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Wizja Wsi Kocury: 

,, KOCURY – LEŚNY RAJ NATURY’’ 

 
 

 

        Wieś zjednoczona aktywnymi mieszkańcami. Zadbane domostwa, kolorowe obejścia. Dla 

młodych warunki do uprawiania sportu, prowadzenia zajęć kulturalno- oświatowych.  

Wybudowana świetlica wiejska. 

Funkcjonujące gospodarstwa rolne scalone w spółki rolno- rodzinne. Część ludności zajmuje się 

agroturystyką. Pozostałe nieużytki zagospodarowane dla prowadzenia działalności turystyczno- 

rekreacyjnej. (Kuligi, przejażdżki konne itp.). Aktywna działalność kulturalno- oświatowa 

dorosłych i młodych mieszkańców. 
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Wprowadzenie 
 

 Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 

poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 

obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej. 

 Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej 

rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego 

dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”. 

 Plan Odnowy Miejscowości Kocury określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami 

inwestycyjnymi na lata 2008 - 2015. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie 

uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również wariant rozwoju. 
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1. Charakterystyka sołectwa 

1.1. Rys historyczny 

       Pierwsze wzmianki historyczne o Kocurach pochodzą z 1612 roku. 

Rozwojowi osadnictwa na tych terenach sprzyjało położenie na ważnym szlaku handlowym 

(„Bursztynowy Szlak”). 

       Nazwa miejscowości Kocury pochodzi od nazwiska zarządcy tych posiadłości, które brzmiało 

Kocur . Właściciele ziem należących do dzisiejszego sołectwa Kocury – Malichów zmieniali się na 

przestrzeni lat. Źródła historyczne wskazują, że swoje posiadłości miał tu m.in. Daniel Jarocki, a 

zarządzała nimi jego żona Anna von Gaschin. Nazwa miejscowości też ulegała zmianom w różnych 

okresach, były to m.in. Koczury, Kotzuren, Birkental. 

Ludność na tych terenach zajmowała się głównie rolnictwem, natomiast od lat 50-tych XX 

w. zaczęły powstawać pierwsze zakłady stolarskie. 

1.2.  Położenie 

 Wieś Kocury jest położona  we wschodniej części województwa opolskiego, w odległości 

około 45 km od Opola. Stanowi połączenie dwóch z 22 miejscowości należących do gminy 

Dobrodzień. 

 Miejsko – wiejska gmina Dobrodzień jest jedną z 71 gmin województwa opolskiego w tym 

jedną z 32 gmin miejsko – wiejskich. Położona jest w północno - wschodniej części województwa, na 

obrzeżach powiatu oleskiego. 

Od południa sąsiaduje z gminą zawadzkie, od południowego zachodu z gminą  kolonowskie, 

od  zachodu z gminą ozimek, od  północnego zachodu z gminą zębowice, od północy z gminą olesno, 

natomiast od północnego wschodu graniczy z gminą ciasna i od wschodu z gminą  pawonków, które 

należą do powiatu lublinieckiego w województwie śląskim. Dobrodzień należy do średnich gmin 

województwa i powiatu i zajmuje powierzchnię 16.284 ha. 

 

1.3. Ludność i rynek pracy 
 

 Łącznie gminę zamieszkuje 10 298 osób, z tego 3 916 w Dobrodzieniu i 6 382 w 

miejscowościach wiejskich. 

 Kocury zamieszkuje (stan na 31.12.2007 r.) 133 mieszkańców, co sanowi  1,29% ogółu 
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ludności gminy. Liczbę mieszkańców gminy Dobrodzień w przekroju poszczególnych sołectw 

przedstawia poniższy wykres.  
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Struktura ludności Kocur przedstawia poniższy wykres 
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Mieszkańcy Kocur pracują głównie w sektorze rolnictwa, w przemyśle drzewnym, są 

zatrudnieni u lokalnych przedsiębiorców. 

Z uwagi na otwarty rynek pracy, duża część mieszkańców pracuje za granicą, w związku z tym 

na terenie gminy Dobrodzień notuje się bardzo niski wskaźnik bezrobocia, tj. 2,18 % (stan na 

31.12.2007 r.) 
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1.4. Struktura użytkowania gruntów 
 

Strukturę użytkowania gruntów na terenie wsi Kocury przedstawia poniższa tabela. 

 

1.5. Gospodarka i rolnictwo 
 

 Na terenie wsi Kocury  27gospodarstw rolnych. Ich wielkość przedstawia się następująco: 

3 3
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 Na terenie wsi jak i również na terenie całej gminy z upraw głównie dominują zboża: 

jęczmień, owies, żyto, pszenica, ziemniaki a także różnego rodzaju mieszanki zbożowe. 

W gospodarstwach rolnych rozwinęła się także hodowla bydła oraz chów trzody chlewnej. 

Na terenie miejscowości działa  zakład dekarski. Baza gastronomiczna jest słabo rozwinięta, 

przy głównej trasie usytuowana jest restauracja  Niestety brak jest bazy noclegowej.  

Lp. 

Rodzaj 

użytkowania 

Powierzchnia w ha 

I II III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI VIz Bez kl. RAZEM 

KOCURY 

1. Grunty orne - - - - - - 0,6265 4,5159 11,5121 89,7975 2,3756 - 108,8276 

2. Łąki - - - - - 4,6372 - - 8,1501 1,5270 - - 14,3143 

3. Pastwiska - - - - - - - - 16,5509 15,0835 - - 31,6344 

4. Tereny wodne 

i rowy 

- - - - - - - - - - - 0,1185 0,1185 

5. Sady  - - - - - - - - - 0,2760 - - 0,2760 

6. Zabudowania  - - - - - - 0,0670 - 0,6703 4,5235 - - 5,2608 

Razem - - - - - 4,6372 0,6935 4,5159 36,8834 111,2075 2,3756 0,1185 160,4316 
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1.6. Infrastruktura komunikacyjna i techniczna 

 Przez Kocury biegnie droga wojewódzka Nr 901 Olesno – Gliwice, która w 2007 r. na 

odcinku terenu całego sołectwa Kocury-Malichów została zmodernizowana. W ramach remontu 

zostały przeprowadzone następujące prace: poszerzenie drogi wraz  z położeniem nowej 

nawierzchni bitumicznej, wybudowanie zatok przystankowych, ścieżki pieszo – rowerowe, chodniki, 

ustawienie wiat przystankowych, przebudowa przepustów i zjazdów oraz wykonanie zatok 

zwalniających.     

 Na terenie wsi obecnie jest wyasfaltowana jedna droga: część ulicy część ulicy Szemrowickiej 

(1250 m). 

 Spis poszczególnych ulic z terenu Kocur przedstawia poniższy rys. 
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 Wieś posiada sieć energetyczną i telefoniczną a także dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. 

Na terenie wsi brak jest składowiska odpadów. Odpady komunalne zmieszane, gromadzone 

w pojemnikach przydomowych. 

Natomiast w jednym punkcie na terenie wsi  zlokalizowane są pojemniki do selektywnej 

zbiórki odpadów. W punkcie tym ustawione są pojemniki na szkło białe i kolorowe oraz plastik, 

dostępne dla wszystkich mieszkańców. Ponadto funkcjonuje workowy system segregacji odpadów – 

raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem od mieszkańców wsi zbierane są worki z 

posegregowanymi odpadami. 

 Odbiór i transport zebranych odpadów prowadzony jest przez firmę REMONDIS z 

siedzibą w Opolu. 

2. Analiza zasobów 
 

Rodzaj zasobu Opis zasobu jakim wieś dysponuje 

Znaczenie 

Znaczenie zasobu 

M

a

ł

e 

D

u

ż

e 

Wyró

ż-

niając

e 

Przyrodniczy  

- walory krajobrazu, 

rzeźby terenu 

Dużo lasów, łąk pastwisk, bogaty 

drzewostan liściasty i iglasty 

  X 

- stan środowiska Korzystne środowisko naturalne  X  

- walory klimatu Klimat umiarkowany, kontynentalny. 

Zimy z temperaturą do –25oC, latem +35oC   

 X  

- walory szaty roślinnej Szata roślinna urozmaicona. Występują: 

jagody, grzyby, zawilce, borówki, 

poziomki, przylaszczki, maliny, jeżyny  

 X  

- cenne przyrodniczo 

obszary lub obiekty 

Diabelski dąb – pomnik przyrody   X  

- świat zwierzęcy 

(ostoje, siedliska) 

Dziki, borsuki, jenoty, jelenie, sarny, 

bażanty, kuropatwy, żurawie, czarny i 

biały bocian, czaple, przelotnie orły  

 X  

- wody 

powierzchniowe (cieki, 

rzeki, stawy) 

Małe cieki, brak większych zbiorników 

wodnych  

X   

- wody podziemne Brak informacji    

- gleby Występujące gleby: piaszczysto – gliniaste, 

lekkie, klasy gruntu IV, dobra kultura 

rolna 

X   
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- kopaliny Kamień przy ścieżce rowerowej, 

umieszczenie tablicy upamiętniającej 

program odnowy wsi  

 X  

Kulturowy  

- walory architektury 

wiejskiej 

Wieś z budownictwem jednorodzinnym, 

znaczny udział domów odnowionych w 

tradycyjnym stylu śląskiej zabudowy 

wiejskiej (domy powojenne, przedwojenne 

i nowoczesne) 

 X  

- walory przestrzeni 

wiejskiej publicznej 

Restauracja  

 

 X  

- walory przestrzeni 

wiejskiej prywatnej 

Zadbane podwórka z ładnymi ogródkami X   

- zabytki i pamiątki 

historyczne 

Nieczynna szkoła, restauracja, dwa 

przydrożne krzyże 

X   

- osobowości 

kulturowe 

Brak    

- miejsca, osoby i 

przedmioty kultu 

Krzyże przydrożne  X   

- święta, odpusty, 

pielgrzymki 

Odpusty parafialne: Św. Sebastiana, Św. 

Trójcy, NMP Nieustającej Pomocy  

X   

- tradycje, obrzędy, 

gwara 

Mieszkańcy na co dzień porozumiewają 

się gwarą śląską. Szczególne obrzędy i 

tradycje: skubanie pierza, kiszenie 

kapusty, kuligi . Kilka lokalnych legend o 

tajemniczych miejscach. 

 X  

- legendy, podania i 

fakty historyczne 

Legenda związana z diabelskim dębem i 

krzyżem oraz przesutymi górami 

X   

- specyficzne nazwy Własne nazwy: Przesute góry, 

Chłopiogłowa, Kar-zonki, Ugi, Górażdże, 

Kocie górki, Toborek 

X   

- specyficzne potrawy Kluski, żur zakwaszony z grzybkami, 

modra kapusta, rolady, rosół z makaronem 

swojskim, szpajza, siemieniotka 

 X  

- dawne zawody Stolarstwo i dekarstwo X   

Obiekty i tereny  

- działki pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

Kilka X   

- działki pod domy 

letniskowe 

Możliwość przekwalifikowania X   

- działki pod zakłady 

usługowe i przemysł 

Możliwość przekwalifikowania X   

- pustostany Nie występują  X   
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mieszkaniowe 

- pustostany 

poprzemysłowe 

Nie występują X   

- tradycyjne 

nieużytkowane 

obiekty gospodarskie 

(stodoły, spichlerze, 

kuźnie, młyny, itp.) 

Brak X   

Infrastruktura 

społeczna 

 

- place publicznych 

spotkań, festynów 

Działka sołecka   X  

- sale spotkań, 

świetlice, kluby 

Brak - spotkania w domach prywatnych  X  

- miejsca uprawiania 

sportu 

Boiska na łące  X  

- miejsca rekreacji Bliskie sąsiedztwo lasu, możliwość 

spacerów oraz przejażdżek rowerowych  

 X  

- ścieżki rowerowe, 

szlaki turystyczne  

Wzdłuż ulicy Oleskiej  X   

- szkoły Budynek starej szkoły sprzedany 

prywatnemu przedsiębiorcy, dzieci 

dojeżdżają do szkoły w Szemrowicach 

X   

- przedszkola Brak, dzieci uczęszczają do przedszkola w 

Szemrowicach 

X   

- biblioteki Brak X   

- placówki służby 

zdrowia 

Brak X   

Infrastruktura 

techniczna 

 

- wodociąg, kanalizacja Wodociąg oddany w 2004 r. 

Kanalizacja – planowane przydomowe 

oczyszczalnie ścieków 

 X  

- drogi (nawierzchnia, 

oznakowanie, 

oświetlenie) 

Zmodernizowana główna droga biegnąca 

przez sołectwo – droga wojewódzka nr 

901 – stan bardzo dobry. Drogi gminne 

częściowo wyasfaltowane, reszta wymaga 

remontu, oświetlenie słabe  

 X  

- chodniki, parkingi, 

przystanki 

Chodniki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 

901, zatoczki autobusowe oraz przystanki 

PKS  

 X  

- sieć telefoniczna i 

dostępność internetu 

Sieć telekomunikacyjna dobrze rozwinięta, 

słaba dostępność internetu 

 X  
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- telefonia komórkowa 

 

Utrudniona komunikacja ze względu na 

bliskie położenie lasów, dostępne sieci: 

Plus. Orange, Era ,Play 

X   

Gospodarka, 

rolnictwo 

 

- miejsca pracy (gdzie, 

ile?) 

Zakład dekarski Leśnictwo Brzezinki  X  

- gastronomia Restauracja   X  

- miejsca noclegowe Brak  X   

- gospodarstwa rolne Ok. 27  gospodarstw rolnych   X   

- uprawy, hodowle Hodowla zwierząt (trzoda chlewna, 

bydło), uprawy: głównie zboża i ich 

mieszanki (żyto, jęczmień, pszenica, 

owies), ziemniaki  

X   

- możliwe do 

wykorzystania odpady 

produkcyjne 

Nie występują w znaczącej ilości (resztki 

materiałów ze stolarni)  

X   

- zasoby odnawialnych 

źródeł energii 

Słoma, zastosowanie solarów, dobry teren 

do wykorzystania energii słonecznej 

X   

Środki finansowe i 

pozyskiwanie 

funduszy 

 

- środki udostępniane 

przez gminę 

Środki przekazywane corocznie w formie 

świadczeń rzeczowych 

 X  

- środki 

wypracowywane 

Z organizowanych festynów, składki 

członkowskie 

 X  

Mieszkańcy (kapitał 

społeczny i ludzki) 

 

- autorytety i znane 

postacie na wsi 

Siostra Zakonna  X   

- krajanie znani w 

regionie, w kraju i 

zagranicą 

  X  

- osoby o 

specyficznych lub 

ważnych dla wiedzy  

umiejętnościach, mi.in. 

studenci  

Informatyk, jeden student X   

- przedsiębiorcy, 

sponsorzy 

Kilka osób, lokalni przedsiębiorcy  X  

- osoby z dostępem do 

Internetu i 

umiejętnościach 

informatycznych 

Kilka osób z terenu sołectwa 

posiadających dostęp do Internetu. 

X   
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- pracownicy nauki Brak  X   

- związki i 

stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Rozowju Wsi Kocury i 

Malichów „Brzozowa Dolina”  

 X  

- kontakty zewnętrzne 

(np. z mediami) 

Gazeta NTO, Kulisy Powiatu ,Echo 

Dobrodzienia i okolic 

 X  

- współpraca 

zagraniczna i krajowa  

Z sąsiednimi stowarzyszeniami odnowy 

wsi oraz z Kołem Łowieckim ,,Łoś'' 

 X  

Informacje dostępne o 

wsi 

 

- publikatory, lokalna 

prasa 

- książki przewodniki 

„Kościelne Dzieje Szemrowic”, wydana 

przez Ks. Piotra Kuc, Malichów 2003 r. 

,,O czym szumią brzozy’’ 

 X  

- strona www www.brzozowadolina.vot.pl   X  

 

3. Ocena mocnych i słabych stron  

- atrakcyjny krajobraz 

- lasy 

- sołectwo zwodociągowane 

- dobrze rozwinięta sieć elektro – energetyczna i 

telefoniczna 

-kilka organizacji pozarządowych, w tym 

jednostka OSP 

- posiadany samochód strażacki 

-problem integracji rodzin 

- brak infrastruktury 

- brak obiektu Remizy OSP 

- zły stan dróg, wysokie potrzeby inwestycyjno-

remontowe; 

- degradacja zasobów dziedzictwa kulturowego, 

wiejskiego; 

- słabo rozwinięta działalność pozarolnicza, np. 

agroturystyka; 

- brak ogólnodostępnego miejsca spotkań; 

konieczność spotykania się mieszkańców w 

mieszkaniach prywatnych 

- brak kanalizacji sanitarnej; 

- słaby dostęp do internetu; 

- brak przygotowanych terenów pod inwestycje; 

- ucieczka młodych i wykształconych; 

- brak placów zabaw 

- zwiększanie się dostępności środków 

pomocowych, w tym z UE; 

- budowa obwodnicy miasta Dobrodzień; 

- modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 901 

Gliwice – Poznań; 

- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 

- nawiązanie współpracy z innymi 

miejscowościami i gminami; 

- poczucie beznadziei; 

- narastający brak przepływu informacji; 

-niestabilność polityczna i gospodarcza państwa 

- brak perspektyw na przyszłość 

http://www.brzozowadolina.vot.pl/
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- rozwój internetu; 

 moda na mieszkanie „za miastem” 

 zwiększona aktywność mieszkańców 

 dominacja młodych osób 
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4. Plan i program długoterminowy na lata 2008-2015 

1. Cele 

Co trzeba osiągnąć 

by urzeczywistnić 

wizje wsi 

2. Co pomoże osiągnąć cele? 3. Co może przeszkodzić 

Projekty 

Co wykonamy? 

Zasoby 

Czego użyjemy? 

Atuty 

Silne strony i szanse 

Co wykorzystamy? 

BARIERY 

Słabe strony 

Co wyeliminujemy? 

Zagrożenia 

Czego unikniemy? 
A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1. Kultywowanie i 

rozwijanie 

poczucia 

wspólnoty 

 

1. Działka sołecka 

2. Lokale 

użytkowane 

nieodpłatnie 

3. Wiedza  

1. Współuczestnictwo 

mieszkańców 

2. Warunki 

przyrodnicze 

3. Lokalna kuchnia 

1. Brak lokum 

2. Możliwości finansowe 

3. Biurokracja 

1. Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej 

2. Budowa obiektu Remizy OSP. 

2. Poprawa wizerunku wsi poprzez budowę 

placu zabaw, posadzenie ozdobnych 

krzewów, renowacja krzyży przydrożnych 

3. Cykliczne organizowanie imprez dla 

społeczności wsi i okolic, np. spotkania 

kolędowe, Dzień Kobiet, Festyn 

„Majówka”, ogniska integracyjne, 

wycieczki 

4. Prowadzenie kroniki 

B. STANDARD ŻYCIA  

1. Stworzenie i 

zagospodarowanie 

przestrzeni 

publicznej 

1. Działka sołecka 

2. Dostępność 

środków 

finansowych 

3. Dostępność 

środków 

unijnych 

4. Życzliwość 

sponsorów 

1. Możliwość złożenia 

wniosku o 

dofinansowanie 

2. Umiejętności i chęci 

mieszkańców 

1. Ryzyko nie uzyskania 

dotacji 

2. Odpływ siły roboczej 

3. Brak zainteresowania 

sponsorów 

1. Dążenie do budowy Centrum 

Aktywności Wiejskiej oraz obiektu Remizy 

OSP. 

2. Poprawa stanu dróg lokalnych 

3. Dążenie do wykonania placu zabaw i 

boiska 

4. Organizowanie konkursów na 

najpiękniejsze obejścia dla zmobilizowania 

pozostałych mieszkańców 
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5. Akcje oczyszczania wsi, jak również 

poprawa funkcjonalności cieków wodnych 

oraz uświadamianie mieszkańców w 

zakresie ekologii 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA  

1. Poprawa relacji 

sąsiedzkich 

2. Akceptacja 

postaw aktywnych 

3. Organizowanie 

wypoczynku i 

rekreacji 

1. Firmy 

przewozowe 

2. Nagłośnienia i 

propagowanie 

osiągnięć 

1. Przychylność 

sponsorów 

2. Umiejętności 

samoorganizacyjne 

1. Brak sponsorów 

2. Spadek 

zaangażowania 

mieszkańców 

1. Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej 

oraz obiektu Remizy OSP, gdzie tętniło by 

życie kulturalno – oświatowe wsi 

(planowane: świetlica środowiskowa dla 

dzieci, miejsce imprez, szkoleń, różnego 

typu spotkań) 

2. Wycieczki autokarowe dla mieszkańców  

D. BYT 

1.Wspieranie 

postaw 

przedsiębiorczych 

2. Atrakcyjność 

wsi dla turystów 

3. Rozwój 

agroturystyki 

4. Rozwój małej 

przedsiębiorczości 

1. Zasoby wiedzy 

ze szkoleń 

2. Spotkania 

członków 

stowarzyszenia z 

innymi 

podmiotami – 

wymiana 

doświadczeń 

1. Dbanie 

mieszkańców o własne 

zasoby 

2. Dążenie 

mieszkańców do 

samopromocji 

realizacji własnych 

pomysłów 

1. Obawa przed 

prowadzeniem własnej 

działalności 

2. Obawa przed 

biurokracją 

3. Brak środków 

finansowych  

1. Organizowanie spotkań wspólnotowych 

w celu analizy efektów działalności 

połączonych np. z degustacją, promocją, 

dochodem 
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5. Plan i program krótkoterminowy na lata 2008-2010 

Kluczowy 

problem 
Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację 

Punktacja Hierarchia 

organizacyjnie finansowo 

Co nas 

najbardziej 

zintegruje ? 

Wspólne działanie 

poprzez: 

a.) pracę 

b.) zabawę 

 

1. Spotkania Kolędowe 

2. Impreza z okazji Dnia Kobiet 

3. Festyn „Majówka” 

4. Wycieczka dla dzieci i 

dorosłych 

5. Ogniska integracyjne 

6. Wspólna praca na rzecz wsi 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak  

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

2,4,3,3,2,3, 
3,3,2,5,4,5, 
4,3,4,5,4,4, 
4,1,1,1,5,4,3
=87 

4 

Na czym nam 

najbardziej 

zależy? 

1. Miejsce spotkań 

dla mieszkańców 

2. Jakość dróg we 

wsi  

1. Działania zmierzające do 

doprowadzenia na działkę sołecką 

wody i zebranie wszystkich 

koniecznych zezwoleń na budowę 

2. Pozyskanie sponsorów i  

środków finansowych na budowę 

 3. Wkopanie kamienia 

węgielnego 

Tak 

 

 

 

Tak 

 

Tak 

Nie 

 

 

 

Nie 

wiadomo 

 

Tak 

5,5,5,5,55,5,
5,3,5,4,4,4, 
3,5,5,5,2,2, 
4,2=88 

5 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

1. Brak miejsca 

spotkań 

2. Brak oraz 

trudność w 

pozyskaniu 

środków 

finansowych 

3. Fatalny stan 

1. Pozyskanie funduszy z UM w 

Dobrodzieniu 

2. Pozyskanie sponsorów 

3. Pozyskanie funduszy unijnych 

4. Pozyskanie własnych dochodów 

Tak 

 

Tak 

Nie wiadomo 

Tak 

Nie 

 

 

 

Tak 

3,4,4,4,5,5, 
5,4,4,4,4,3, 
4,4,4,2,2,2, 
5,3=75 

3 
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dróg 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

1. Zintegrowanie i 

zaktywizowanie 

społeczności 

2. Wspólna wizja 

wsi 

3. Częściowa 

zmiana 

światopoglądu 

4. Świadomość 

odpowiedzialności 

za otoczenie 

1. Festyn „Majówka” 

2. Wspólne prace na rzecz wsi 

3. Prowadzenie kroniki 

4. Ogłaszanie konkursów na 

najładniejsze obejścia 

5. Pomoc sąsiedzka 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak  

 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

2,1,3,4,4,3, 
2,2,5,3,4,2, 
2,4,4,1,2,4, 
3,3,2,2,2= 
64 

2 

Co nam 

przyjdzie 

najłatwiej 

1. Wspólna praca 

2. Wspólna zabawa 

1. Organizowanie wspólnych 

imprez 

2. Organizowanie festynu 

3. Wspólna praca na rzecz wsi 

4. Prowadzenie kroniki 

5. Inne działania kulturalno - 

oświatowe 

Tak 

 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak  

Tak 

 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak  

1,3,1,5,4,1, 
2,3,4,4,4,1, 
3,3,3,3,2,2, 
2,1,1,1=58 

1 

Jaki projekt zgłosimy do Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich ? 

Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury 
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6. Planowane kierunki rozwoju 

1. Podnoszenie atrakcyjności i standardu infrastruktury społecznej poprzez: 

a.)  Budowę miejsca spotkań w Kocurach oraz zagospodarowanie otoczenia wokół budynku i 

zakup odpowiedniego wyposażenia; 

b.) Utworzenie placu zabaw 

c.) Wytyczenie szlaków turystycznych 

d.) Budowę Remizy Strażackiej w Kocurach 

2. Modernizacja istniejących dróg poprzez: 

a.) poprawę stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczeństwa na drogach 

3. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych i wspieranie inicjatyw mieszkańców poprzez: 

a.) wspieranie działalności lokalnych organizacji społecznych 

b.) organizowanie imprez promujących miejscowość i integrujących mieszkańców; 

c.) rozwijanie tradycji lokalnych; 

d.) prowadzenie kroniki wsi 

e.) prowadzenie zespołu regionalnego 

4. Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych oraz promocja sołectwa poprzez: 

a.) dbanie o otoczenie 

b.) zwiększenie promocji i reklamy miejscowości oraz podejmowanych działań 

5. Rozwijanie gospodarności i świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez: 

a.) uporządkowanie gospodarki odpadami i ich segregację; 

b.) budowę kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków; 

c.) podnoszenie estetyki i czystości gospodarstw;  

d.) tworzenie klombów zielonych 

e.) organizacje konkursów na najpiękniejszą posesję 

f.) poprawa jakości oświetlenia 

g.) poprawa funkcjonalności cieków wodnych (czyszczenie i koszenie) 
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7.  Planowane przedsięwzięcia 

I. Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury  

 Celem tego zadania jest uzyskanie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Kocury i Malichów. 

Przyczyni się to do integracji miejscowej ludności oraz uzyskania miejsca do edukacji i rozrywki dla 

dzieci i młodzieży jak również dla całej społeczności. 

Planowane jest również  wygospodarowanie oprócz salki komputerowej małego kącika 

bibliotecznego. 

Przedsięwzięcie będzie obejmowało następujące zadania: 

- doprowadzenie wody na działkę, na której planowana jest inwestycja 

- załatwienie dokumentów potrzebnych do budowy Centrum Aktywności Wiejskiej  

     - złożenie wniosku do PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i 

Rozwój Wsi dotyczącego budowy  

- uroczyste wkopanie kamienia węgielnego pod budowę salki oraz jej budowa 

        Planujemy, aby w Domu Spotkań mieściła się salka kominkowa na 80 osób, która umożliwi 

organizowanie spotkań wiejskich typu Kolędowanie, Dzień Kobiet, zebrania, itp. z możliwością 

wynajmowania jej dla mieszkańców chcących zorganizować rodzinne uroczystości .Chcemy, aby 

była tam też mała salka kameralna do przygotowywania dzieci do występów, która mogłaby służyć 

również jako pracownia komputerowa i miejsce prowadzenia kursów. Potrzebny będzie też aneks 

kuchenny z niezbędnymi naczyniami, zaplecze sanitarne z dostępem dla niepełnosprawnych osób, 

osobne WC dla pań i panów oraz mały magazynek sprzętu.  

Budynek będzie ogrzewany centralnym ogrzewaniem, a pomocniczo w dużej Sali będzie kominek. 

Obok obiektu będzie dzwonnica z zabytkowym dzwonem oraz plac zabaw dla dzieci. 

                                                            

Odbiorcami tego projektu będą wszyscy mieszkańcy wsi  oraz sąsiednich sołectw. 

Rezultaty: projekt przyczyni się do większej integracji mieszkańców Kocur 

oraz Malichowa i okolicznych sołectw. Dzieci i młodzież zdobędą bezpieczne miejsce do zabaw i 

rozwijania swoich zainteresowań. Dzięki tej inwestycji łatwiej będzie kultywować tradycje 

regionalne. Powstanie możliwość dorywczej pracy dla miejscowych kobiet przy organizowaniu 

rożnych imprez. 
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      II . Budowa placu zabaw w Kocurach 

 Zadanie ma na celu budowę bezpiecznego placu zabaw, który zaspokoi potrzeby 

najmłodszych mieszkańców miejscowości.  

 Na placu zostaną zamontowane następujące elementy: 

 zestaw huśtawek 

 wieża  

 zjeżdżalnia  

 pomost ruchomy 

 karuzela 

 przeplotnia drewniana  

 piaskownica  

 ławki 

 tor przeszkód dla dzieci i młodzieży oraz strażaków 

Odbiorcy: dzieci i opiekunowie, młodzież i dorośli 

Rezultaty: możliwość spędzenia wolnego czasu, atrakcje dla dzieci, poprawa wizerunku wsi, 

integracja, dbałość o kondycję                               

 

 III.  Zamontowanie tablicy informacyjnej z nazwami wsi i datami na   

      kamiennym obelisku umieszczonym przy trasie wojewódzkiej  

 Celem tego zadania będzie promocja i  poprawa wizerunku wsi. 

Odbiorcami  tego projektu będą mieszkańcy wsi oraz przejezdni goście zatrzymujący się na 

odpoczynek. 

Rezultaty: poprawa wizerunku wsi i ich promocja poza województwo 

 

  IV.  Renowacja przydrożnych  krzyży  

  Na terenie sołectwa znajduje się kilka  starych  krzyży przydrożnych, które wymagają 

bieżących remontów oraz upiększenia otoczenia wokół nich. Renowacja pozwoli na wydłużenie ich 

żywotności i możliwość podtrzymania kultu religijnego a posadzone przy nich krzewy ozdobne 

podniosą estetykę tych miejsc. 

Odbiorcy: mieszkańcy sołectwa oraz sąsiednich miejscowości 
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Rezultaty: poprawa estetyki wsi, zadowolenie mieszkańców oraz podtrzymanie kultu religijnego    

 

V. Stodoła regionalna w miejscowości Kocury 

 Zadanie ma na celu zgromadzenie oraz uchronienie przed zniszczeniem i zapomnieniem 

starych sprzętów rolniczych, gospodarstwa domowego oraz 

 sprzętu przeciwpożarowego. 

Odbiorcami tego projektu będą uczniowie, mieszkańcy obydwu wsi , mieszkańcy gminy i turyści 

przejeżdżający ścieżką rowerową  

Rezultat:  pozwoli to w sposób atrakcyjny przekazywać wiedzę o historii lokalnej 

   społeczności młodym pokoleniom oraz będzie źródłem promocji wsi  

 

 VI. Cykliczne organizowanie Festynów oraz innych imprez 

 

Zadanie ma na celu integrację środowiska, przekazywanie wartości narodowych, kultywowanie 

tradycji regionalnych, przekazywanie wartości kulturalnych oraz promocje wsi.    

Odbiorcami tego projektu będą mieszkańcy sołectwa, gminy, kraju i zagranicy 

 

Rezultat imprezy te pozwolą na integracje miejscowej społeczności, pozyskanie funduszy na cele 

statutowe Stowarzyszenia oraz wypromują wieś, gminę i LGD  

 

 VII. Organizacja Dożynek Gminnych 

  Dożynki są organizowane corocznie a na gospodarza wybiera się inne sołectwo, 

dzięki temu każda wieś ma szansę zaprezentowania swoich możliwości organizacyjnych w zakresie 

przygotowania i przeprowadzania imprez społeczno – kulturalnych. W roku 2012 zaplanowano 

połączenie organizacji Gminnych Dożynek wraz z  uroczystością 400-lecia Kocur 

 

Odbiorcy: mieszkańcy Gminy Dobrodzień i sąsiednich gmin 

 

Rezultaty: promocja wsi, integracja pobudzanie aktywności społeczeństwa wsi 

 

 VIII. Poprawa stanu dróg 

  

Inwestycja będzie obejmować remont dróg gminnych z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni. 

Koniecznie należy wprowadzić sprostowanie w planach geodezyjnych dróg, oraz przeprowadzić 
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modernizację ulic: część Szemrowickiej, Brzozowej, Polnej, Krzywej 

 

Odbiorcami będą mieszkańcy oraz inni użytkownicy dróg 

Rezultat podniesienie standardu życia na wsi, łatwość komunikacji, lepszy dojazd do kościoła w 

Szemrowicach oraz do szkoły 

 

               IX.  Budowa Remizy OSP  

Planowana budowa obiektu Remizy Strażackiej stanowić będzie pomieszczenie dla samochodu 

strażackiego, który obecnie garażuje w prywatnym budynku jak również poprawi funkcjonalność 

powstałej jednostki OSP. 

Odbiorcami mieszkańcy wsi oraz sąsiednich miejscowości. 

Rezultat poprawa bezpieczeństwa we wsiach oraz korzystających z drogi wojewódzkiej nr 901. 

 

 X. Wytyczenie szlaków turystycznych i postawienie tablic informacyjnych z 

mapką o szlakach  

W projekcie przewiduje się również doprowadzenie ścieżki rowerowej do Dobrodzienia. 

Odbiorcy: mieszkańcy oraz osoby odwiedzające wieś 

Rezultaty: promocja wizerunku wsi, możliwość zwiedzania ciekawych zakątków  

 

 XI. Poprawa oświetlenia  

Inwestycja obejmować będzie doprowadzenie sieci oświetleniowej jak również ich uzupełnienie. 

Odbiorcy osoby korzystające z lokalnych dróg  

Rezultaty poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  

 

 XII. Witacze 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje ustawienie przy wjeździe do miejscowości powitalnych tablic. 

Odbiorcy: osoby odwiedzające wieś 

Rezultaty: promocja wizerunku wsi, gminy oraz LGD 

 

 XIII.  Przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego 

Służyć będzie rozwojowi gospodarczemu wsi Kocury. Umożliwi powstanie nowych zakładów pracy, 
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możliwość budowy nowych budynków, co może przyczynić się do osiedlenia nowych mieszkańców. 

 XIV. Zakup kosiarki spalinowej 

Zakup przyczyni się do poprawy estetyki miejscowości 

 

 XV. Powstanie boiska sportowego przy Centrum Aktywności Wiejskiej w 

Kocurach  

Projekt będzie obejmował zakup bramek, koszy, kilku ławeczek, utworzenie linii boiska. 

Odbiorcy dzieci, młodzież, mieszkańcy 

Rezultaty miejsce do aktywnej formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

 

 XVI. Powstanie Spółdzielni socjalnej lub innej formy nowych miejsc pracy 

Z uwagi na fakt iż wiele osób nie pracuje, planowane założenie spółdzielni pracy może być m.in. ich 

źródłem dochodu jak również podniesieniem swoich kwalifikacji i wykorzystaniem potencjału. 

Spółdzielnia pracy ma na celu świadczenie na rzecz społeczeństwa różnorodnych usług, np. 

kulinarnych, itp.    

 

 XVII. Odtworzenie historycznej dzwonnicy z zabytkowym dzwonem w Kocurach 

Inwestycja obejmować będzie ustawienie drewnianej dzwonnicy jak również renowację istniejącego 

dzwonu. Historyczna dzwonnica kiedyś służyła w wiosce w celu ostrzegawczym lub 

informacyjnym. Wkomponowana będzie w Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach gdzie 

połączona zostanie przeszłość z teraźniejszością.  
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7.1. Wdrażanie harmonogramu działań oraz koszt    

       realizacji zadań 
 

 

RODZAJ ZADANIA 

 

Okres 

realizacji 

ŁĄCZNY 

KOSZT 
Realizacja 

I. Budowa Centrum 

Aktywności Wiejskiej we 

wsi Kocury 
2008-2012 

 
632.972,89 

Inwestycja zrealizowana dzięki 

środkom własnym UM w 

Dobrodzieniu oraz pozyskania 

funduszy z programu PROW 

2007-2013 

II. Budowa placu zabaw 

2010-2014 25.000 

Inwestycja zrealizowana dzięki 

środkom własnym 

Stowarzyszenia oraz pozyskaniu 

finansów z PROW oraz innych 

III. Zamontowanie 

tablicy z nazwami wsi 

na kamiennym obelisku 

umieszczonym przy 

trasie wojewódzkiej 

2008 1.000 

Inwestycja zrealizowana z 

własnych środków 

Stowarzyszenia 

IV. Renowacja 

przydrożnych Krzyży  

2011-2014 20.000 

Inwestycja zrealizowana dzięki 

środkom własnym 

Stowarzyszenia .oraz 

pozyskaniu finansów z innych 

źródeł 

V. Stodoła regionalna w 

miejscowości Kocury 
2010 30.000 

Inwestycja zrealizowana dzięki 

środkom własnym 

Stowarzyszenia oraz pozyskaniu 

finansów z PROW 

VI. Cykliczne 

organizowanie festynów 

oraz innych imprez 
2008-2015 50.000 

Środki własne Stowarzyszenia 

Środki własne UM w 

Dobrodzieniu 

inne 

VII. Organizacja 

Dożynek Gminnych 2012 15.000 

Środki własne Stowarzyszenia 

oraz UM 

inne 

VIII. Poprawa stanu 

dróg 

 

2011-2015 

 - 

Środki własne UM w 

Dobrodzieniu 

inne 

 

IX. Budowa Remizy OSP 

 

2012 

 

203.000 

 

Środki zewnętrzne oraz gminne 

 

X. Wytyczenie szlaków 2015 - Środki zewnętrzne oraz 
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turystycznych 

 

 gminne 

 

XI. Oświetlenie 

 
2011-2015 

 - 

Środki gminne (Fundusz 

sołecki) oraz inne 

 

XII. Witacze 

 
2012 

 

4.000 

 

Środki własne Stowarzyszenia 

Środki zewnętrzne 

 

XIII. Plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

 

2011-2015 

 

120.000 

 

Środki gminne 

 

XIV. Zakup kosiarki 

 

2012 

 

1.200 

 

Środki własne lub Fundusz 

Sołecki 

XV. Boisko sportowe 
2012-2015 

 - 
Środki własne, gminne, 

zewnętrzne 

 

XVI. Powstanie 

spółdzielni socjalnej lub 

innych miejsc pracy 

2012-2015 - 
Środki zewnętrzne 

 

XVII. Odtworzenie 

historycznej dzwonnicy z 

zabytkowym dzwonem 

 

- 
10.000 

 
Środki własne lub inne 
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8. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 

kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne 

 

Do obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Kocur 

sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych jest posiadana działka sołecka, na której 

planowana jest budowa Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym 

oraz obiektu Remizy OSP. Inwestycja ta spowoduje powstanie atrakcyjnego miejsca spotkań, które 

będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolic. Wpłynie na zwiększenie aktywności 

społeczności lokalnej. Podniesie walory kulturalne i rekreacyjne miejscowości Kocury jak całego 

sołectwa. Ułatwi nawiązywanie kontaktów społecznych i więzi między mieszkańcami. Realizacja 

tego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę stanu infrastruktury społecznej, jakości życia 

mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność miejscowości.   
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Podsumowanie 

 

Do Programu Odnowy Wsi nasza wieś jako sołectwo przystąpiło w lutym 2004 r. Pobudziło 

to do działania miejscową ludność.  

Przez te lata wypracowano szereg cyklicznych imprez typu: Wieczór Kolędowy, Dzień 

Kobiet, Festyn ,,Majówka'', Wycieczki krajoznawcze, Ogniska integracyjne i wiele innych 

sporadycznie urządzanych. Wykonano wiele prac na rzecz wsi np. równanie dróg, remontowanie 

przystanków PKS i inne. 

Zaczęliśmy więcej dbać o otoczenie postawiliśmy ławeczki przy ścieżce rowerowej przy 

której obecnie znajduje się kamienny obelisk z datami obydwu wsi. Często przejeżdżający ścieżką 

rowerową zatrzymują się obok niego nawet robiąc sobie pamiątkowe zdjęcia. 

Chcemy również starać się o pomoc w konserwacji Pomnika Przyrody Dębu szypułkowego, 

gdyż upływające lata poczyniły spore uszkodzenia. 

Jednak trapiącym nas problemem jest brak świetlicy co nam znacząco utrudnia  działanie. Program 

PROW  2007-2013  jest niewątpliwie wielką szansą dla naszej małej społeczności.  

Dlatego też chcemy w porozumieniu z UM razem współdziałać. W obecnych czasach poziom życia 

w mieście i na wsi niewiele się różni, ale nam zależy na zachowaniu tradycji, polepszeniu 

warunków bytowych, udostępnieniu dorywczej pracy i utrzymaniu charakteru wiejskiego 

miejscowości. To wszystko ma służyć nam i naszym dzieciom. A wioski staną się piękną wizytówka 

Gminy Dobrodzień. 

 

 Plan Odnowy Wsi Kocury przygotowali: 

      -Dorota Maleska 

      -Anna Grzebińska 

      -Barbara Bała  

Zmiany do Planu wprowadzili: 

 Dorota Maleska 

 Anna Grzebińska 

 Barbara Bała  

 Kordian Dudek 
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 Janusz Półtorak 

 Joanna Półtorak 

 Elżbieta Staniczok 

 Irmgarda Kuc 

 Joanna Miozga 

 Arleta Miler 

 Marek Miler 

Kocury, maj 2011 
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Malichów,  

luty 2008 rok 

zm. maj 2011 rok 
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Wizja Wsi Malichów: 

,,MALICHÓW – LEŚNY RAJ NATURY’’ 

 

 

 

        Wieś zjednoczona aktywnymi mieszkańcami. Zadbane domostwa, kolorowe obejścia. Dla 

młodych warunki do uprawiania sportu, prowadzenia zajęć kulturalno- oświatowych.  

Wybudowana świetlica wiejska. 

Funkcjonujące gospodarstwa rolne scalone w spółki rolno- rodzinne. Część ludności zajmuje się 

agroturystyką. Pozostałe nieużytki zagospodarowane dla prowadzenia działalności turystyczno- 

rekreacyjnej. (Kuligi, przejażdżki konne itp.). Aktywna działalność kulturalno- oświatowa 

dorosłych i młodych mieszkańców. 
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Wprowadzenie 

 
 Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 

poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 

obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej. 

 Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej 

rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego 

dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”. 

 Plan Odnowy Miejscowości Malichów określa misję, cele i kierunki działania wraz z 

zadaniami inwestycyjnymi na lata 2008 - 2015. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a 

następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również wariant rozwoju. 
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6. Charakterystyka sołectwa 

1.2. Rys historyczny 

 

Nazwa wsi Malichów pochodzi prawdopodobnie od nazwiska Malich (wzmianki z 1373 r.). 
 

 

 

 

1.2.  Położenie 

 Wieś Malichów jest położona  we wschodniej części województwa opolskiego, w odległości 

około 45 km od Opola. Wraz z miejscowością Kocury stanowi jedno z 16 sołectw i jedną z 22 

miejscowości należących do gminy Dobrodzień. 

 Miejsko – wiejska gmina Dobrodzień jest jedną z 71 gmin województwa opolskiego w tym 

jedną z 32 gmin miejsko – wiejskich. Położona jest w północno - wschodniej części województwa, na 

obrzeżach powiatu oleskiego. 

Od południa sąsiaduje z gminą zawadzkie, od południowego zachodu z gminą  kolonowskie, od  

zachodu z gminą ozimek, od  północnego zachodu z gminą zębowice, od północy z gminą olesno, 

natomiast od północnego wschodu graniczy z gminą ciasna i od wschodu z gminą  pawonków, które 

należą do powiatu lublinieckiego w województwie śląskim. Dobrodzień należy do średnich gmin 

województwa i powiatu i zajmuje powierzchnię 16.284 ha. 

 

1.3. Ludność i rynek pracy 
 

 Łącznie gminę zamieszkuje 10 298 osób, z tego 3 916 w Dobrodzieniu i  

6 382 w miejscowościach wiejskich. 

 W Malichowie zamieszkuje (stan na 31.12.2007 r.) 125 mieszkańców, co sanowi  1,21% 

ogółu ludności gminy. Liczbę mieszkańców gminy Dobrodzień w przekroju poszczególnych sołectw 

przedstawia poniższy wykres.  



 36 

 3916  231  247
450 327 282 218 258 112

358 233 995 232 1171 495 536 237
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Liczba mieszkańców gminy Dobrodzień

Dobrodzień Błachów Bzinica Nowa Bzinica Stara Główczyce, Zwóz

Gosławice Klekotna Kocury, Malichów Kolejka Ligota Dobr

Makowczyce Myślina, Turza Pietraszów Pludry Rzędowice

Szemrowice Warłów

  

Struktura ludności Malichowa przedstawia poniższy wykres 

14 13

41 41

9 80

10

20

30

40

50

lic
z
b

a
 o

s
ó

b

0-17 lat 18-60 lat pow. 60 lat
Wiek

Malichów

kobiety mężczyźni

 

Mieszkańcy Malichowa pracują głównie w sektorze rolnictwa oraz w przemyśle drzewnym i  

budowlanym. Są zatrudnieni u lokalnych przedsiębiorców, głównie stolarzy. 

Z uwagi na otwarty rynek pracy, duża część mieszkańców pracuje za granicą, w związku z tym na 

terenie gminy Dobrodzień notuje się bardzo niski wskaźnik bezrobocia, tj. 2,18 % (stan na 

31.12.2007 r.) 
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1.4. Struktura użytkowania gruntów 
 

Strukturę użytkowania gruntów na terenie wsi Malichów przedstawia poniższa tabela. 

 

 

1.5. Gospodarka i rolnictwo 
 

 Na terenie wsi Malichów znajduje się 18 gospodarstw rolnych, ich wielkość przedstawia się 

następująco: 

2

1

2 2

0

6

3

2

0

1

2

3

4

5

6

1,0-1,5 ha 1,5-2,0 ha 2,0-3,0 ha 3,0-5,0 ha 5,0-7,0 ha 7,0-10,0 ha 10,0-15,0 ha pow. 15 ha

Malichów

 

 Na terenie wsi jak i również na terenie całej gminy z upraw głównie dominują zboża: 

jęczmień, owies, żyto, pszenica, ziemniaki a także różnego rodzaju mieszanki zbożowe. 

W gospodarstwach rolnych rozwinęła się także hodowla bydła oraz chów trzody chlewnej.                                              

 Na terenie miejscowości działają 3 zakłady stolarskie, zatrudniające ok. 80 osób. Jest również 

hurtownia maszyn budowlanych . Baza gastronomiczna jest słabo rozwinięta, przy głównej trasie 

nr 901 znajduje się  bar  oraz salon meblowy. Niestety brak jest bazy noclegowej.  

Lp. 

Rodzaj 

użytkowania 

Powierzchnia w ha 

I II III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI VIz Bez kl. RAZEM 

MALICHÓW 

1. Grunty orne - - - - - - 23,7355 18,0273 38,7711 23,7894 - - 104,3233 

2. Łąki - - 1,1302 - - 25,9626 - - 3,5674 0,4900 - - 31,1502 

3. Pastwiska - - - - - 3,5939 - - 1,4845 0,2050 - - 5,2834 

4. Tereny wodne 

i rowy 

- - - - - - - - - - - 0,1954 0,1954 

5. Sady  - - - - - - - - - - - - - 

6. Zabudowania  - - - - - 1,0943 - - - - - - 1,0943 

Razem - - 1,1302 - - 30,6508 23,7355 18,2718 44,7350 24,8364 - 0,1954 141,1331 



 38 

 

1.6. Infrastruktura komunikacyjna i techniczna 

 Przez  Malichów biegnie droga wojewódzka Nr 901 Olesno – Gliwice, która w 2007 r. na 

odcinku terenu całego sołectwa została zmodernizowana. W ramach remontu zostały 

przeprowadzone następujące prace: poszerzenie drogi wraz  z położeniem nowej nawierzchni 

bitumicznej, wybudowanie zatok przystankowych, ścieżki pieszo – rowerowe, chodniki, ustawienie 

wiat przystankowych, przebudowa przepustów i zjazdów oraz wykonanie zatok zwalniających.     

 Na terenie wsi obecnie są wyasfaltowane dwie drogi: część ulicy Chłopskiej (690 m) oraz 

część ulicy Lipowej (630 m). 

 Spis poszczególnych ulic z terenu Malichowa przedstawia poniższy rys. 

 

Wieś posiada sieć energetyczną i telefoniczną a także dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. 

Na terenie wsi brak jest składowiska odpadów. Odpady komunalne zmieszane, gromadzone 

w pojemnikach przydomowych. 

Natomiast w jednym punkcie na terenie wsi  zlokalizowane są pojemniki do selektywnej 

zbiórki odpadów. W punkcie tym ustawione są pojemniki na szkło białe i kolorowe oraz plastik, 

dostępne dla wszystkich mieszkańców. Ponadto funkcjonuje workowy system segregacji odpadów – 

raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem od mieszkańców wsi zbierane są worki z 

posegregowanymi odpadami. 

 Odbiór i transport zebranych odpadów prowadzony jest przez firmę REMONDIS z 

siedzibą w Opolu.
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2. Analiza zasobów 
 

Rodzaj zasobu Opis zasobu jakim wieś dysponuje 

Znaczenie 

Znaczenie zasobu 

M

a

ł

e 

D

u

ż

e 

Wyró

ż-

niając

e 

Przyrodniczy  

- walory krajobrazu, 

rzeźby terenu 

Dużo lasów, łąk pastwisk, bogaty 

drzewostan liściasty i iglasty 

  X 

- stan środowiska Korzystne środowisko naturalne  X  

- walory klimatu Klimat umiarkowany, kontynentalny. 

Zimy z temperaturą do –25oC, latem +35oC   

 X  

- walory szaty roślinnej Szata roślinna urozmaicona. Występują: 

jagody, grzyby, zawilce, borówki, 

poziomki, przylaszczki, maliny, jeżyny  

 X  

- cenne przyrodniczo 

obszary lub obiekty 

Brak X   

- świat zwierzęcy 

(ostoje, siedliska) 

Dziki, borsuki, jenoty, jelenie, sarny, 

bażanty, kuropatwy, żurawie, czarny i 

biały bocian, czaple, przelotnie orły  

 X  

- wody 

powierzchniowe (cieki, 

rzeki, stawy) 

Małe cieki, brak większych zbiorników 

wodnych  

X   

- wody podziemne Brak informacji    

- gleby Występujące gleby: piaszczysto – gliniaste, 

lekkie, klasy gruntu IV, dobra kultura 

rolna 

X   

- kopaliny Brak informacji X   

Kulturowy  

- walory architektury 

wiejskiej 

Wieś z budownictwem jednorodzinnym, 

znaczny udział domów odnowionych w 

tradycyjnym stylu śląskiej zabudowy 

wiejskiej (domy powojenne, przedwojenne 

i nowoczesne) 

 X  

- walory przestrzeni 

wiejskiej publicznej 

Bar  X  

- walory przestrzeni 

wiejskiej prywatnej 

Zadbane podwórka z ładnymi ogródkami X   

- zabytki i pamiątki 

historyczne 

 przydrożny krzyż X   

- osobowości 

kulturowe 

Brak    
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- miejsca, osoby i 

przedmioty kultu 

Krzyż przydrożny X   

- święta, odpusty, 

pielgrzymki 

Odpusty parafialne: Św. Sebastiana, Św. 

Trójcy, NMP Nieustającej Pomocy  

X   

- tradycje, obrzędy, 

gwara 

Mieszkańcy na co dzień porozumiewają 

się gwarą śląską. Szczególne obrzędy i 

tradycje: skubanie pierza, kiszenie 

kapusty, kuligi . Kilka lokalnych legend o 

tajemniczych miejscach. 

 X  

- legendy, podania i 

fakty historyczne 

Legenda związana z diabelskim dębem i 

krzyżem oraz przesutymi górami 

X   

- specyficzne nazwy Własne nazwy: Jeziory, Gerstowy Las, 

Granice, Łomina, Tykula, Leśniok, Ugi, 

Patoka 

X   

- specyficzne potrawy Kluski, żur zakwaszony z grzybkami, 

modra kapusta, rolady, rosół z makaronem 

swojskim, szpajza, siemieniotka 

 X  

- dawne zawody Stolarstwo  X   

Obiekty i tereny  

- działki pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

Kilka X   

- działki pod domy 

letniskowe 

Możliwość przekwalifikowania X   

- działki pod zakłady 

usługowe i przemysł 

Możliwość przekwalifikowania X   

- pustostany 

mieszkaniowe 

Nie występują  X   

- pustostany 

poprzemysłowe 

Nie występują X   

- tradycyjne 

nieużytkowane 

obiekty gospodarskie 

(stodoły, spichlerze, 

kuźnie, młyny, itp.) 

Brak X   

Infrastruktura 

społeczna 

 

- place publicznych 

spotkań, festynów 

Działka sołecka w Kocurach  X  

- sale spotkań, 

świetlice, kluby 

Brak - spotkania w domach prywatnych  X  

- miejsca uprawiania 

sportu 

Boiska na łące  X  

- miejsca rekreacji Bliskie sąsiedztwo lasu, możliwość  X  
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spacerów oraz przejażdżek rowerowych  

- ścieżki rowerowe, 

szlaki turystyczne  

Brak X   

- szkoły Brak, dzieci dojeżdżają do szkoły w 

Szemrowicach 

X   

- przedszkola Brak, dzieci uczęszczają do przedszkola w 

Szemrowicach 

X   

- biblioteki Brak X   

- placówki służby 

zdrowia 

Brak X   

Infrastruktura 

techniczna 

 

- wodociąg, kanalizacja Wodociąg oddany w 2004 r. 

Kanalizacja – planowane przydomowe 

oczyszczalnie ścieków 

 X  

- drogi (nawierzchnia, 

oznakowanie, 

oświetlenie) 

Częściowo zmodernizowana główna 

droga biegnąca przez sołectwo – droga 

wojewódzka nr 901 – stan bardzo dobry. 

Drogi gminne częściowo wyasfaltowane, 

reszta wymaga remontu, oświetlenie słabe  

 X  

- chodniki, parkingi, 

przystanki 

 przystanki PKS   X  

- sieć telefoniczna i 

dostępność internetu 

Sieć telekomunikacyjna dobrze rozwinięta, 

słaba dostępność internetu 

 X  

- telefonia komórkowa 

 

Utrudniona komunikacja ze względu na 

bliskie położenie lasów, dostępne sieci: 

Plus. Orange, Era ,Play 

X   

Gospodarka, 

rolnictwo 

 

- miejsca pracy (gdzie, 

ile?) 

Zakłady stolarskie (łącznie 3), Hurtownia 

maszyn budowlanych, firma z akcesoriami 

meblowymi  

 X  

- gastronomia Bar  X   

- miejsca noclegowe Brak  X   

- gospodarstwa rolne Ok. 18 gospodarstw rolnych   X   

- uprawy, hodowle Hodowla zwierząt (trzoda chlewna, 

bydło), uprawy: głównie zboża i ich 

mieszanki (żyto, jęczmień, pszenica, 

owies), ziemniaki  

X   

- możliwe do 

wykorzystania odpady 

produkcyjne 

Nie występują w znaczącej ilości (resztki 

materiałów ze stolarni)  

X   

- zasoby odnawialnych 

źródeł energii 

Słoma, zastosowanie solarów, dobry teren 

do wykorzystania energii słonecznej 

X   



 42 

Środki finansowe i 

pozyskiwanie 

funduszy 

 

- środki udostępniane 

przez gminę 

Środki przekazywane corocznie w formie 

świadczeń rzeczowych 

 X  

- środki 

wypracowywane 

Z organizowanych festynów, składki 

członkowskie 

 X  

Mieszkańcy (kapitał 

społeczny i ludzki) 

 

- autorytety i znane 

postacie na wsi 

 X   

- krajanie znani w 

regionie, w kraju i 

zagranicą 

osoba duchowna  X  

- osoby o 

specyficznych lub 

ważnych dla wiedzy  

umiejętnościach, mi.in. 

studenci  

Dwóch pedagogów, czterech studentów X   

- przedsiębiorcy, 

sponsorzy 

Kilka osób, lokalni przedsiębiorcy  X  

- osoby z dostępem do 

Internetu i 

umiejętnościach 

informatycznych 

Kilka osób z terenu sołectwa 

posiadających dostęp do Internetu, 

niestety brak jest informatyków 

X   

- pracownicy nauki Brak  X   

- związki i 

stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Rozowju Wsi Kocury i 

Malichów „Brzozowa Dolina”, Ochotnicza 

Straż Pożarna Malichów-Kocury, 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

 X  

- kontakty zewnętrzne 

(np. z mediami) 

Gazeta NTO, Kulisy Powiatu ,Echo 

Dobrodzienia i okolic 

 X  

- współpraca 

zagraniczna i krajowa  

Z sąsiednimi stowarzyszeniami odnowy 

wsi oraz z Kołem Łowieckim ,,Łoś'' 

 X  

Informacje dostępne o 

wsi 

 

- publikatory, lokalna 

prasa 

- książki przewodniki 

„Kościelne Dzieje Szemrowic”, wydana 

przez Ks. Piotra Kuc, Malichów 2003 r. 

 Gazetka lokalna ,,O czym szumią Brzozy’’ 

 X  

- strona www www.brzozowadolina.vot.pl  X  

 

 

 

http://www.brzozowadolina.vot.pl/
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3. Ocena mocnych i słabych stron 

- atrakcyjny krajobraz 

- lasy 

- sołectwo zwodociągowane 

- dobrze rozwinięta sieć elektro – energetyczna i 

telefoniczna 

-kilka organizacji pozarządowych, w tym 

jednostka OSP 

- posiadany samochód strażacki 

-problem integracji rodzin 

- brak infrastruktury 

- brak obiektu Remizy OSP 

- zły stan dróg, wysokie potrzeby inwestycyjno-

remontowe; 

- degradacja zasobów dziedzictwa kulturowego, 

wiejskiego; 

- słabo rozwinięta działalność pozarolnicza, np. 

agroturystyka; 

- brak ogólnodostępnego miejsca spotkań; 

konieczność spotykania się mieszkańców w 

mieszkaniach prywatnych 

- brak kanalizacji sanitarnej; 

- słaby dostęp do internetu; 

- brak przygotowanych terenów pod inwestycje; 

- ucieczka młodych i wykształconych; 

- brak placów zabaw 

- zwiększanie się dostępności środków 

pomocowych, w tym z UE; 

- budowa obwodnicy miasta Dobrodzień; 

- modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 901 

Gliwice – Poznań; 

- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 

- nawiązanie współpracy z innymi 

miejscowościami i gminami; 

- rozwój internetu; 

 moda na mieszkanie „za miastem” 

 zwiększona aktywność mieszkańców 

 dominacja młodych osób 

 

- poczucie beznadziei; 

- narastający brak przepływu informacji; 

-niestabilność polityczna i gospodarcza państwa 

- brak perspektyw na przyszłość 
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4. Plan i program długoterminowy na lata 2008-2015 

1. Cele 

Co trzeba osiągnąć 

by urzeczywistnić 

wizje wsi 

2. Co pomoże osiągnąć cele? 3. Co może przeszkodzić 

Projekty 

Co wykonamy? 

Zasoby 

Czego użyjemy? 

Atuty 

Silne strony i szanse 

Co wykorzystamy? 

BARIERY 

Słabe strony 

Co wyeliminujemy? 

Zagrożenia 

Czego unikniemy? 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1. Kultywowanie i 

rozwijanie poczucia 

wspólnoty 

 

1. Lokale 

użytkowane 

nieodpłatnie 

3. Wiedza  

1. Współuczestnictwo 

mieszkańców 

2. Warunki przyrodnicze 

3. Lokalna kuchnia 

1. Brak lokum 

2. Możliwości finansowe 

3. Biurokracja 

1. Poprawa wizerunku wsi poprzez budowę 

placu zabaw, posadzenie ozdobnych krzewów, 

renowacja krzyży przydrożnych 

2. Cykliczne organizowanie imprez dla 

społeczności wsi i okolic, np. spotkania 

kolędowe, Dzień Kobiet, Festyn „Majówka”, 

ogniska integracyjne, wycieczki 

3. Prowadzenie kroniki 

B. STANDARD ŻYCIA  

1. Stworzenie i 

zagospodarowanie 

przestrzeni 

publicznej 

1. Dostępność 

środków 

finansowych 

2. Dostępność 

środków unijnych 

3. Życzliwość 

sponsorów 

1. Możliwość złożenia 

wniosku o 

dofinansowanie 

2. Umiejętności i chęci 

mieszkańców 

1. Ryzyko nie uzyskania 

dotacji 

2. Odpływ siły roboczej 

3. Brak zainteresowania 

sponsorów 

1. Poprawa stanu dróg lokalnych 

2. Organizowanie konkursów na najpiękniejsze 

obejścia dla zmobilizowania pozostałych 

mieszkańców 

3. Akcje oczyszczania wsi oraz uświadamianie 

mieszkańców w zakresie ekologii 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA  

1. Poprawa relacji 

sąsiedzkich 

2. Akceptacja 

postaw aktywnych 

3. Organizowanie 

wypoczynku i 

1. Firmy 

przewozowe 

2. Nagłośnienia i 

propagowanie 

osiągnięć 

1. Przychylność 

sponsorów 

2. Umiejętności 

samoorganizacyjne 

1. Brak sponsorów 

2. Spadek zaangażowania 

mieszkańców 

1. Wycieczki autokarowe dla mieszkańców  
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rekreacji 

D. BYT 

1.Wspieranie 

postaw 

przedsiębiorczych 

2. Atrakcyjność wsi 

dla turystów 

3. Rozwój 

agroturystyki 

4. Rozwój małej 

przedsiębiorczości 

1. Zasoby wiedzy 

ze szkoleń 

2. Spotkania 

członków 

stowarzyszenia z 

innymi 

podmiotami – 

wymiana 

doświadczeń 

1. Dbanie mieszkańców 

o własne zasoby 

2. Dążenie mieszkańców 

do samopromocji 

realizacji własnych 

pomysłów 

1. Obawa przed 

prowadzeniem własnej 

działalności 

2. Obawa przed biurokracją 

3. Brak środków 

finansowych  

1. Organizowanie spotkań wspólnotowych w 

celu analizy efektów działalności połączonych 

np. z degustacją, promocją, dochodem 
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5. Plan i program krótkoterminowy na lata 2008-2010 

Kluczowy 

problem 
Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację 
Punktacja Hierarchia 

organizacyjnie finansowo 

Co nas 

najbardziej 

zintegruje ? 

Wspólne działanie 

poprzez: 

c.) pracę 

d.) zabawę 

 

1. Spotkania Kolędowe 

2. Impreza z okazji Dnia Kobiet 

3. Festyn „Majówka” 

4. Wycieczka dla dzieci i dorosłych 

5. Ogniska integracyjne 

6. Wspólna praca na rzecz wsi 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak  

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

2,4,3,3,2,3, 
3,3,2,5,4,5, 
4,3,4,5,4,4, 
4,1,1,1,5,4,3
=87 

4 

Na czym nam 

najbardziej 

zależy? 

1. Jakość dróg we 

wsi  

1. Pozyskanie środków finansowych 

na budowę 

 

Tak 

 

 

 

 

Nie 

 

 

 

 

 5 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

1. Brak miejsca 

spotkań 

7. Brak oraz 

trudność w 

pozyskaniu środków 

finansowych 

8. Fatalny stan 

dróg 

1. Pozyskanie funduszy z UM w 

Dobrodzieniu 

2. Pozyskanie sponsorów 

3. Pozyskanie funduszy unijnych 

4. Pozyskanie własnych dochodów 

Tak 

 

Tak 

Nie wiadomo 

Tak 

Nie 

 

 

 

Tak 

3,4,4,4,5,5, 
5,4,4,4,4,3, 
4,4,4,2,2,2, 
5,3=75 

3 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

1. Zintegrowanie i 

zaktywizowanie 

społeczności 

2. Wspólna wizja wsi 

3. Częściowa zmiana 

światopoglądu 

1. Festyn „Majówka” 

2. Wspólne prace na rzecz wsi 

3. Prowadzenie kroniki 

4. Ogłaszanie konkursów na 

najładniejsze obejścia 

5. Pomoc sąsiedzka 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak  

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

Tak 

2,1,3,4,4,3, 
2,2,5,3,4,2, 
2,4,4,1,2,4, 
3,3,2,2,2= 
64 

2 
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4. Świadomość 

odpowiedzialności 

za otoczenie 

 

Co nam 

przyjdzie 

najłatwiej 

1. Wspólna praca 

2. Wspólna zabawa 

1. Organizowanie wspólnych imprez 

2. Organizowanie festynu 

3. Wspólna praca na rzecz wsi 

4. Prowadzenie kroniki 

5. Inne działania kulturalno - 

oświatowe 

Tak 

 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak  

Tak 

 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak  

1,3,1,5,4,1, 
2,3,4,4,4,1, 
3,3,3,3,2,2, 
2,1,1,1=58 

1 

Jaki projekt zgłosimy do Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich ? 

Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury 
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6. Planowane kierunki rozwoju 

1. Podnoszenie atrakcyjności i standardu infrastruktury społecznej poprzez: 

a.)  Budowę świetlicy wiejskiej w Kocurach oraz zagospodarowanie otoczenia wokół budynku i 

zakup odpowiedniego wyposażenia; 

b.) Utworzenie placu zabaw w Kocurach 

c.) Wytyczenie szlaków turystycznych 

d.) Budowę Remizy Strażackiej w Kocurach 

2. Modernizacja istniejących dróg poprzez: 

a.) poprawę stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczeństwa na drogach 

3. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych i wspieranie inicjatyw mieszkańców poprzez: 

a.) wspieranie działalności lokalnych organizacji społecznych 

b.) organizowanie imprez promujących miejscowość i integrujących mieszkańców; 

c.) rozwijanie tradycji lokalnych; 

d.) prowadzenie kroniki wsi 

e.) prowadzenie zespołu regionalnego 

4. Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych oraz promocja sołectwa poprzez: 

a.) dbanie o otoczenie 

b.) zwiększenie promocji i reklamy miejscowości oraz podejmowanych działań 

5. Rozwijanie gospodarności i świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez: 

a.) uporządkowanie gospodarki odpadami i ich segregację; 

b.) budowę kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków; 

c.) podnoszenie estetyki i czystości gospodarstw;  

d.) tworzenie klombów zielonych 

e.) organizacje konkursów na najpiękniejszą posesję 

f.) poprawa jakości oświetlenia 

g.) poprawa funkcjonalności cieków wodnych (czyszczenie i koszenie)
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7.  Planowane przedsięwzięcia 

I. Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury  

 Celem tego zadania jest uzyskanie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Kocury i 

Malichów. Przyczyni się to do integracji miejscowej ludności oraz uzyskania miejsca do 

edukacji i rozrywki dla dzieci i młodzieży jak również dla całej społeczności. 

Planowane jest również  wygospodarowanie oprócz salki komputerowej małego kącika 

bibliotecznego. 

Przedsięwzięcie będzie obejmowało następujące zadania: 

- doprowadzenie wody na działkę, na której planowana jest inwestycja 

- załatwienie dokumentów potrzebnych do budowy Centrum Aktywności Wiejskiej  

     - złożenie wniosku do PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i 

Rozwój Wsi dotyczącego budowy  

- uroczyste wkopanie kamienia węgielnego pod budowę salki oraz jej budowa 

        Planujemy, aby w Domu Spotkań mieściła się salka kominkowa na 80 osób, która 

umożliwi organizowanie spotkań wiejskich typu Kolędowanie, Dzień Kobiet, zebrania, itp. z 

możliwością wynajmowania jej dla mieszkańców chcących zorganizować rodzinne 

uroczystości .Chcemy, aby była tam też mała salka kameralna do przygotowywania dzieci do 

występów, która mogłaby służyć również jako pracownia komputerowa i miejsce prowadzenia 

kursów. Potrzebny będzie też aneks kuchenny z niezbędnymi naczyniami, zaplecze sanitarne 

z dostępem dla niepełnosprawnych osób, osobne WC dla pań i panów oraz mały magazynek 

sprzętu.  

Budynek będzie ogrzewany centralnym ogrzewaniem, a pomocniczo w dużej Sali będzie 

kominek. Obok obiektu będzie dzwonnica z zabytkowym dzwonem oraz plac zabaw dla dzieci. 

                                                            

Odbiorcami tego projektu będą wszyscy mieszkańcy wsi  oraz sąsiednich sołectw. 

Rezultaty: projekt przyczyni się do większej integracji mieszkańców Kocur 

oraz Malichowa i okolicznych sołectw. Dzieci i młodzież zdobędą bezpieczne miejsce do zabaw 

i rozwijania swoich zainteresowań. Dzięki tej inwestycji łatwiej będzie kultywować tradycje 

regionalne. Powstanie możliwość dorywczej pracy dla miejscowych kobiet przy 



 50 

organizowaniu rożnych imprez. 

 

       II . Budowa placu zabaw w Kocurach 

 Zadanie ma na celu budowę bezpiecznego placu zabaw, który zaspokoi potrzeby 

najmłodszych mieszkańców miejscowości.  

 Na placu zostaną zamontowane następujące elementy: 

 zestaw huśtawek 

 wieża  

 zjeżdżalnia  

 pomost ruchomy 

 karuzela 

 przeplotnia drewniana  

 piaskownica  

 ławki 

 tor przeszkód dla dzieci i młodzieży oraz strażaków 

Odbiorcy: dzieci i opiekunowie, młodzież i dorośli 

Rezultaty: możliwość spędzenia wolnego czasu, atrakcje dla dzieci, poprawa wizerunku wsi, 

integracja, dbałość o kondycję                               

 

III .  Zamontowanie tablicy informacyjnej z nazwami wsi i datami na   

      kamiennym obelisku umieszczonym przy trasie wojewódzkiej  

 Celem tego zadania będzie promocja i  poprawa wizerunku wsi. 

Odbiorcami  tego projektu będą mieszkańcy wsi oraz przejezdni goście zatrzymujący się na 

odpoczynek. 

Rezultaty: poprawa wizerunku wsi i ich promocja poza województwo 

 

 IV .  Renowacja przydrożnych  krzyży  

  Na terenie sołectwa znajduje się kilka  starych  krzyży przydrożnych, które wymagają 

bieżących remontów oraz upiększenia otoczenia wokół nich. Renowacja pozwoli na 
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wydłużenie ich żywotności i możliwość podtrzymania kultu religijnego a posadzone przy nich 

krzewy ozdobne podniosą estetykę tych miejsc. 

Odbiorcy: mieszkańcy sołectwa oraz sąsiednich miejscowości 

Rezultaty: poprawa estetyki wsi, zadowolenie mieszkańców oraz podtrzymanie kultu 

religijnego    

 

V. Stodoła regionalna w miejscowości Kocury 

 Zadanie ma na celu zgromadzenie oraz uchronienie przed zniszczeniem i 

zapomnieniem starych sprzętów rolniczych, gospodarstwa domowego oraz 

 sprzętu przeciwpożarowego. 

Odbiorcami tego projektu będą uczniowie, mieszkańcy obydwu wsi , mieszkańcy gminy i 

turyści przejeżdżający ścieżką rowerową  

Rezultat:  pozwoli to w sposób atrakcyjny przekazywać wiedzę o historii lokalnej 

   społeczności młodym pokoleniom oraz będzie źródłem promocji wsi  

 

 VI. Cykliczne organizowanie Festynów oraz innych imprez 

 

Zadanie ma na celu integrację środowiska, przekazywanie wartości narodowych, 

kultywowanie tradycji regionalnych, przekazywanie wartości kulturalnych oraz promocje 

wsi.    

Odbiorcami tego projektu będą mieszkańcy sołectwa, gminy, kraju i zagranicy 

 

Rezultat imprezy te pozwolą na integracje miejscowej społeczności, pozyskanie funduszy na 

cele statutowe Stowarzyszenia oraz wypromują wieś, gminę i LGD  

 

 VII.  Organizacja Dożynek Gminnych 

  Dożynki są organizowane corocznie a na gospodarza wybiera się inne sołectwo, 

dzięki temu każda wieś ma szansę zaprezentowania swoich możliwości organizacyjnych w 

zakresie przygotowania i przeprowadzania imprez społeczno – kulturalnych. W roku 2012 

zaplanowano połączenie organizacji Gminnych Dożynek wraz z  uroczystością 400-lecia 

Kocur 
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Odbiorcy: mieszkańcy Gminy Dobrodzień i sąsiednich gmin 

 

Rezultaty: promocja wsi, integracja pobudzanie aktywności społeczeństwa wsi 

 

 VIII. Poprawa stanu dróg 

  

Inwestycja będzie obejmować remont dróg gminnych z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni. 

Koniecznie należy wprowadzić sprostowanie w planach geodezyjnych dróg, oraz 

przeprowadzić modernizację ulic: część Lipowej, część Chłopskiej oraz modernizacja dalszej 

części drogi wojewódzkiej Nr 901 wraz z zatoczkami na autobusy i ścieżką rowerową do 

samego Dobrodzienia. 

 

Odbiorcami będą mieszkańcy oraz inni użytkownicy dróg 

Rezultat podniesienie standardu życia na wsi, łatwość komunikacji, lepszy dojazd do kościoła 

w Szemrowicach oraz do szkoły 

 

            IX.  Budowa Remizy OSP  

Planowana budowa obiektu Remizy Strażackiej stanowić będzie pomieszczenie dla samochodu 

strażackiego, który obecnie garażuje w prywatnym budynku jak również poprawi 

funkcjonalność powstałej jednostki OSP. 

Odbiorcami mieszkańcy wsi oraz sąsiednich miejscowości. 

Rezultat poprawa bezpieczeństwa we wsiach oraz korzystających z drogi wojewódzkiej nr 

901. 

 

 X. Wytyczenie szlaków turystycznych i postawienie tablic informacyjnych z 

mapką o szlakach  

W projekcie przewiduje się również doprowadzenie ścieżki rowerowej do Dobrodzienia. 

Odbiorcy: mieszkańcy oraz osoby odwiedzające wieś 

Rezultaty: promocja wizerunku wsi, możliwość zwiedzania ciekawych zakątków  
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 XI. Poprawa oświetlenia  

Inwestycja obejmować będzie doprowadzenie sieci oświetleniowej jak również ich 

uzupełnienie. 

Odbiorcy osoby korzystające z lokalnych dróg  

Rezultaty poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  

 

 XII. Witacze 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje ustawienie przy wjeździe do miejscowości powitalnych 

tablic. 

Odbiorcy: osoby odwiedzające wieś 

Rezultaty: promocja wizerunku wsi, gminy oraz LGD 

 

 XIII.  Przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego 

Służyć będzie rozwojowi gospodarczemu wsi Kocury. Umożliwi powstanie nowych zakładów 

pracy, możliwość budowy nowych budynków, co może przyczynić się do osiedlenia nowych 

mieszkańców. 

 

 XIV. Zakup kosiarki spalinowej 

Zakup przyczyni się do poprawy estetyki miejscowości 

 

 XV. Powstanie boiska sportowego przy Centrum Aktywności Wiejskiej w 

Kocurach  

Projekt będzie obejmował zakup bramek, koszy, kilku ławeczek, utworzenie linii boiska. 

Odbiorcy dzieci, młodzież, mieszkańcy 

Rezultaty miejsce do aktywnej formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

 

 XVI. Powstanie Spółdzielni socjalnej lub innej formy nowych miejsc pracy 

Z uwagi na fakt iż wiele osób nie pracuje, planowane założenie spółdzielni pracy może być 

m.in. ich źródłem dochodu jak również podniesieniem swoich kwalifikacji i wykorzystaniem 

potencjału. Spółdzielnia pracy ma na celu świadczenie na rzecz społeczeństwa różnorodnych 
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usług, np. kulinarnych, itp.    

 

 XVII. Odtworzenie historycznej dzwonnicy z zabytkowym dzwonem w 

Kocurach 

Inwestycja obejmować będzie ustawienie drewnianej dzwonnicy jak również renowację 

istniejącego dzwonu. Historyczna dzwonnica kiedyś służyła w wiosce w celu ostrzegawczym 

lub informacyjnym. Wkomponowana będzie w Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach 

gdzie połączona zostanie przeszłość z teraźniejszością.  
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7.1. Wdrażanie harmonogramu działań oraz koszt    

       realizacji zadań 
 

 

RODZAJ ZADANIA 

 

Okres 

realizacji 

ŁĄCZNY 

KOSZT 
Realizacja 

I. Budowa Centrum 

Aktywności Wiejskiej we 

wsi Kocury 
2008-2012 

 
632.972,89 

Inwestycja zrealizowana dzięki 

środkom własnym UM w 

Dobrodzieniu oraz pozyskania 

funduszy z programu PROW 

2007-2013 

II. Budowa placu zabaw 

2010-2014 25.000 

Inwestycja zrealizowana dzięki 

środkom własnym 

Stowarzyszenia oraz pozyskaniu 

finansów z PROW oraz innych 

III. Zamontowanie 

tablicy z nazwami wsi 

na kamiennym obelisku 

umieszczonym przy 

trasie wojewódzkiej 

2008 1.000 

Inwestycja zrealizowana z 

własnych środków 

Stowarzyszenia 

IV. Renowacja 

przydrożnych Krzyży  

2011-2014 20.000 

Inwestycja zrealizowana dzięki 

środkom własnym 

Stowarzyszenia .oraz 

pozyskaniu finansów z innych 

źródeł 

V. Stodoła regionalna w 

miejscowości Kocury 
2010 30.000 

Inwestycja zrealizowana dzięki 

środkom własnym 

Stowarzyszenia oraz pozyskaniu 

finansów z PROW 

VI. Cykliczne 

organizowanie festynów 

oraz innych imprez 
2008-2015 50.000 

Środki własne Stowarzyszenia 

Środki własne UM w 

Dobrodzieniu 

inne 

VII. Organizacja 

Dożynek Gminnych 2012 15.000 

Środki własne Stowarzyszenia 

oraz UM 

inne 

VIII. Poprawa stanu 

dróg 

 

2011-2015 

 - 

Środki własne UM w 

Dobrodzieniu 

inne 

 

VIII. Budowa Remizy 2012 203.000 Środki zewnętrzne oraz gminne 
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OSP 

 

   

IX. Wytyczenie szlaków 

turystycznych 

 

2015 

 - 

Środki zewnętrzne oraz 

gminne 

 

X. Oświetlenie 

 
2011-2015 

 - 

Środki gminne (Fundusz 

sołecki) oraz inne 

 

XI. Witacze 

 
2012 

 

4.000 

 

Środki własne Stowarzyszenia 

Środki zewnętrzne 

 

XII. Plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

 

2011-2015 

 

120.000 

 

Środki gminne 

 

XIII. Zakup kosiarki 

 

2012 

 

1.200 

 

Środki własne lub Fundusz 

Sołecki 

XIV. Boisko sportowe 
2012-2015 

 - 
Środki własne, gminne, 

zewnętrzne 

 

XV. Powstanie 

spółdzielni socjalnej lub 

innych miejsc pracy 

2012-2015 - 
Środki zewnętrzne 

 

XVI. Odtworzenie 

historycznej dzwonnicy 

z zabytkowym 

dzwonem 

 

- 
10.000 

 
Środki własne lub inne 
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8. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 

kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne 

 

Do obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Kocur 

sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych jest posiadana działka sołecka w 

miejscowości Kocury, na której planowana jest budowa Centrum Aktywności Wiejskiej wraz 

z placem zabaw i boiskiem sportowym oraz obiektu Remizy OSP. Inwestycja ta spowoduje 

powstanie atrakcyjnego miejsca spotkań, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i 

okolic. Wpłynie na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. Podniesie walory kulturalne 

i rekreacyjne miejscowości jak całego sołectwa. Ułatwi nawiązywanie kontaktów społecznych i 

więzi między mieszkańcami. Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę stanu 

infrastruktury społecznej, jakości życia mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność 

miejscowości.   
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Podsumowanie 

Do Programu Odnowy Wsi nasza wieś jako sołectwo przystąpiło w lutym 2004 r. 

Pobudziło to do działania miejscową ludność.  

Przez te lata wypracowano szereg cyklicznych imprez typu: Wieczór Kolędowy, Dzień 

Kobiet, Festyn ,,Majówka'', Wycieczki krajoznawcze, Ogniska integracyjne i wiele innych 

sporadycznie urządzanych. Wykonano wiele prac na rzecz wsi np. równanie dróg, 

remontowanie przystanków PKS i inne. 

Zaczęliśmy więcej dbać o otoczenie postawiliśmy ławeczki przy ścieżce rowerowej przy 

której obecnie znajduje się kamienny obelisk z datami obydwu wsi. Często przejeżdżający 

ścieżką rowerową zatrzymują się obok niego nawet robiąc sobie pamiątkowe zdjęcia. 

Chcemy również starać się o pomoc w konserwacji Pomnika Przyrody Dębu 

szypułkowego, gdyż upływające lata poczyniły spore uszkodzenia. 

Jednak trapiącym nas problemem jest brak świetlicy co nam znacząco utrudnia  działanie. 

Program PROW  2007-2013  jest niewątpliwie wielką szansą dla naszej małej społeczności.  

Dlatego też chcemy w porozumieniu z UM razem współdziałać. W obecnych czasach poziom 

życia w mieście i na wsi niewiele się różni, ale nam zależy na zachowaniu tradycji, 

polepszeniu warunków bytowych, udostępnieniu dorywczej pracy i utrzymaniu charakteru 

wiejskiego miejscowości. To wszystko ma służyć nam i naszym dzieciom. A wioski staną się 

piękną wizytówka Gminy Dobrodzień. 

 

 Plan Odnowy Wsi Kocury przygotowali: 

      -Dorota Maleska 

      -Anna Grzebińska 

      -Barbara Bała  

Zmiany do Planu wprowadzili: 

 Dorota Maleska 

 Anna Grzebińska 

 Barbara Bała  
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 Kordian Dudek 

 Janusz Półtorak 

 Joanna Półtorak 

 Elżbieta Staniczok 

 Irmgarda Kuc 

 Joanna Miozga 

 Arleta Miler 

 Marek Miler 

Malichów, maj 2011 r. 

 


