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1. Wstęp:
Plan Odnowy Miejscowości zawiera charakterystykę miejscowości, i jej uwarunkowania
historyczne oraz analizę zasobów. Zebrane informacje posłużyły do opracowania
charakterystyki miejscowości i inwentaryzacji zasobów służących odnowie miejscowości. Ta
część planu odnowy kończy się analizą SWOT.
W kolejnym etapie prac nad Planem Odnowy Miejscowości dokonano identyfikacji zadań
inwestycyjnych lub przedsięwzięć Planu Odnowy Miejscowości z wyszczególnieniem
obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców.
Odnowa miejscowości to nie tylko opracowany dokument, to proces społeczny dziejący
się wewnątrz danej miejscowości. Jeśli ma on być trwały i w perspektywie 10 lat dokonać
widocznych zmian powinien opierać się na odpowiednich zasadach. Sołtys , Rada Sołecka,
Grupa Odnowy Wsi z Liderem na czele jest odpowiedzialna nie tylko za opracowanie
dokumentu, ale także za zarządzanie całym procesem wprowadzania planu w życie,
ustalanie harmonogramu prac, kontakty z gminą i społecznością lokalną, innymi
instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji odnowy miejscowości.

Zawada

Golczowice

But

Sysłów

Mucków
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2. Ogólna charakterystyka Sołectwa Zawada
Położenie administracyjno-geograficzne
Wieś Zawada położona jest w województwie opolskim, w powiecie prudnickim,
w północnej części gminy Głogówek. Sąsiaduje bezpośrednio z gminą Biała i
Strzeleczki. W skład sołectwa wchodzą przysiółki: But, Golczowice, Mucków i
Sysłów. Leżą one na pograniczu powiatu prudnickiego, sąsiadując z powiatem
krapkowickim.

Panorama Golczowic

Sołectwo Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku:
liczba ludności we wsi Zawada to 414 z czego 52,2% mieszkańców stanowią
kobiety, a 47,8% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 3,0%
mieszkańców gminy. a współrzędne GPS wsi Zawada to (17.813333,
50.398056)
Faktyczna liczba to około 330 mieszkańców. Jest to liczba mieszkańców stale
przebywających na terenie sołectwa. Sołectwo ma charakter rolniczy, dominują
małe gospodarstwa, których właściciele zajmują się rolnictwem oraz dodatkowo
pracą zarobkową na terenie gminy lub powiatu albo pracą za granicą. Głównie
w Niemczech lub Holandii.
Sołectwo Zawada jest jednym z dwudziestu trzech sołectw wyodrębnionych w
podziale terytorialnym Gminy Głogówek. Mieszka tu faktycznie około 330
mieszkańców. Analizując strukturę wiekową mieszkańców, to około 50,0%
mieszkańców jest w wieku produkcyjnym (kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65
lat), w wieku emerytalnym jest około 25,0 % mieszkańców. Dzieci i młodzież
stanowią również około 25,0 % społeczności. Dzieci i młodzież uczą się w
szkołach w Głogówku i Prudniku. Do szkoły podstawowej uczęszczają do

Głogówka, gdzie mają zapewniony transport. Oddział przedszkolny znajduje się
w Zawadzie
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Mapa gminy Głogówek (niebieski punkt to położenie Sołectwa Zawada)

Kim są mieszkańcy?
Teren sołectwa zamieszkuje ludność autochtoniczna (śląska) oraz napływowa,
są to mieszkańcy którzy w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przybyli
za pracą którą oferował Ośrodek Hodowli Zarodowej. Zarówno ludność
autochtoniczna jak i napływowa zasymilowali się stanowiąc jedno
społeczeństwo.
Przegląd grup zawodowych sołectwa:
- Rolnicy, których źródłem utrzymania są indywidualne gospodarstwa rolne
- Pracownicy pracujący na terenie zakładów na terenie sołectwa, gminy,
powiatu i poza gminą i powiatem.
- Pracownicy wyjeżdżający do pracy głównie do Niemiec i Holandii
- Emeryci i renciści.
- Osoby bezrobotne.
- Mieszkańcy prowadzący działalność gospodarczą i usługową.
Struktury organizacyjne:
- Rada Parafialna
- Rada Sołecka
- Grupa Odnowy Wsi
Instytucje i organizacje
W sołectwie działa przedszkole publiczne, w przysiółku Golczowice znajduje się
kościół parafialny a w Zawadzie zabytkowa kapliczka św. Józefa. Znajdują się
dwa sklepy, jeden w Zawadzie, będący własnością Gminnej Spółdzielni, drugi w

Golczowicach będący prywatną własnością. Na terenie sołectwa działa też
zakład stolarski, firma zajmująca się pracami ziemnymi i brukarskimi. Na
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terenie sołectwa znajduje się Gospodarstwo Ośrodka Hodowli Zarodowej w
Głogówku firmy dają zatrudnienie grupie mieszkańców sołectwa.
Infrastruktura techniczna
- Miejscowość posiada wodociąg.
- Mieszkańcy mają dostęp do sieci telekomunikacyjnych stacjonarnych i
komórkowych oraz internetu.
- W całym sołectwie funkcjonuje oświetlenie uliczne.
- Całe sołectwo posiada sieć elektryczną
- Poszczególne miejscowości połączone są drogami utwardzonymi tłuczniem i
asfaltowymi.
- Przystanki autobusowe w każdej miejscowości dla autobusów szkolnych.
Infrastruktura społeczna
- Boisko sportowe z nową szatnią oraz miejscem na odpoczynek i rekreację
- Przedszkole z jednym oddziałem przedszkolnym, z zajęciami dodatkowymi z
rytmiki i języka niemieckiego oraz religii.
- Świetlica wiejska znajdująca się w budynku przedszkolnym.
- Dwa place zabaw.
Jak wygląda sołectwo?
- Przez Zawadę i Golczowice przechodzi droga powiatowa przy której znajduje
się większość zabudowań, pozostałe miejscowości łączą drogi gminne i
powiatowe.
- Część zabudowań to budynki starsze, których właściciele starają się dbać o to
by utrzymywać je w zadowalającym stanie, część to budynki już
zmodernizowane, część wymaga jeszcze zabiegów kosmetycznych, coraz
więcej zabudowań to budynki powstałe w okresie ostatnich 30 lat.
- Na terenie sołectwa nie brakuje zieleni, od strony zachodniej sołectwo
graniczy z lasem.
- Na naszym terenie znajdują się Kościół Parafialny oraz kapliczka św. Józefa,
nie brakuje też przydrożnych krzyży i kapliczek, stanowią one podstawę
kultywowania tradycji religijnych.
- W granicach sołectwa znajdują się dwa stawy, z czego jeden jest własnością
OHZ, drugi jest własnością prywatną.
- W Zwadzie znajduje się gospodarstwo OHZ, prowadzące uprawy polowe, oraz
zajmujące się hodowlą krów mlecznych, natomiast w przysiółku But, położona
jest odchowalnia młodego bydła (jałownik) będąca również własnością OHZ.
- Na terenie sołectwa rolnicy gospodarują na ziemiach przeważnie klasy IV,
choć zdarzają się ziemie klasy V i VI, uprawiane są zboża, kukurydza i
ziemniaki.

- W zakładach pracy (stolarni i firmy brukarskiej) zatrudnienie znajdują głównie
mieszkańcy sołectwa.
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Kościół Parafialny p.w. św. Anny w Golczowicach

Nasze tradycje i obyczaje:
- Festyny sportowe.
- Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołaj z występami dzieci
przedszkolnych
- Festyn sołecki połączony z dożynkami parafialnymi
- Tradycje związane z życiem religijnym: Uroczystość św. Józefa Robotnika
Odpust ku czci św. Anny, Dożynki Parafialne, „Kiermasz” czyli rocznica
poświęcenia Kościoła Parafialnego.

Nasze Przedszkolaki z Mikołajem
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Majówka Przy kapliczce św. Józefa w Zawadzie

Festyn Sołecki połączony z Dożynkami Parafialnymi
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Przy okazji festynu nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych
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Nasze Panie przy koronie dożynkowej

Analiza zasobów:
1.Przyrodnicze:
Tereny typowo rolnicze oddalone od zakładów przemysłowych, bliskość lasu
miejscowości otoczone polami uprawnymi i łąkami. W okolicach występują cieki
wodne stanowiące siedlisko dla żab i bocianów, dzikich kaczek. W lesie
zamieszkują sarny, jelenie, zające i lisy.
Teren sołectwa to teren rozległy połączony utwardzonymi drogami, czyste i
zdrowe powietrze to zachęta do uprawiania turystyki rowerowej. Atutem jest
położona w odległości ok. 4 km Moszna z zamkiem i Stadniną Koni.
2. Kulturowe:
W kronikach pierwsze wzmianki o miejscowościach naszego sołectwa pochodzą
z roku 1724, kiedy to dla mieszkających tu ludzi zbudowano drewniany
kościółek. W roku 1764 kościółek ten spłonął. W roku 1831 na tym terenie
wybuchła epidemia cholery. Zmarłych chowano na terenie gdzie obecnie
znajduje się cmentarz i kościół parafialny, który wybudowano w latach 18431848.
10

W Zawadzie znajduje się zabytkowa kapliczka św. Józefa, w kościele znajdują
się zabytkowe organy Rigera, które zostały poddane gruntownemu remontowi.
Na uwagę zasługuje zabytkowa Droga Krzyżowa w kościele.
Mieszkańcy kultywują tradycje związane z regionalnymi potrawami
świątecznymi zarówno na Boże Narodzenie jak i Wielkanoc.
Nasze Panie biorą udział w konkursach kulinarnych i jarmarkach świątecznych.
Działa Ludowy Zespół Sportowy z drużyną piłkarską. Sołectwo posiada dwa
place zabaw.
3. Obiekty i tereny:
Kaplica św. Józefa wyremontowana przy udziale środków OWKZ, Gminy i
znaczącego wkładu mieszkańców.
Kościół parafialny przeprowadzono remont generalny, dobudowano nową
wieżę, przy udziale środków finansowych w większości m mieszkańców, gminy i
sponsorów.
Organy wyremontowane przy udziale środków mieszkańców, Gminy i OWKZ.
Istnieją stare budynki do remontu lub rozbiórki oraz niezamieszkane w dobrym
stanie będące własnością prywatną.
Analiza SWOT
Silne strony:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zgodne współżycie mieszkańców.
Duża aktywność mieszkańców.
Dobra współpraca z Księdzem Proboszczem.
Położenie sołectwa na pograniczu dwóch powiatów bliskość Mosznej
stwarza możliwość uprawiania turystyki rowerowej i wypoczynku.
Dobry mikroklimat czyste powietrze tworzą warunki do rozwoju
Agroturystyki.
Pracowitość i zaangażowanie mieszkańców.
Sponsoring, organizacja festynów i innych imprez dla mieszkańców
sołectwa.
Kościół Parafialny i zgromadzeni wokół niego mieszkańcy, kapliczki i
przydrożne krzyże związane z kultywowaniem tradycji religijnych

Słabe strony:
1. Brak infrastruktury: kanalizacji sanitarnej, gazociągu, chodników
2. Brak środków finansowych na modernizację gospodarstw
3. Brak miejsc pracy poza rolnictwem
4. Brak zakładów gastronomicznych i mało zakładów prowadzonych przez
lokalnych przedsiębiorców
5. Brak szkoły
6. Mała ilość miejsc do rekreacji
7. Brak środków finansowych na cele społeczne
8. Brak miejsc noclegowych
9. Odpływ młodych ludzi szukających zatrudnienia w dużych miastach lub
za granicą
10.Słabe zainteresowanie kultywowaniem tradycji przez ludzi młodych.
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Szanse:
1. Dobra współpraca z Urzędem Gminy
2. Polityka sprzyjająca rozwojowi obszarów wiejskich
3. Możliwość korzystania z funduszy europejskich przez młodych rolników
4. Rozwój infrastruktury technicznej, agroturystyki
5. Tworzenie nowych miejsc pracy aby zatrzymać ludzi młodych
6. Nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi
7. Rozwój zakładów usługowych i lokalnej przedsiębiorczości
Zagrożenia:
1. Migracja zarobkowa mieszkańców
2. Brak zainteresowania starostwa powiatowego rozwojem wsi
3. Starzenie się społeczeństwa
4. Brak zainteresowania sprawami lokalnymi ludzi młodych
5. Zły stan dróg powiatowych
6. Brak pracy w pobliżu miejsca zamieszkania
7. Słabo rozwinięta komunikacja publiczna
OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ NA
LATA 2020 -2030
LP
1

NAZWA ZADANIA CEL
2

3

OKRES
SZACUNKOWE ŹRÓDŁO
REALIZACJI KOSZTY (PLN) FINANSOW.
4
5
6

1.

Remont salki
parafialnej z
przeznaczeniem na
Dom JP II

Kultywowanie
tradycji,
udostępnienie
mieszkańcom
pomieszczenia
do spotkań

2019 - 2020

50000.00

Mieszkańcy,
parafia,
Gmina,
sponsorzy

2.

Doposażenie kuchni
w świetlicy w
zawadzie w sprzęty
AGD, wykonanie
blatu zakup szafek

Poprawa
warunków i
estetyki

2020

3500.00

Gmina,
fundusze
Odnowy Wsi

3.

Doposażenie placu
zabaw przy
przedszkolu

Poprawa
warunków i
infrastruktury

2020

17000,00

Fundusz
sołecki

4.

Remont elewacji
kościoła

Poprawienie
estetyki

2020

15000.00

Budowa kanalizacji i
chodników

Podniesienie
jakości życia

2021-2030

5000000.00

Właściciel,
mieszkańcy i
sponsorzy
Gmina,
Starostwo,
Powiat,
dotacje
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6

Remont dróg
powiatowych i
gminnych

7.

Budowa drogi
Poprawa
Łączącej przysiółek
warunków
Golczowice i Mucków życia
mieszkańców
Odnowa własnych
Poprawa
posesji
estetyki
miejscowości
Budowa siłowni na
Podniesienie
wolnym powietrzu
jakości życia
mieszkańców

8.
9.

Poprawa
infrastruktury
drogowej

2021-2030

2000000.00

2022 - 2023

50000.00

2020 - 2030

Starostwo,
Powiat,
Gmina,
dotacje
Gmina,
dotacje
Środki własne
mieszkańców

2025 - 2027

60000,00

Fundusz
sołecki,
Gmina,
dotacje

20000.00

Gmina,
Sołectwo

10. Budowa placu
zabaw w
Golczowicach
12. Promocja
miejscowości,
tradycji i
tradycyjnych
produktów

Podniesienie
jakości życia
mieszkańców
Kultywowanie
tradycji i
obrzędów

2022 - 2023
2020-2030

Gmina,
Sołectwo

13. Organizacja zadań
kulturalnych i
sportowych

Kultywowanie
tradycji i
obrzędów

2020-2030

14. Organizowanie
kursów i szkoleń dla
dorosłych
15. Organizacja
wycieczek
krajoznawczych
16.

Aktywizacja
osób
bezrobotnych
Integracja
mieszkańców

2022 - 2023

Starostwo,
Powiat,
Gmina,
dotacje
Gmina,
Sołectwo,
rząd Pracy
Sołectwo,
Parafia

Kultywowanie
tradycji i
obrzędów

2020-2030

2020-2030

Starostwo,
Powiat,
Gmina,
dotacje
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Opracowany Plan Odnowy Miejscowości nie jest dokumentem zamkniętym. Na każdym
etapie jego wdrażania wraz ze zmieniającymi się okolicznościami i wymaganiami będzie
możliwość jego uzupełniania, poprawiania i udoskonalania.
Ostatnim elementem pracy nad Planem Odnowy Miejscowości było opracowanie zebranych
materiałów. Zebrane dane poddano szczegółowej analizie i uzupełniono informacje,
zebrane na podstawie informacji udostępnionych przez mieszkańców miejscowości, dla
której opracowano plan odnowy.
Do Planu mogą być dopisywane nowe zadania lub zamierzenia w zależności od potrzeb
zgłaszanych przez mieszkańców, bądź od możliwości finansowych oraz dostępu do funduszy
zewnętrznych (dotacji).

14

