
UCHWAŁA NR XXXIX/281/21 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie  aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala: 

§ 1. 1. Zatwierdza się aktualizację: 

1) Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wojciechów  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Boroszów  stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie 

 
 

Henryk Kucharczyk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/281/21 

Rady Miejskiej w Oleśnie 

z dnia 25 maja 2021r. 
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Plac rekreacyjno – sportowy „Chatka pod brzozami ’’ 

 

 

 Wstęp 

 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wojciechów jest dokumentem, który powstał na bazie 

spotkań i konsultacji z mieszkańcami. Określa on zadania i przedsięwzięcia aktywizujące 

mieszkańców w okresie 5 lat. Celem działania  Sołeckiej Strategii  Rozwoju wsi Wojciechów 

jest poprawa życia na obszarach wiejskich, może ona nastąpić poprzez zaspokajanie potrzeb 

społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz  promowanie obszarów wiejskich. Wpływ 

na poprawę jakości życia ma także rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie jej 

dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.  Nie bez znaczenia jest także wzrost 

ich aktywności turystycznej i inwestycyjnej. 
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1. Charakterystyka miejscowości  
 

Wojciechów jest miejscowością położoną w gminie Olesno w powiecie Oleskim i woj. 

Opolskim. Wioskę przecina droga krajowa nr 11 a sąsiaduje od zachodu ze Starym Olesnem a 

od wschodu z Olesnem. Przez wieś przepływa rzeka Stobrawa i rzeka Siedmiu Źródeł. W 

Wojciechowie znajduje się Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Restauracja i Piekarnia. 

Zabudowania to domy jednorodzinne i wielorodzinne.                                                             

Powierzchnia sołectwa -  2.577,78 ha.  

Ilość mieszkańców - 805 

            Sołtys  -  Edeltrauda Zug 
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1.2. Historia miejscowości: 

 

Wojciechów to wioska położona  przy drodze krajowej nr 11 pomiędzy Olesnem a 

Kluczborkiem, która jako osada wykształciła się na ważnych europejskich szlakach 

handlowych : „Bursztynowym’’ wiodącym od Moraw do Bałtyku i ‘’Królewskim’’     

prowadzącym z Wrocławia do Krakowa. Nazwa wsi datuje się od 1287 r.  

Wg  legendy św. Wojciech przechodząc przez nasze ziemie, zatrzymał się w naszej wiosce      

i głosił Słowo Boże i na jego cześć nadano naszej miejscowości nazwę Wojciechów.             

Na jego cześć bardzo często nadawano imię Wojciech. W rocznicę milenium męczeńskiej 

śmierci postawiono w 1997 r. pomnik  św. Wojciecha. W języku niemieckim Albrechtsdorf- 

od imienia Albrecht pod którymi był czczony św. Wojciech w Europie Zach.  

Wioska podlegała od XIII w. Parafii Bożego Ciała w Oleśnie.         Natomiast od roku1374 

konwentowi kanoników regularnych – Augustianów w Oleśnie.  Tradycyjnie mieszkańcy 

Wojciechowa byli grzebani na cmentarzu przy sanktuarium św. Anny w Oleśnie.  Wioska w 

latach 1594 – 1802 należała do właścicieli Olesna hrabiowskiego rodu Gaschinów.                      

W czasie II wojny światowej 03.09.1939r. niemiecka obrona przeciwlotnicza 

zestrzeliła nad Wojciechowem samolot bombowy „Karaś”. 3 polskich lotników i dwóch 

piechurów zmarło od ran w oleskim szpitalu. Zwłoki ekshumowano w 1969 r. i złożono w 

fundamentach pomnika, którego kształt przypomina czasze opadających spadochronów- 

pomnik lotników polskich na cmentarzu komunalnym w Oleśnie. 

Po II wojnie światowej w Wojciechowie powstał obóz – był jedynym powojennym obozem 

funkcjonującym w powiecie oleskim. Utworzony w maju 1945 r. przez Powiatowy Urząd 

Bezpieczeństwa  Publicznego (PUBP) w Oleśnie na terenie poniemieckiego majątku w Wojciechowie. 

Latem 1945 r. przebywało w nim ok. 900 osób, w tym około 200 dzieci. W końcu października były 

tam 384 osoby. Przetrzymywano tam różne grupy ludzi, całe rodziny – osoby narodowości niemieckiej 

zakwalifikowane do wysiedlenia, podejrzani o przynależność do NSDAP i innych organizacji 

prohitlerowskich, członkowie tych organizacji i ich rodziny. Byli tam także niemieccy jeńcy wojenni. 

Trafiały tam osoby po uprzednich przesłuchaniach przez milicję i UB w Gorzowie i Oleśnie, może 

osoby z więzienia w Oleśnie. Od maja do listopada 1945 r. skierowano do niego około 300 osób, które 

przed wejściem Armii Czerwonej  wyjechały  a teraz wracały do swoich gospodarstw i domów. 

Więźniowie mieszkali w poniemieckich barakach, w których w czasie wojny przebywali jeńcy brytyjscy 

z komanda pracy oraz w świetlicy majątku. Pracowali na polu i w pobliskiej roszarni  od godz. 6 rano 

do 19, z przerwą miedzy 12-14. Komendantem obozu był Szymanek, następnie Bronisław Jaworski. 
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1.3. Określenie przestrzennej struktury miejscowości: 

 

W przestrzennej strukturze miejscowości dominuje tradycyjna wiejska zabudowa tzn. 

domy wraz  z budynkami gospodarczymi. W wielu miejscach dominują domy budowane 

według aktualnie panujących trendów nie stanowiąc całości z dawną zabudową.  

Zabudowania i podwórka charakteryzują się dużą estetyką, cała wieś jest zadbana, dotyczy to 

również terenów gminnych – szkoły czy przedszkola. Obszar przestrzeni publicznej – gminny, 

nie jest w pełni zagospodarowany i wykorzystany; na tym terenie powstał piękny plac 

rekreacyjno – sportowy „Chatka pod brzozami“, ogólnodostępny z zapleczem sportowym i z 

siłownią zewnętrzną.  Drogi wewnątrz wsi są w przeważającej części wyasfaltowane i 

oświetlone.  

 

 

 

 

 

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

 
Rodzaj zasobu 

 
Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje 

Znaczenie  
zasobu 

M
a

łe
 

D
u

że
 

W
y

ró
ż

n
ia

ją
c

e
 

Przyrodniczy 

walory krajobrazu, rzeźby terenu Teren płaski, od północy wieś otoczona lasami, od 
południa polami uprawnymi  

 x  

stan środowiska Środowisko w miarę czyste, powietrze częściowo 
zanieczyszczone spalinami samochodów jeżdżących 
po drodze krajowej  

 x  

walory klimatu Specyficzne nie występują    

walory szaty roślinnej Roślinność zróżnicowana, lasy głównie sosnowe  x  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty     

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) Zwierzyna leśna – lisy, sarny, dziki itp.   x  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Rzeki Stobrawa i  Siedmiu Źródeł.  x  

wody podziemne     

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

kopaliny     

walory geotechniczne     

Kulturowy 

walory architektury  
 

Zabudowa zróżnicowana, wokół ulic, powstały nowe 
domy mieszkańców,  x  

walory przestrzeni wiejskiej publicznej Tereny publiczne zagospodarowane i zadbane, w 
dobrym stanie technicznym 

  x 

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Zachowało się wiele starych domów, ale większość z 
nich została wyremontowana i ocieplona, roślinność 
zróżnicowana 

 x  

zabytki i pamiątki historyczne Przydrożne kapliczki, krzyże, pomnik św. Wojciecha, 
szlak św. Wojciecha 

 x  

osobliwości kulturowe Zachowana i kultywowana jest gwara śląska oraz 
kuchnia śląska, rajdy rowerowe 

 x  

miejsca, osoby i przedmioty kultu Pobliski drewniany kościół św. Anny, Siedem Źródeł   x 

święta, odpusty, pielgrzymki Odpust św. Anny  X  

tradycje, obrzędy, gwara Gwara śląska  x  

legendy, podania i fakty historyczne Legenda o św. Wojciechu  X  

przekazy literackie     

ważne postacie i przekazy historyczne Znana i opisana historia wsi lokalnych historyków  X  

specyficzne nazwy Chatka pod brzozami  X  

specyficzne potrawy Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej  x  

dawne zawody     

zespoły artystyczne, twórcy     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EC876548-1826-492D-8C3C-E370F5B37E9F. Podpisany Strona 7



Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wojciechów  w Gminie Olesno                                                                           
 

 

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową 
  

Działki pod zabudowę, własność prywatna  x  

działki pod domy letniskowe     

działki pod zakłady usługowe i przemysł Teren wraz z zabudowaniami po byłym PGR i SKR   x 
pustostany mieszkaniowe Nie występują   x 
pustostany poprzemysłowe Częściowo niezagospodarowane zabudowania 

byłego PGR i SKR 
 x  

tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie 
(stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) 

Nie występują    

Infrastruktura społeczna 

place publicznych spotkań, festynów Wieś posiada trzy takie miejsca – obok przedszkola, 
obok szkoły i plac rekreacyjny „ Chatka pod 
brzozami’’ z siłownią zewnętrzną 

  x 

sale spotkań, świetlice, kluby Świetlica w szkole udostępniana w razie potrzeb, 
sala restauracji „Wesoła”   x  

miejsca uprawiania sportu Boisko i tereny rekreacyjne wokół niego, boisko na 
terenie szkoły i plac przy przedszkolu. 

 x  

miejsca rekreacji Tereny rekreacyjne przy „Chatce pod brzozami”   x  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Ścieżki rowerowe leśne i wzdłuż ul. Kluczborskiej.  x  

szkoły Ponad 100 letnia szkoła podstawowa  x  

przedszkola Oddział przedszkolny w samodzielnym budynku  x  

biblioteki W szkole  x  

placówki opieki społecznej W Oleśnie    

placówki służby zdrowia W Oleśnie    

Infrastruktura techniczna 

wodociąg Wieś jest zwodociągowana   x 
kanalizacja brak    

drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) Droga krajowa nr 11 w bardzo dobrym stanie, 
oświetlona, dobrze oznakowana, boczne drogi w 
dobrym stanie również z oświetleniem 

 x  

chodniki, parkingi Chodnik wzdłuż części drogi  krajowej, parking w 
centralnej części wsi  x  

przystanki Kilka przystanków autobusowych  x  

sieć telefoniczna i dostępność internetu Sieć telefoniczna stacjonarna bez problemów   x  

telefonia komórkowa Sieć komórkowa dostępna  x  

inne     

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile? ) Ok. 50 miejsc pracy w małych firmach na terenie  
wsi 

 x  

znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich 
produkty 

Piekarnia Kuzaj, firma TEC OLESNO,  firma MDM   x  

gastronomia Restauracja Wesoła  x  

miejsca noclegowe Brak    

gospodarstwa rolne Ok. 15 różnej wielkości  x  

uprawy hodowle Tradycyjne   x  

możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne     

zasoby odnawialnych energii Panele fotowoltaiczne  x  
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Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane przez gminę Fundusz sołecki   x  

środki wypracowywane Projekty unijne  x  

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Autorytety i znane postacie we wsi Pani sołtys  x  

Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą     

Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i 
umiejętnościach, m.in. studenci Fachowcy w różnych dziedzin gospodarki  x  

Przedsiębiorcy, sponsorzy Właściciele miejscowych firm  x  

Osoby z dostępem do Internetu  
i umiejętnościach informatycznych Z wykształceniem informatycznym  x  

Pracownicy nauki     

Związki i stowarzyszenia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wojciechów 
św. Wojciech,  Mniejszość Niemiecka, LZS 
Wojciechów, BKS, Caritas,  Rada sołecka 

 x  

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Współpraca z lokalną prasą  x  

Współpraca zagraniczna i krajowa W ramach partnerstwa podpisana umowa i 
współpraca z  miejscowością Zbyslavice w Czechach.  x  

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki Brak     

Strony www www.wojciechow.pl , facebook  x  

 

       
     

 
  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EC876548-1826-492D-8C3C-E370F5B37E9F. Podpisany Strona 9

http://www.wojciechow.pl/


Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wojciechów  w Gminie Olesno                                                                           
 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EC876548-1826-492D-8C3C-E370F5B37E9F. Podpisany Strona 10



Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wojciechów  w Gminie Olesno                                                                           
 

 

Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT) 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Bogata szata roślinna i zwierzęca.  
2. Znana historia miejscowości.  
3. Znane legendy związane z 

Wojciechowem.  
4. Czyste środowisko. 
5. Miejsce rekreacji przy boisku.  
6. Chatka pod brzozami.  
7. Wyremontowana   droga krajowa nr  S11 
8. Chodnik wzdłuż drogi krajowej nr  S11 
9. Wodociąg we wsi.  
10. Wyasfaltowane i utwardzone drogi.  
11. Działające we wsi Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Wsi Wojciechów św. 
Wojciech.  

12. Strona internetowa miejscowości.  
13. Przydrożne kapliczki  i  krzyże.  
14. Funkcjonująca  we  wsi  szkoła 

podstawowa.  
15. Funkcjonujące przedszkole.  
16. Duże zaangażowanie mieszkańców w 

realizację przedsięwzięć.   
17. Zdobywanie nowych umiejętności przez 

mieszkańców.   
18. Otwarty na współpracę i współdziałanie 

samorząd gminny.  
19. Aktywna pani sołtys.  
20. Wysoki poziom gospodarstw rolnych.  
21. Aktywni i chętni do współpracy miejscowi 

przedsiębiorcy.  
22. Przywiązanie do miejscowości.   
23. Działania zmierzające do „niebycia 

samotnym”.   
24. Dużo zieleni.   
25. Imprezy organizowane przez i dla 

mieszkańców.  
26. Reaktywowany LZS.  
27. Funkcjonujący BKS. 
28. Bliskość Olesna.  
29. Plac rekreacyjno – sportowy.  
30. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i 

dorosłych.  
 

1. Niewykorzystany potencjał młodzieży i jej 
małe zaangażowanie w sprawy wsi.  

2. Migracja ludności w celach zarobkowych.  
3. Niski przyrost naturalny.  
4. Mało terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe.  
5. Ruchliwa droga krajowa nr S11  

przebiegająca przez wieś.  
6. Niedobry w oświetleniu wsi .  
7. Konflikty sąsiedzkie.   
8. Niewystarczające środki na aktywną 

działalność mieszkańców.  
9. Brak świetlicy wiejskiej.  
10. Mała ilość dzieci w klasach szkolnych.  
11. Zły stan niektórych dróg wewnętrznych.  
12. Brak miejsc noclegowych.  
13. Niedostateczne oznakowanie atrakcji 

turystycznych.  
14. Niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych.  
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SZANSE 
ZAGROŻENIA 

1. Dobre położenie komunikacyjne, łatwy 
dojazd do miejscowości.  

2. Stosunkowo łatwy dostęp do szkolnictwa 
i lecznictwa.  

3. Budowa ścieżki rowerowej.  
4. Możliwość pozyskiwania funduszy z UE. 
5. Przychylność   władz gminy.   
6. Połączenie przedszkola i szkoły w jeden 

zespół.  
7. Utworzenie szlaku turystycznego.  
8.   Poprawa poczucia bezpieczeństwa po     
wybudowaniu obwodnicy Olesna.  

1. Pozostałości po byłym PGR.  
2. Duży ruch pojazdów na drodze krajowej.  
3. Likwidacja szkoły.  
4. Likwidacja przedszkola.  
5. Niskie poczucie bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców.  
6. Braki w oświetleniu wsi.  
7. Brak środków finansowych na kolejne 
działania mieszkańców.  
8. Młodzież pozostanie obojętna na działanie 

na rzecz wsi.  
9. Spadek zainteresowania wsią.  
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Analiza  Potencjału  Rozwojowego  Wsi  WOJCIECHÓW 

 
 
silne strony  szanse 

 
słabe strony  zagrożenia 

 
 

  5  3                                                               12            4 

 
                4 6                             5           1 

 
   (+ ) -                                                               ( + ) + 

 
 
 
   

 
 
          

            

 
 
 
 
 
 9    1 

        
 1          1 

 
 
              ( + ) =     

 
 
     

                                                                         (+)+ 

 
               4       0 

 
                                                                  4       1 

Standard 

życia 

(warunki 

materialne 

Jakość życia 

(warunki 

niematerialne) 

Tożsamość 

wsi i wartości 

życia 

wiejskiego 

           Byt 

(warunki 

ekonomiczne) 
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Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego    (+) = 

9 1 

1 1 

Wnioski:  Obszar mocny, otoczenie w równowadze. 
Zalecenia:  Wykorzystać mocne strony w eliminowani słabości.  
 

Standard życia (warunki materialne)     ( + ) - 
5 3 

4 6 

Wnioski: Obszar mocny. Otoczenie słabe. 
Zalecenia: Wykorzystać mocne strony w eliminowaniu słabości. 
 

Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe)  ( + ) +  
12 4 

5 1 

Wnioski: Obszar i otoczenie mocne. 
Zalecenia: Wykorzystać mocne strony  w eliminowaniu słabości. 
 
 

Byt (warunki ekonomiczne)    ( + ) + 

  
4 0 

4 1 

 
Wnioski: Obszar zrównoważony, otoczenie słabe. 
Zalecenia:  Wykorzystać mocne strony w procesie Odnowy Wsi w przyszłości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY 

SZANSE 

 
ZAGROŻENIA 
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WIZJA 

 

Wizja hasłowa:  
Wojciechów – spokojna, przyjazna aktywnym ludziom wieś oleskiej krainy.  
 

Wizja wsi opisowa:   
 
Wieś aktywnych i ambitnych ludzi, otwarta na nowych mieszkańców. Z bogatym zapleczem 
rekreacyjno – sportowym dostępnym również dla turystów i spragnionych odpoczynku w 
zdrowym i cichym miejscu. Przyjazne miejsce harmonijnego rozwoju dzieci, młodzieży i 
dorosłych mieszkańców otwarte na wielokulturową współpracę.   
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU SOŁECTWA WOJCIECHÓW NA LATA 2021-2025 

 
*należy uzupełnić informacje, jeśli są znane 

Cele jakie musimy osiągnąć Projekty, przedsięwzięcia służące 
osiągnięciu celów 

Termin 
realizacji* 

Źródła finansowania* 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

1. Budowanie więzi między 
mieszkańcami. Poprawa 
stanu integracji społecznej.  

 

1.Organizowanie spotkań byłych i 
obecnych mieszkańców 
Wojciechowa. 

2021-2025 
Środki własne/ 
Fundusz sołecki  

 2. Utworzenie Koła Gospodyń 
Wiejskich 

2021-2025 
Środki własne 

3.Pobudzenie świadomości 
mieszkańców o  historyczno – 
kulturowej wartości wsi. 

2021-2025 
Środki własne 

4. Utworzenie klubu pod nazwą 
„Młody senior”. 

2021-2021 Środki własne/ Środki 
gminy/ EFS 

5.Cykliczna organizacja festynu pod 
nazwą MAMA, TATO I JA. 

2021-2025 Środki własne/ 
Fundusz sołecki 

2. Wzmocnienie wizerunku 
wsi 

 

1. Tablice informacyjne o walorach 
miejscowości. 

2021-2025 Środki własne/ Praca 
własna 

2. Połączenie wsi z innymi 
miejscowościami za pomocą ścieżek 
rowerowych. 

2021-2025 
Środki gminy/Środki 

pomocowe 

3. Organizacja leśnych rajdów 
rowerowych. 

2021-2025 Środki własne/ Środki 
gminne 

4. Organizowanie tematycznych 
rajdów rowerowych, np. ze 
zbieraniem ziół; odwiedzaniem 
zabytków przeszłości itp. 

2021-2025 
Środki własne/ 
Fundusz sołecki 

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

1. Utworzenie świetlicy wiejskiej. 2021-2025 Fundusz sołecki/ środki 
pomocowe 

2. Rozbudowa placu rekreacyjnego o 
urządzenia placu zabaw dla dzieci. 

2021-2025 Własna praca/Fundusz 
sołecki/ Środki 

pomocowe/ środki 
gminy 

3. Ogrodzenie kompleksu rekreacyjno 
– sportowego. 

2021-2025 Środki własne/Fundusz 
sołecki 

4.1. Budowa ścieżki rekreacyjnej  
4.2. Wykonanie elementów 
drewnianych do ścieżki. 

2021-2025 Praca własna/ Fundusz 
sołecki/ Środki 

Nadleśnictwa/ Środki 
gminy 

5. Realizacja ścieżki zmysłów. 2021-2025 Środki pomocowe/ 
Fundusz sołecki 

2. Poprawa bezpieczeństwa i 
stanu infrastruktury 

 

1. Poprawa stanu oświetlenia wsi. 2021-2025 Środki gminy/Środki 
pomocowe/Praca 

własna 
2. Rozwijanie infrastruktury związanej 
z bezpieczeństwem mieszkańców. 

2021-2025 Środki pomocowe/ 
praca własna/ Środki 
gminy 
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3. Poprawa stanu nawierzchni dróg. 2021-2025 Środki Gminne/RPO/ 
Środki pomocowe 

 4. Organizacja szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy i ratownictwa 
drogowego. 

2021-2025 Środki własne/ środki 
gminy 

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

1. Wzrost poziomu 

zaangażowania i 

współdziałania 

mieszkańców.  

 

 

1.Kontynuacja działań 
rozpowszechniających  informacje o 
ścieżkach rowerowych. 

2021-2025 Środki gminne/ 
Fundusz sołecki 

2. Spotkania poświęcone  
racjonalnemu żywieniu oraz 
zagospodarowaniu ogródków 
przydomowych.  

2021-2025 Środki własne 

3. Kontynuacja spotkań 
mieszkańców z okazji różnych świąt, 
np. Dnia Kobiet,  wigilijne i 
noworoczne, andrzejki itp. 

2021-2021 Praca własna/ Środki 
własne/fundusz 

sołecki/odnowa wsi 

4. Spotkania z osobami zajmującymi 
się sportem w celu propagowania 
zdrowego trybu życia. 

2021-2025 Środki własne 

    

2. Edukacja dla wszystkich 

mieszkańców. Zdobywanie 

wiedzy, umiejętności i 

doświadczeń przez 

mieszkańców wsi.           

 

1. Organizacja kursów:  
- kurs zdrowego żywienia,   
- florystyka, 
- nauka języka angielskiego i 
niemieckiego, 
- kurs udzielania pierwszej pomocy, 
-  kurs komputerowy 40+  
- kurs instruktorów sportowych 

2021-2025 Środki własne/środki 

unijne/środki gminne 

2. Organizacja spotkań dla dzieci 

związanych z bezpieczeństwem i 

zagrożeniami, m.in. kurs udzielania 

pierwszej pomocy 

2021-2025 Środki własne/środki 

gminne 

3. Organizacja warsztatów 

kulinarnych  – dla dorosłych, 

młodzieży i dzieci – Jak gotować 

inaczej, ale dobrze i zdrowo. 

2021-2025 Środki własne/środki 

unijne 

D. BYT 

1. Promocja wsi 1. Upowszechnienie informacji o wsi 
na portalach społecznościowych. 

2021-2025 Środki własne/Środki 
Gminne  

2.  Bieżące i systematyczne 
uaktualnianie strony internetowej.   
 

2021-2025 

Praca własna 

3. Aktywny udział w różnych 
uroczystościach na terenie gminy, 
powiatu i województwa. 

2021-2025 
Środki własne/Środki 

gminne 

4. Opracowanie ulotek promujących 
wieś i jej zasoby. 

2021-2025 Środki własne/ Fundusz 
sołecki 
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1. Rozwój 
przedsiębiorczości oraz 
zarobkowanie przez 
mieszkańców wsi. 

2. Stwarzanie warunków 
sprzyjających 
rozwojowi 
przedsiębiorczości 
lokalnej 

 

1. Utworzenie  serwisu rowerowego 
na wsi. 
 

2021-2025 
Środki własne/Środki 

Gminne  

2. Organizacja imprez przynoszących 
zyski stowarzyszeniu.  

2021-2025 Środki własne 

3. Stworzenie oferty szkoleniowej 
dla mieszkańców poszerzającej 
możliwości zdobywania pracy: 
- kurs kosmetyczny 
- kurs florystyczny 
- kurs projektowania ogrodów 
przydomowych 
- kurs opiekunów dzieci i osób 
starszych 

2021-2025 Środki pomocowe/ 
Fundusz sołecki/środki 

unijne 

4. Szkolenia z przedsiębiorczości na 
terenach wiejskich. 

2021-2025  Środki gminne 

5. Wspieranie miejscowych firm 
poprzez promowanie ich wyrobów w 
czasie organizowanych imprez. 

2021-2025             Środki własne 
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Rady Miejskiej w Oleśnie 

z dnia 25 maja 2021r. 
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2020  

                                            

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI  
 

BOROSZÓW na lata 2021-2025 

 
położonej w gminie Olesno na Opolszczyźnie 

 
Autorzy – Grupa Odnowy Wsi oraz mieszkańcy:  
 

1. Agnieszka Jokiel, 
2. Ewa Piech, 
3. Norbert Krawczyk, 
4. Beata Bartoszek, 
5. Daniela Foryta, 
6. Aneta Kubik, 

 

 
Spotkanie opłatkowe Boroszów - grudzień 2019 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EC876548-1826-492D-8C3C-E370F5B37E9F. Podpisany Strona 1

http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=20


Sołecka Strategia Rozwoju wsi Boroszów  w Gminie Olesno                                                                           
 

2020 

           
 
 
 

Spis treści: 
 

 
1. Analiza zasobów wsi………………………………………………………………. 

2. Analiza potencjału rozwojowego wsi……………………………………... 

3. Wizja………………………………………………………………………………………. 

4. Program długoterminowy………………………………………………………. 

5. Dokumentacja fotograficzna…………………………………………………… 

 

Panorama Boroszów 

 

 

Kościół w Boroszowie 
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Pomnik przyrody, Dąb w Boroszowie,  

Wstęp 

 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Boroszów jest dokumentem, który powstał na bazie 

spotkań i konsultacji z mieszkańcami. Określa on zadania i przedsięwzięcia aktywizujące 

mieszkańców w okresie 5 lat. Celem działania Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Boroszów jest 

poprawa życia na obszarach wiejskich, może ona nastąpić poprzez zaspokajanie potrzeb 

społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz  promowanie obszarów wiejskich. Wpływ 

na poprawę jakości życia ma także rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie jej 

dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.  Nie bez znaczenia jest także wzrost 

ich aktywności turystycznej i inwestycyjnej. 

 

Charakterystyka miejscowości 

Boroszów jest wsią położoną w północnej części gminy Olesno, w dorzeczu Prosny, 

należy do makroregionu Wyżyny Wodniacko-Wieluńskiej. Wieś leży przy drodze 

wojewódzkiej nr 487, jest otoczona lasami. Administracyjna przynależność miejscowości to 

gmina Olesno, w powiecie oleskim i województwie opolskim.  

Ilość mieszkańców 275 osób; 

Powierzchnia sołectwa 908,42 ha; 

Sołtys od marca 2019 r. Ewa Piech. 

Położenie Boroszowa 
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Źródło: WWW.zumi.pl

 

Historia miejscowości: 

 Boroszów jest wsią o bogatej i trochę tajemniczej historii. Nazwa znana jest od 1300 

roku kiedy to wsią zarządzał konwent kanoników regularnych – Augustynów. Mieszkańcy byli 

zobowiązani w każdy piątek do odstawiania zakonnikom koszy świeżych ryb. A mieli je skąd 

brać, bo niegdyś było we wsi mnóstwo stawów. Według niektórych mogło ich być nawet 52, 

inni twierdzą, że nawet 99. Domy w Boroszowie są tak porozrzucane, bo każdy stał nad 

innym stawem. Po Augustianach Boroszów należał do kilku rodzin hrabiowskich. W drugiej 

połowie XVII wieku i do początku lat dwudziestych XVIII wieku właścicielem wioski była 

protestancka rodzina Franckenbergów. W 1724 roku przejęli tę miejscowość Paczyńscy, 

również protestanci. W połowie XIX wieku nabył ją baron Jan Maurycy Saurma - Jetsch ze 

Starościna. Kolejnym właścicielem wioski był Karol von Gerhard. W 1899 roku przejęli ją 

hrabiowie Hugon, Łazarz i Artur Henkel von Donnersmarkowie.  

W roku 1907 nowym właścicielem Boroszowa został radca rządowy dr Alfred Udo Schulz.  

W 1937 roku Boroszów przejęła Górnośląska Spółka Ziemska i w jej rękach był do 1945 roku. 

 W 1574 roku nazwa tej wioski brzmiała Boroschow lub Boroschuw, zaś w roku 1743 

mówiono o wsi Borosz. Później  jej nazwa zmieniała się kilkakrotnie. W latach trzydziestych 

XX wieku wprowadzono nazwę Alteneichen, co oznacza „stare dęby”. Nazwa Boroszów 

zaczęła obowiązywać od 1945 roku. Nazwa ta wskazuje, że kiedyś tereny te były w znacznej 

mierze pokryte lasami. Nazwa wioski  Alteneichen z lat 1936-1945 wskazuje na stare dęby, 
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których było tak wiele. Liczyły kilkaset lat. Jeszcze dziś niektóre z nich można zobaczyć w 

parku nad stawem po północnej stronie kościoła. Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku 

można było zobaczyć trzy bardzo stare dęby, które rosły na cmentarzu przy kościele. Jeden z 

nich, który był od strony zachodniej (obok głównego wejścia do kościoła) liczył sobie około 

800 lat. W części dolnej miał tak duży otwór, że wstawiano tam mały stolik i ławeczkę. Było 

to miejsce zabaw dzieci. Dąb był już bardzo spróchniały i został ścięty w 1952 roku, a jeszcze 

wcześniej pozostałe dwa.  

Określenie przestrzennej struktury miejscowości: 

Boroszów zawsze był wsią niewielką, położoną wśród lasów. Ze względu na ukształtowanie 

terenu i liczne stawy znajdujące się kiedyś we wsi zabudowa nigdy nie była zwarta. 

Pozostałości takiego stanu są widoczne także i dzisiaj. Przed II wojną światową wieś miała 

dwa przysiółki Stary i Nowy Folwark. W źródłach wymienia się jeszcze inne miejsca – 

„Ligusowe”, „Pioski”, „Cegielnie”. Najcenniejszą i zarazem największą budowlą we wsi jest 

Kościół pw. Św. Marii Magdaleny. Kościół został wzniesiony w XVII wieku 

najprawdopodobniej na miejscu starego kościoła pochodzącego z XIII wieku. Od 1895 roku 

przez wieś przechodziła linia kolejowa biegnąca z Olesna przez Gorzów Śląski do granicy 

polsko – niemieckiej. Pociąg był nazwany „Paulinką” od huty żelaza znajdującej się w pobliżu 

Gorzowa Śląskiego. 

 Na terenie wsi znajdują się dwie kaplice i jeden krzyż przydrożny. Jedna z tych kaplic 

została wzniesiona przy dawnym szlaku handlowym z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EC876548-1826-492D-8C3C-E370F5B37E9F. Podpisany Strona 5



Sołecka Strategia Rozwoju wsi Boroszów  w Gminie Olesno                                                                           
 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA ZASOBÓW 

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

 
Rodzaj zasobu 

 
Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje 

Znaczenie  
zasobu 

M
a

łe
 

D
u

że
 

W
y

ró
ż

n
ia

ją
c

e
 

Przyrodniczy 

walory krajobrazu, rzeźby terenu Teren płaski, otoczona lasami,   x  

stan środowiska Środowisko w miarę czyste, powietrze częściowo 
zanieczyszczone spalinami samochodów jeżdżących 
po drodze wojewódzkiej 

 x  

walory klimatu Klimat śródleśny   x 

walory szaty roślinnej Roślinność zróżnicowana, lasy głównie sosnowe  x  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty     

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) Zwierzyna leśna – lisy, sarny, dziki itp.   x  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Duża ilość stawów, dwa główne cieki rzeczne   x 

wody podziemne     

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

kopaliny     

walory geotechniczne     

Kulturowy 

walory architektury  
 

Zabudowa zróżnicowana,  x   
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walory przestrzeni wiejskiej publicznej Tereny publiczne zagospodarowane i zadbane, w 
dobrym stanie technicznym  x  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej     

zabytki i pamiątki historyczne kościół drewniany pw. Św. Marii Magdaleny   x 

osobliwości kulturowe Zachowana i kultywowana jest gwara śląska oraz 
kuchnia śląska, 

 x  

miejsca, osoby i przedmioty kultu Kościół pw. Św. Marii Magdaleny, przydrożny krzyż 
(droga wojewódzka z drogą powiatową )  x  

święta, odpusty, pielgrzymki Odpust   X  

tradycje, obrzędy, gwara Gwara śląska  x  

legendy, podania i fakty historyczne   X  

przekazy literackie     

ważne postacie i przekazy historyczne znana i opisana historia wsi   x 

specyficzne nazwy     

specyficzne potrawy Tradycyjne potrawy kuchni śląskiej   x 

dawne zawody     

zespoły artystyczne, twórcy     

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową 
  

Działki pod zabudowę, własność prywatna  x  

działki pod domy letniskowe     

działki pod zakłady usługowe i przemysł     
pustostany mieszkaniowe Nie występują    
pustostany poprzemysłowe     

tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie 
(stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) 

Nie występują    

Infrastruktura społeczna 

place publicznych spotkań, festynów Wieś takie miejsce – plac przy sali spotkań wiejskich   x  

sale spotkań, świetlice, kluby Sala spotkań wiejskich przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej  

 x  

miejsca uprawiania sportu     

miejsca rekreacji     

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Ścieżki rowerowe przebiegająca przez miejscowość 
Olesno - Praszka   x 

szkoły     

przedszkola     

biblioteki     

placówki opieki społecznej     

placówki służby zdrowia     

Infrastruktura techniczna 

wodociąg Wieś jest zwodociągowania   x 

kanalizacja Przydomowe oczyszczalnie ścieków   x 

drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) Droga wojewódzka 487 w bardzo dobrym stanie, 
oświetlona, dobrze oznakowana, boczne drogi w 
złym stanie 

  x 

chodniki, parkingi Chodnik częściowo wzdłuż drogi  wojewódzkiej, 
parking w centralnej części wsi   x 
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przystanki Kilka przystanków autobusowych  x  

sieć telefoniczna i dostępność internetu Sieć telefoniczna stacjonarna, problemy z dostępem 
do Internetu   x  

telefonia komórkowa Sieć komórkowa problemy z zasięgiem  x  

inne     

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile? )     

znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich 
produkty     

gastronomia Zajazd u Trola  x  

miejsca noclegowe Brak    

gospodarstwa rolne Ok. 8 różnej wielkości  x  

Uprawy, hodowle Tradycyjne   x  

możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne     

zasoby odnawialnych energii Duże wykorzystanie przez mieszkańców energii 
solarnej 

 x  

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane przez gminę Fundusz sołecki   x  

środki wypracowywane     

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Autorytety i znane postacie we wsi Pani sołtys  x  

Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą     

Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i 
umiejętnościach, m.in. studenci 

Fachowcy w różnych dziedzinach, wielu 
emerytowanych 

 x  

Przedsiębiorcy, sponsorzy     

Osoby z dostępem do Internetu  
i umiejętnościach informatycznych 

Jest  ich  kilkanaście  x  

Pracownicy nauki     

Związki i stowarzyszenia     

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Współpraca z Lokalną  TV  x  

Współpraca zagraniczna i krajowa     

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki Brak     

Strony www www.boroszów.olesno.pl  x  
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                Pieczenie pierników  
      

      OSP Boroszów 
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Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT) 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Zabytkowy, drewniany kościół.  
2. Otwarty na potrzeby społeczeństwa 

ksiądz.  
3. Duża ilość pomników przyrody.  
4. Bogata szata roślinna i zwierzęca.  
5. Starodrzew w parku i aleja lipowa.  
6. Śródleśny staw z przylegającą aleją 

dębową ( „Żurawinie”).  
7. Opracowanie historyczne o miejscowości 

i ludziach.  
8. Czyste środowisko i klimat śródleśny.  
9. Świetlica wiejska.  
10. Biegnący przez wieś szlak rowerowy.  
11. Wodociąg we wsi.  
12. Utwardzone drogi.  
13. Działalność we wsi Ochotniczej Straży 

Pożarnej.  
14. Strona internetowa miejscowości.  
15. Przydrożne kapliczki.  
16. Pozostałe elementy posiadłości 

dworskiej.  
17. Nieczynna cegielnia z wyrobiskiem gliny.  
18. Duże zaangażowanie mieszkańców w 

realizację przedsięwzięć.   
19. Zdobywanie nowych umiejętności przez 

mieszkańców.   
20. Otwarty na współpracę i współdziałanie 

samorząd gminny.  
21. Inicjatywy strojenia kościoła i domostw w 

okresach świątecznych.  
22. Lokalizacja terenów OSP.  
23. Mocne zaplecze żywnościowe.  
24. wewnętrzny wolontariat.  
25. Przywiązanie do miejscowości.  
26. Działania zmierzające do „niebycia 

samotnym”.  
27. Aktywna pani sołtys.  
28. Wysoki poziom gospodarstw rolnych.  
29. Aktywni i chętni do współpracy 

miejscowi przedsiębiorcy.  
30. Przywiązanie do miejscowości.  
31. Działania zmierzające do „niebycia 

samotnym”.  
32. Dużo zieleni.   
33. Imprezy organizowane przez i dla 

mieszkańców.  
34. Bliskość Olesna.  

1. Niski poziom integracji mieszkańców.  
2. Migracja ludności w celach zarobkowych.  
3. Niewykorzystany potencjał młodzieży i jej 

małe zaangażowanie w sprawy wsi.  
4. Niski przyrost naturalny.  
5. Tereny do zagospodarowania na inicjatywy 

społeczne we władaniu leśnictwa.  
6. Zaniedbywanie „ogniska” rodzinnego.  
7. Ruchliwa droga wojewódzka 487, 

przebiegająca przez wieś.  
8. Niedostateczne  oświetlenie  wsi .  
9. Konflikty sąsiedzkie.   
10. Niewystarczające środki na aktywną 

działalność mieszkańców.  
11. Zły stan niektórych dróg wewnętrznych.  
12. Brak miejsc  noclegowych.  
13. Niedostateczne oznakowanie atrakcji 

turystycznych.  

14.Niedostateczny dostęp do sieci 

     Internetu szerokopasmowego. 
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SZANSE 
ZAGROŻENIA 

1. Dobre położenie komunikacyjne, łatwy 
dojazd do miejscowości.  

2. Stosunkowo łatwy dostęp do szkolnictwa 
i lecznictwa.  

3. Budowa ścieżki rowerowej.  
4. Utrzymanie czystego środowiska i 

„specjalnego – leśnego” klimatu.  
5. Przychylność  władz gminy.   
6. Utrzymywanie sieci stawów, ich dobre 

zagospodarowanie.  

 

 

1.Przeznaczona do rozbiórki cegielnia.  
2.Zaniedbane stawy.  
3.Duży ruch na drodze wojewódzkiej 487.  
4.Niskie poczucie bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców.  
5.Niedostateczne oświetlenie  wsi.  
6.Młodzież pozostaje obojętna na działanie 
na rzecz wsi.  
7.Słabe napięcie prądu.  
8. Spadek zainteresowania wsią.  
9. Obniżający się bardzo szybko stan wód 
gruntowych.  
10. Brak dostępu do sieci Internetu 
szerokopasmowego. 
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Analiza  Potencjału  Rozwojowego  Wsi  Boroszów 

 
 
mocne strony  szanse 

 
słabe strony  zagrożenia 
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              ( + ) =     
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Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego    (+) = 

10 0 

0 1 

Wnioski:  Obszar słaby. Widać wyrażanie mocne strony w obszarze tożsamości, niestety 
ciągle nie są one wykorzystane. 
Zalecenia:  Wykorzystać mocne strony w procesie rozwoju i eliminowani słabości.  
 

Standard życia (warunki materialne)     ( + ) - 
4 5 

3 8 

Wnioski: Obszar bardzo stabilny. Silne strony i słabe są w równowadze ciągle jednak 
przeważa ilość zagrożeń . 
Zalecenia: Wykorzystać mocne strony w eliminowaniu słabości i zagrożenia. 
 

Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe)  ( + ) +  
14 3 

5 1 

Wnioski: Obszar i otoczenie mocne. 
Zalecenia: Wykorzystać mocne strony  w eliminowaniu słabości. 
 
 

Byt (warunki ekonomiczne)    ( + ) + 

  
5 1 

4 0 

 
Wnioski: Obszar zrównoważony, otoczenie słabe. 
Zalecenia:  Wykorzystać mocne strony w procesie Odnowy Wsi w przyszłości. 
 
 
 
Miejscowość Boroszów. Silne i bezpośrednie związki gospodarczo – przestrzenne oraz 
przebieg drogi wojewódzkiej to bardzo mocne strony mające wpływ na rozwój gospodarczy 
sołectwa i lokalizowanie potencjalnych przedsiębiorstw.  
 
 
 
 
 
 
 

SILNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY 

SZANSE 

 
ZAGROŻENIA 
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WIZJA 

 

Wizja hasłowa:  
Boroszów – spokojna, przyjazna aktywnym ludziom wieś oleskiej krainy.  
 

Wizja wsi opisowa:   
 
Spokojna, zadbana wieś, bogata w tradycyjne produkty rolne, oferująca odpoczynek na łonie 
natury, powrót do smaków przeszłości i niezapomniane biesiady, gdzie każdy poczuje się jak 
w domu. Wieś otwarta na współpracę wielokulturową i międzynarodową, o zdrowyci i 
smakowitych produktach ekologicznych.   
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU SOŁECTWA BOROSZÓW NA LATA 2021-2025 

 
*należy uzupełnić informacje, jeśli są znane 
Cele jakie musimy osiągnąć Projekty, przedsięwzięcia służące 

osiągnięciu celów 
Termin 
realizacji* 

Źródła 
finansowania* 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

1. Kultywowanie lokalnych 
tradycji.  

 

1.Organizowanie spotkań byłych i 
obecnych mieszkańców Boroszowa. 

2021-2025 Środki własne/ 
Fundusz sołecki  

 2. Promowanie walorów 
mikroregionu. 

2021-2025 
Środki własne 

3.Pobudzenie świadomości 
mieszkańców o  historyczno – 
kulturowej wartości wsi. 

2021-2025 
Środki własne 

4. Uruchomienie cyklicznych 
warsztatów kulinarnych dla ogółu 
społeczeństwa.  

2021-2025 
Środki własne 

5.Cykliczna organizacja festynu pod 
nazwą Piknik Rodzinny. 

2021-2025 Środki własne/ 
Fundusz sołecki 

2. Wzmocnienie wizerunku 
wsi 

 

1. Tablice informacyjne z kierunkami 
na ścieżce rowerowej. 

2021-2025 Środki własne/ 
Praca własna 

2. Organizowanie tematycznych 
rajdów rowerowych, np. ze 
zbieraniem ziół; odwiedzaniem 
zabytków przeszłości itp. 

2021-2025 

Środki własne 

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

1. Budowa boiska do uprawiania 
sportów. 

2021-2025 Fundusz sołecki/ 
środki pomocowe 

2. Budowa placu rekreacyjnego o 
urządzenia placu zabaw dla dzieci. 

2021-2025 Własna 
praca/Fundusz 
sołecki/ Środki 

pomocowe/ środki 
gminy 

3. Rozwijanie infrastruktury związanej 
z bezpieczeństwem mieszkańców – 
Oświetlenia, Internetu 
szerokopasmowego. 

2021-2025 
Środki gminy/ Środki 

pomocowe 

4. Remonty dróg - kontynuacja 
inwestycji drogowych. 

2021-2025 Środki gminy/ Środki 
pomocowe 

2. Poprawa bezpieczeństwa i 
stanu infrastruktury 

 

1. Poprawa stanu oświetlenia wsi. 2021-2025 Środki gminy/Środki 
pomocowe/Praca 

własna 
2. Rozwijanie infrastruktury związanej 
z bezpieczeństwem mieszkańców. 

2021-2025 Środki pomocowe/ 
praca własna/ 
Środki gminy 

3. Poprawa stanu nawierzchni dróg. 2021-2025 Środki 
Gminne/RPO/ 
Środki pomocowe 

1.  4.Budowa sieci Internetu 
szerokopasmowego. 

2021-2025 Środki 
Gminne/RPO/ 
Środki pomocowe 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EC876548-1826-492D-8C3C-E370F5B37E9F. Podpisany Strona 15



Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wojciechów  w Gminie Olesno                                                                          16 
 

2020 

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

1. Wzrost atrakcyjności 

miejscowości.  

 

 

1.Kontynuacja działań 
rozpowszechniających informacje o 
ścieżce rowerowej. 

2021-2025 Środki gminne/ 
Fundusz sołecki 

2. Spotkania poświecone  
racjonalnemu żywieniu oraz 
zagospodarowaniu ogródków 
przydomowych.  

2021-2025 Środki własne 

3. Coroczne spotkania wigilijne i 
noworoczne, połączone z występami 
jasełkowymi dzieci. 

2021-2025 Praca własna/ 
Środki własne 

4. Spotkania z osobami zajmującymi 
się sportem w celu propagowania 
zdrowego trybu życia. 

2021-2025 Środki własne 

5.  Zajęcia ruchowe z zakresu 
wzmacniania i rozciągania ciała. 

2021-2025 Praca własna 

2. Edukacja dla wszystkich 

mieszkańców. Zdobywanie 

wiedzy, umiejętności i 

doświadczeń przez 

mieszkańców wsi.           

 

1. Organizacja kursów:  
- kurs zdrowego żywienia,   
- florystyka, szycia na maszynie. 

2021-2025 Środki własne 

2. Warsztaty kulinarne. 2021-2025 Środki własne 

3. Organizacja warsztatów 

kulinarnych  – dla dorosłych, 

młodzieży i dzieci – Jak gotować 

inaczej, ale dobrze. 

2021-2025 Środki własne 

D. BYT 

1. Promocja wsi 1. Upowszechnienie informacji o wsi 
na stronie internetowej i portalach 
internetowych. 

2021-2025 Środki 
własne/Środki 

Gminne  

2.  Bieżące i systematyczne 
uaktualnianie strony internetowej.   
 

2021-2025 
Praca własna 

3. Aktywny udział w różnych 
uroczystościach na terenie gminy, 
powiatu i województwa. 

2021-2025 
Środki własne/Środki 

gminne 

1. Rozwój 
przedsiębiorczości oraz 
zarobkowanie przez 
mieszkańców wsi. 

2. Stwarzanie warunków 
sprzyjających 
rozwojowi 
przedsiębiorczości 
lokalnej 

 

1. Organizacja imprez przynoszących 
zyski stowarzyszeniu. 
 

2021-2025 Środki 
własne/Środki 
Gminne/ Praca 

własna 

2. Wspieranie miejscowych firm 
poprzez promowanie ich wyrobów 
w czasie organizowanych imprez. 

2021-2025             Środki własne 
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