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WSTĘP
Plan Odnowy Wsi Błażejowice Dolne jest jednym z najważniejszych dokumentów,
który ustala zadania priorytetowe odnowy i rozwoju wsi w celu poprawy sytuacji, zarówno
społeczno-gospodarczej, jak i życia mieszkańców. Ten strategiczny dokument określa
najważniejsze działania, które wg lokalnej społeczności są niezbędne do osiągnięcia
wytyczonych celów.
Niniejszy plan przedstawia aktualny stan miejscowości oraz wizję rozwoju w
niedalekiej przyszłości. Dokument powstał dzięki świadomości, aktywności i inicjatywie
mieszkańców pragnących budować lepsze jutro. Plan Odnowy Miejscowości Błażejowice
Dolne na lata 2020 - 2026 został przygotowany w celu stworzenia możliwości pozyskiwania
środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz innych programów pomocowych.
Dla osiągnięcia zamierzonych celów dokument uwzględnia takie działania jak:
planowanie strategiczne, ocena sytuacji społecznej, gospodarczej i finansowej, wieloletnie
planowanie

inwestycyjne

i

finansowe

oraz

monitorowanie
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przewidzianych zadań, które są niezbędne aby wprowadzić w życie plan rozwoju.
Praca nad przygotowaniem Planu wspierana była konsultacjami z mieszkańcami
Błażejowie Dolnych. Zawarte w tym planie zadania zostały ustalone podczas Zebrania
Wiejskiego z dnia 29 listopada 2019. Opracowanie niniejszego dokumentu wpłynęło na
świadomość mieszkańców ich wpływu na poprawę wizerunku miejscowości oraz na jej
szanse bardziej dynamicznego rozwoju.
Plan Odnowy Miejscowości Błażejowice Dolne jest dokumentem otwartym a
zapisane w nim zadania mogą być aktualizowane zależnie od zmieniających się
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, a także od pojawiających się nowych
możliwości oraz zmiany hierarchii priorytetów.
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POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Błażejowice Dolne to niewielka wioska, położona w województwie opolskim, w powiecie
prudnickim, w gminie Głogówek. Wieś została zbudowana na skłonie poziomu
denudacyjnego (200m-202m n.p.m.), przechodzącego w równinę zalewową rzeki Osobłogi
(182m-184m n.p.m.). Miejscowość położona jest wzdłuż drogi z Głogówka do Mosznej i
Białej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do ówczesnego
województwa opolskiego.
Województwo

- opolskie

Powiat

- prudnicki

Gmina

- Głogówek

Położenie

- 50°22′39″N 17°49′18″E

Strefa numeracyjna

- 77

Tablice numeracyjne

- OPR
Mapa
Administ
racyjna
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CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
Błażejowice Dolne to wieś położona w odległości 5km od Głogówka, nieopodal
małego lasu zwanego „Olszyna”. Niegdyś liczyła ok.350 mieszkańców. Podczas spisu
ludności z 1 grudnia 191 Or. miejscowość zamieszkiwało 338 osób, a w 1987r.- 210 osób.
Jednak dziś w wiosce pozostało 127 mieszkańców, z czego 97 osób stanowią dorośli, a 30
osób to dzieci (do 18 roku życia). Tak drastyczny spadek liczby ludności spowodowany jest
ofiarami I i II wojny światowej, kolejnymi falami emigracji oraz w skutek procesu
depopulacji.
Błażejowice

Dolne

jest

to

typowa

wieś

rolnicza

o

charakterystycznej

zabudowie zagrodowej rodzinnych gospodarstw. Powierzchnia gruntów wynosi 573 ha, w
tym grunty orne stanowią 457ha. We wsi znajdują się 19 gospodarstwa rolne, prowadzące
produkcję zarówno roślinną jak i zwierzęcą. W związku ze spadającą opłacalnością w
gospodarstwach rolnych część mieszkańców znajduje zatrudnienie poza rolnictwem.
W Błażejowicach Dolnych znajduje się firma remontowo-budowlana oraz
przedsiębiorstwo P.U.H.”ROL-POL”, zaopatrujące gospodarstwa w środki do produkcji
rolnej, materiały budowlane oraz opał.
We wsi znajduje się biblioteka, świetlica oraz boisko piłki nożnej razem z niewielkim
placem zabaw. Swoją działalność prowadzi również TSKN (Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców na Śląsku Opolskim).

HISTORIA
Nazwa wsi miejscowości pochodzi od imienia Błażej. Pierwsze wzmianki historyczne
pochodzą z 1460r. (wówczas Blazeiowitz). Rozporządzeniem prezydenta z 18 sierpnia
1936r. nazwę Blaschewitz zmieniono na Niederblasien.
We wsi znajdują się stanowiska archeologiczne kultury łużyckiej z epoki brązu.
W

XIXw.

hrabia

Oppersdorff

wybudował

w

Błażejowicach

wielkie

gospodarstwo rolne - Dominium(tzw. „majątek"). Tenże ordynat był dobrym gospodarzem i
zarządcą swoich posiadłości. W Błażejowicach Dolnych miał w posiadaniu ponad 500ha
gruntów, a jego gospodarstwo prężnie działało i miało duży wpływ na ówczesny wizerunek,
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kształt i charakter miejscowości. Po I wojnie światowej XI z rodu Oppersdorffów popadł w
długi i część gruntów sprzedał okolicznym rolnikom, a pozostałą część Dominium (500ha)
kupił możny Slavik. Władał on „majątkiem" do czasu wejścia do wioski wojsk rosyjskich,
w czasie II wojny światowej - wówczas Slavik uciekł i słuch po nim zaginął. Po
zakończeniu II wojny światowej „majątek" został rozparcelowany przez ówczesne polskie
władze. Obecnie po Dominium pozostały puste budynki popadające w ruinę.

Błażejowice na przedwojennej pocztówce

Za czasów władania hrabiego Oppersdorffa, później Slavika, jak i po obu wojnach
światowych Błażejowice były silne gospodarczo i prężnie działającą wioską. Świadczyć o
tym mogą dobrze prosperujące wówczas sklepy, piekarnia, kuźnia, 2 gospody, szkoła,
przedszkole, SKR - powstały w czasach PRL i OSP (Ochotnicza Straż Pożarna).
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W latach 1955-1959 Błażejowice Dolne były gminą, nazywaną wówczas Gromadzką Radą
Narodową. Podlegały jej następujące miejscowości: Błażejowice Dolne, Mochów, Mionów,
Leśnik i Zawada z przysiółkami.
Obecnie w skutek procesu depopulacji wiele budynków jest niezamieszkałych i
popada w ruinę na czele z budynkami wielkiego Dominium.

Aktualny wygląd Dominium

INWENTARYZACJA ZASOBÓW
Błażejowice Dolne położone są na terenie falistym. Większość terenu stanowią
malownicze pola uprawne i łąki. W wiosce znajdują się dwa niewielkie stawy, których
brzegi porośnięte są tatarakiem, zaś na lustrze wody pływają piękne kaczeńce. W ciepłe,
letnie wieczory mieszkańcy wsi mogą wsłuchiwać się w koncertowe rechotanie żab oraz
cykady świerszczy, zamieszkujące oba stawy. Natomiast w ciągu dnia są wabikiem dla
wielu bocianich rodzin.
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Nieopodal miejscowości usytuowany jest lO ha las, zwany „Olszyna", który swoim
bogactwem ściąga o każdej porze roku wielu spacerowiczów. Wiosną i latem las pięknie
zasłany jest kwiatami, zaś jesienią przyciąga bogatą ofertą gatunków grzybów i owoców
leśnych. Można tu również spotkać wiele gatunków zwierząt, takich jak: sarny, zające,
kuropatwy, bażanty, lisy, łasice. W tym cichym i pięknym zakątku można usłyszeć piękne
śpiewy i szczebioty małych mieszkańców lasu- tj. ptaków. Spacer w lesie „Olszyna" może
służyć dzieciom i młodzieży jako lekcja biologii czy przyrody.

DZIEDZICTWO KULTUROWE
Na terenie Błażejowie Dolnych znajdują się trzy kapliczki. Na szczególną uwagę
zasługuje kapliczka- dzwonnica z przełomu XVIII i XIX w. Jej wnętrze zdobi płaskorzeźba
św. Grzegorza oraz rzeźba anioła. Natomiast centralne miejsce zajmuje barokowa rzeźba
św. Jana Nepomucena - świętego najbardziej rozpowszechnionego w Czechach i na terenie
Śląska w historycznych granicach. Kult przez mieszkańców tego świętego dowodzi silnego
wpływu czeskiej kultury na tutejszą społeczność. Św. Jan Nepomucen był patronem
mostów, opiekunem życia rodzinnego, orędownikiem dobrej spowiedzi, sławy i honoru. Wg
tradycji ludowej miał chronić pola i zasiewy zarówno przed powodzią jak i suszą.
Kapliczka św. Jana Nepomucena jest wiejską dzwonnicą. Głos dzwonu rozbrzmiewa
obwieszczając ważne wydarzenia we wsi. Kapliczka ta jest również miejscem modlitwy.
Niegdyś młodzież i dzieci odśpiewywały w niej „majówki", zaś w Sobotę Wielkanocną
corocznie odbywało się tu święcenie pokarmów (z udziałem księdza). Obecnie z
niedostatecznego miejsca w kapliczce celebracje zostały przeniesione do świetlicy
wiejskiej.
Druga kapliczka została wybudowana za władania hrabiego Oppersdorffa. Obecnie
jest własnością rodziny, która kupiła działkę wraz z zabytkową kapliczką. Kapliczka została
wyremontowana dzięki mieszkańcom w czynie społecznym i jest obecnie wizytówką całej
miejscowości.
Trzecia kapliczka została zbudowana na skraju miejscowości. Pątnicy przychodzili
tutaj w trudnych sytuacjach, aby modlić się o pomyślne rozwiązanie swoich problemów, a
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także o pomyślność dla siebie i swojej rodziny. Kapliczka gromadziła licznie mieszkańców
maju, wówczas gdy wieczorem odmawiano nieszpory majowe.
Na uwagę zasługuje również pomnik upamiętniający poległych mieszkańców
Błażejowie Dolnych podczas I i II wojny światowej. Na jego tablicy widnieje dwujęzyczny
napis: „Wasze życie - Euer Leben". Pomnik jest miejscem pamięci i czci, co przejawia się w
szczególnej dbałości mieszkańców o jego wizerunek. Miejsce to jest zadbane i czyste, na
którym palą się znicze.
Na terenie Błażejowie Dolnych zostały wzniesione wśród pól cztery krzyże
ufundowane przez przodków mieszkańców wsi. jeden z nich to krzyż św. Urbana; jednak
cel i data powstania krzyży są ludziom nieznane.

Kapliczka dzwonnica św. Jana
Nepomucena
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Kapliczka wiejska
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Krzyż Św. Urbana

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Na terenie Błażejowie Dolnych działa firma remontowo-budowlana, a także
przedsiębiorstwo P.U.H."ROL-POL", które zaopatruje gospodarstwa w środki do produkcji
rolnej oraz w materiały budowlane i opał.
W wiosce znajduje się biblioteka, która oprócz swojej podstawowej funkcji, pełni
również funkcję czytelni i jest miejscem „spotkań z książką” dzieci i młodzieży. Natomiast
miejscem zabawy i rozrywki służy dzieciom i młodzieży boisko piłki nożnej i sytuowany
obok niewielki placyk zabaw.
Błażejowice Dolne posiadają również świetlicę wiejską, w której to organizowane są
zebrania wiejskie oraz spotkania towarzyskie mieszkańców. Jest to miejsce, gdzie lokalna
społeczność miło i sympatycznie spędza czas podczas wspólnego biesiadowania.

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA
Mieszkańcy Błażejowie Dolnych z dużym zaangażowaniem podejmują różne prace
na rzecz wsi. Poświęcają swój czas i umiejętności w tworzeniu lepszego wizerunku
miejscowości. Aktywność społeczeństwa przejawia się licznymi inicjatywami i udziałem w
tworzeniu życia kulturowego i społecznego wsi.
Do tradycji wsi wpisały się już takie imprezy rozrywkowe jak: Dzień Kobiet, palenie
Judasza, spotkanie członków TSKN. Do kalendarza imprez niedawno dołączyło spotkanie z
św. Mikołajem. Z inicjatywy mieszkańców organizowany będzie także Dzień Dziecka.
Błażejowice Dolne posiadają liczny, nieoceniony kapitał ludzki jakim są dzieci i
młodzież. Dlatego też, tak wiele inicjatyw mieszkańców skierowanych jest w celu
zagospodarowania wolnego czasu i bezpiecznej zabawy swoim pociechom. Równocześnie
ma to ich włączyć w życie wiejskie i nauczyć aktywnej działalności na rzecz wsi.
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Dożynki wiejskie na boisku

Święcenie pokarmów w świetlicy środowiskowej
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Spotkanie ze Św. Mikołajem

Prace społeczne na boisku
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KIERUNKI ROZWOJU
Rozwój i odnowa obszarów wiejskich jest jednym z najważniejszych zadań, jakie
stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Głównym celem odnowy wsi jest
wzmocnienie działań, służących zmniejszeniu wszelkich różnic i dysproporcji w sferze
rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Programy rozwoju i odnowy
wsi są jedną z części działań samorządów terytorialnych, które mają na celu poprawę
ogólnej sytuacji gminy; sprzyjając jednocześnie długofalowemu rozwojowi gospodarczemu
kraju, jego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Idea rozwoju i odnowy wsi
zakłada podejmowanie na tych obszarach zróżnicowanej działalności gospodarczej,
kształtowanie jej w taki sposób aby zapewnić zachowanie walorów kulturowych i
środowiskowych, poprawę warunków życia poprzez rozwój infrastrukturalny, zwiększenie
dostępności usług oraz rozwój funkcji kulturalnych i społecznych.

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON
Mocne strony:
• położenie miejscowości (na trasie Głogówek- gmina Biała, zjazd z trasy Sudeckiej na
Mosznę);
• przedsiębiorstwo

P.U.H."ROL-POL"

(zaopatrzenie

rolnictwa,

materiały

budowlane, opał);
• biblioteka;
• świetlica (miejsce spotkań mieszkańców);
• działalność TSKN- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku
Opolskim;
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OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ
AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ
NA LATA 2020 - 2026

Lp.

Zadanie

Cel

Okres
realizacji

Koszty
(PLN)

Źródło
finansowania

1.

Doposażenie placu
zabaw na boisku

Poprawa estetyki

2020 - 2022

30 000,00

2.

Doprowadzenie prądu
na boisko sportowe

Bezpieczeństwo dla
mieszkańców

2022 - 2024

25 000,00 Urząd Miejski

3.

Uporządkowanie
prawa właśności
byłego „majątku” i
rozgruzowanie

Zagospodarowanie
terenu na potrzeby
społeczne
miejscowości

2024 - 2026

Urząd Miejski,
50 000,00 praca społeczna
mieszkańców
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Urząd Miejski,
sponsorzy

PODSUMOWANIE
Plan Odnowy Miejscowości Błażejowice Dolne na lata 2020 - 2026 jest dokumentem
otwartym stwarzającym możliwość modyfikacji w zależności od potrzeb społeczności
lokalnej i uwarunkowań finansowych. Do planu mogą być dopisywane nowe zadania
zgłaszane przez mieszkańców wsi, władze samorządowe Gminy oraz inne organizacje i
grupy społeczne. Zmianie może również ulec termin i kolejność realizacji zadań w
zależności od finansowych możliwości i dostępności funduszy zewnętrznych (unijnych).
Plan został opracowany przez Stowarzyszenie Grupa Odnowy Wsi Błażejowice
Dolne przy zaangażowaniu lokalnej społeczności, pod kierownictwem Zarządu w składzie:
1. Bernard Weronika – prezes (leader)
2. Paul Urszula – członek
3. Langer Danuta – członek
4. Strzoda Gizela – członek
5. Speich Krystian – członek
6. Kunert Irena – członek
7. Nosol Mariola – członek
8. Rak Elwira – członek
9. Huliczka Sylwia - członek
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