




 strona 1 z 19 

 

 

 

 

PLAN  ODNOWY  MIEJSCOWOŚCI 

STOSZOWICE 

na lata 2009-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 1/2013 

Zebrania wiejskiego w Stoszowicach 

z dnia  27 lutego 2013 r. 

 

 

 

 

 



 strona 2 z 19 

Wstęp: 
 
 

 

Jak każda wieś w Polsce, tak i Stoszowice potrzebują zewnętrznego wsparcia 

finansowego. Opracowując budżet gminy, nie przewiduje się wysokich funduszy na 

poszczególne sołectwa. Zazwyczaj finanse przeznaczone są na większe inwestycje, 

mające na celu ogólną poprawę  gminy.  

Dlatego też, mając na uwadze wspólne dobro, poprawę jakości życia, a także 

uatrakcyjnienie Stoszowic, zmuszeni jesteśmy podjąć wszelkie możliwe starania. 

Jednakże aby zrealizować w/w cele, nie wystarczą nam jedynie fundusze, lecz 

wymaga to również ścisłej współpracy pomiędzy mieszkańcami, sołtysem, radą 

sołecką i urzędem gminy.  

Plan Rozwoju Wsi ma służyć pełnemu wykorzystaniu szans rozwojowych, w tym 

funduszy z UE.  
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1. Charakterystyka miejscowości 
 

1.1. Położenie 
Stoszowice, to niewielkie sołectwo. Leży w województwie dolnośląskim u podnóża Gór Sowich, 

w powiecie ząbkowickim. 

 

 

 
 
Posiada bardzo korzystne powiązania komunikacyjne. Przez teren sołectwa przechodzi droga 

wojewódzka nr 385, a około 5 km od wsi znajduje się droga krajowa nr 8. Od Wrocławia 

miejscowość dzieli niecałe 60 km  .  Ponadto znajduje się na styku trzech powiatów: 

ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego.  

Ogółem gmina liczy 11 sołectw oraz 4 kolonie. Powierzchnia wsi Stoszowice wynosi 1400 ha . 

1.2. Ludność 

 

ROK LICZBA LUDNOŚCI 
2004 960 

2005 968 

2006 978 

2007 984 

 
Tab. 1 Kształtowanie się liczby ludności we wsi Stoszowice w latach 2004/ 2007 

 
Kategoria statystyczna Wiek (lata) -2007- % populacji 

Dzieci w wieku przedszkolnym 0- 6 64 6,51 

Dzieci w wieku szkolnym 7- 15 101 10,26 

Młodzież  

 

16- 19 70 7,11 

Kobiety  

 

20- 60 292 29,67 

Mężczyźni 

 

20- 65 314 31,91 

Kobiety w wieku emerytalnym 60 + 96 9,76 

Mężczyźni w wieku emerytalnym  65 + 47 4,78 

 
Tab.2 Ludność wsi Stoszowice, źródło danych- Urząd Gminy Stoszowice 
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1.3. Historia miejscowości 
Wieś została założona w XIV wieku jako posiadłość rycerska. W centralnej części miejscowość, 

na niewielkim wzgórzu znajduje się Kościół św. Barbary z XV wieku, przebudowany na 

barokowy w latach 1763-81. Świątynia otoczona jest częściowo zachowanym murem obronnym z 

I połowy XVII w. Cennym zabytkiem jest również Zespół Zamkowy, wybudowany około 1600 

roku, a przebudowany w XVIII i XIX wieku w stylu renesansowym. Został odnowiony w latach 

1964-66. Zamek pierwotnie otoczony był umocnieniami ziemnymi, których resztki zachowały się 

w otoczeniu obiektu do dziś. Aktualnie zabytek dzierżawiony jest przez osobę prywatną i nie jest 

udostępniany zwiedzającym. Przy polnej drodze do miejscowości Koziniec znajduje się krzyż 

pokutny z 1684 roku.  

 

 

1.4. Struktura przestrzenna miejscowości 
Wieś ciągnie się ok. 2,5 kilometra wzdłuż drogi wojewódzkiej 385 i potoku Węża, typowa 

ulicówka o zabudowie po obu stronach drogi i nielicznych drogach bocznych. 

Dominującymi akcentami są : 

- kościół położony na wzgórzu 

- zamek wraz z zabudowaniami gospodarczymi i parkiem. 

W centrum wsi zgromadzone są sklepy, placówki oświatowe, kościół, świetlica, Urząd Gminy. 

Wieś zabudowana jest głównie budynkami przedwojennymi, nowe budynki są rozmieszczone 

miedzy starymi, w pobliżu dawnego POHZ postawione zostały typowe bloki PGR-owskie. 
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2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 
2.1 Wykaz zabytków 

WYKAZ  ZABYTKÓW  ARCHITEKTURY  I BUDOWNICTWA    

 STOSZOWICE 

 

Obiekt 

 

Adres 

 

Wiek 

 

Nr rejestru 

Zespół kościelny  

 Kościół paraf. P.w. św. Barbary 

 Mur kościoła z bramą 

 Fragment muru obronnego przy kościele. 

 Plebania 

 Mur ogrodzenia plebani 

 cmentarz przykościelny 

  

XV,1763-81 

k. XIX 

1 poł. XVII 

pocz. XX 

pocz. XX 

 

1869 z 11.10.1966 

Kaplica przydrożna Naprzeciw  

kościoła 

k.XIX  

Kaplica przydrożna Przy drodze do 

zamku 

ok. poł. XIX  

Kaplica przydrożna Skraj wsi /od 

Ząbkowic 

poł. XIX  

pałac  pałac nr 50  732/Wł z 18.07.1979 

park park  749/Wł z 8.11.1980 

Zespół zamkowy 

 Zamek ob. PHZ 

 Fortyfikacje ziemne i murowane 

 stajnia koni w zespole folwarcznym 

 budynek mieszkalny z częścią 

mieszkalną, w zespole folwarcznym 

 obora w zespole folwarcznym 

 budynek inwentarsko-magazynowy, w 

zespole folwarcznym 

 stodoła z chlewem w zespole 

folwarcznym 

 Brama folwarku 

 

 

 

Nr 72 

 

ok.1600,k.XVIII,XIX/XX 

ok. 1600 

1 poł. XIX 

 

 

728 z 05.09.1960 

1036 z 10.09.1984 

65/A/01/1-5 z 

26.11.2001 

 

65/A/01/1-5 z 

26.11.2001 

 

65/A/01/1-5 z 

26.11.2001 

 

65/A/01/1-5 z 

26.11.2001 

65/A/01/1-5 z 

26.11.2001 

Dom ludowy, obecnie biblioteka Nr 44 XIX/XX  

Zespół mieszkalno-gospodarczy 

 Dom mieszkalny 

 Budynek gospodarczy 

 Stodoła 

 Brama 

 

Nr 4 

Nr 4 

Nr 4 

Nr 4 

 

Ok. 1870 – 80 

Ok. 1870 – 80 

Ok. 1870 – 80 

Ok. 1870 – 80 

 

Dom mieszkalny Nr 5 k. XIX  

Zespół mieszkalno – gospodarczy 

 Dom mieszkalny wraz z bramą 

 

Nr 6 

 

ok. 1880 
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 Budynek gospodarczy I 

 Budynek gospodarczy II 

 Stodoła 

Nr 6 

Nr 6 

Nr 6 

ok. 1880 

ok. 1880 

ok. 1880 

Zespół mieszkalno –gospodarczy 

 Dom mieszkalny 

 Budynek gospodarczy I 

 Budynek gospodarczy II 

 

Nr 7 

Nr 7 

Nr 7 

 

ok. 1870 

ok. 1870 

ok. 1870 

 

Zespół mieszkalno-gospodarczy 

 Dom mieszkalny 

 Budynek gospodarczy 

 

Nr 8 

Nr 8 

 

ok. 1870 

ok. 1870, 1910 

 

Dom mieszkalny Nr 13 XIX / XX  

Zespół mieszkalno-gospodarczy 

 Dom mieszkalno-gospodarczy 

 Budynek gospodarczy 

 

Nr 14 

Nr 14 

 

Ok. 1870 

Ok. 1870 

 

Dom mieszkalny Nr 18 k. XIX  

Dom mieszkalno-gospodarczy Nr 19 ok. 1880  

Dom mieszkalny Nr 23 ok. poł. XIX  

Zespół mieszkalno-gospodarczy 

 Dom mieszkalno-gospodarczy 

 Budynek gospodarczy 

 

Nr 26 

Nr 26 

 

1870 

1870 

 

Dom mieszkalny Nr 27 pocz.XX  

Zespół mieszkalno-gospodarczy 

 Dom mieszkalny 

 Budynek gospodarczy I 

 Budynek gospodarczy II 

 Stodoła 

 Brama I  i  II 

 

Nr 32 

Nr 32 

Nr 32 

Nr 32 

Nr 32 

 

1878 

4 ćw. XIX 

4 ćw. XIX 

4 ćw. XIX 

1878 

 

Dom mieszkalny Nr 46 2 poł. XIX  

Dom mieszkalny Nr 51 XIX / XX  

Dom mieszkalno-gospodarczy Nr 52 k. XIX  

Zespół mieszkalno-gospodarczy 

 Dom mieszkalny 

 Obora 

 

Nr 53 

Nr 53 

 

k.XIX 

k.XIX 

 

Zespół mieszkalno-gospodarczy 

 Dom mieszkalny 

 Obora 

 

Nr 58 

Nr 58 

 

ok. 1880 

ok. 1880 

 

Dom mieszkalny Nr 96 XIX/XX  

Dom mieszkalny, obecnie Policja Nr 97 XIX/XX  

Zespół mieszkalny, obecnie klasztor  

 Dom mieszkalny, obecnie klasztor 

 Dom mieszkalny, obecnie klasztor 

 

Nr 106 

Nr 107 

 

k. XIX 

k. XIX 
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Budynek gospodarczy Nr 9 ok. poł.XIX  

Zespół młyna 

 Młyn z częścią mieszkalną 

 Budynek gospodarczy 

 

Nr 159 

Nr 159 

 

4 ćw. XIX 

4 ćw. XIX 

 

Budynek przemysłowy Nr 45 k.XIX  

 
2.2. Opis ważniejszych zabytków 

 

Zespół Zamkowy 

 
 

Brak jest informacji kto był inicjatorem budowy zamku w Stoszowicach, nie są również dobrze 

znane jego dzieje, ponieważ nie był nigdy obiektem szczegółowych badań. Dzisiejsza rezydencja 

to trójskrzydłowe założenie z trzema kolistymi basztami otoczone fosą, pochodzące z przełomu 

XVI i XVII w . 

W latach 1820 - 1945 należał do rodu Strachwitz . 

Zamek w Stoszowicach stanowi dobry przykład nowożytnej siedziby szlacheckiej Dolnego Śląska. 

W XVIII i XIX w. zamek był modernizowany 

Pierwotnie otoczony umocnieniami ziemnymi których resztki zachowały się w otoczeniu zamku 

do dziś. Został odnowiony w latach 1964-1966. 
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Kościół p.w. Św. Barbary 

 
Jest to świątynia  parafialna, wzmiankowana w 1283 r. Kościół pierwotnie był budynkiem 

gotyckim z XV w. Został gruntownie przebudowany w baroku ok. 1763 i 1781 r. Orientowany, 

murowany, jednonawowy bez wydzielonego prezbiterium z wieżą zachodnią wprowadzoną do 

wnętrza nawy, nakryty sklepieniem kolebkowym z lunetami na gurtach spływającymi na 

przyścienne pilastry. Zachował we wnętrzu środkową część rzeźbionego gotyckiego tryptyku z II  

połowy XV w. oraz bogate wyposażenie rokokowe z II połowy XVIII wieku.  

Część murów cmentarza 

 
Zachowała się znaczna część murów cmentarza. Pierwotnie miały one charakter obronny. Mur 

wzniesiony został w I połowie XVII wieku. Obiekt zachował strzelnice typu klinowego.  

Klasztor 

 
 



 strona 10 z 19 

2.3. Obiekty i tereny 
- boisko piłkarskie 

- ścieżka rowerowa (fragment trasy Ząbkowice Śląskie – Srebrna Góra) 

- park przypałacowy wraz ze stawem 

- aleje czereśniowe 

- plac przy remizie strażackiej 

2.4. Infrastruktura społeczna 
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny 

 

  
 
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są dla klas „0”- „VI”. Placówka dysponuje salą gimnastyczną 

oraz licznymi klasami lekcyjnymi. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani pedagodzy. Celem 

nauczania jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza skierowana na wszechstronny 

rozwój ucznia. Dzieci mogą rozwijać zainteresowania uczestnicząc w  dodatkowych zajęciach. 

Powszechny dostęp do Internetu w ramach e-Vita. 

 

szkoła 

rok szkolny 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 

liczba uczniów 121 117 104 

liczba oddziałów 6 6 6 

 

 

przedszkole 

rok szkolny 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 

liczba  54 47 43 

liczba oddziałów 2 2 2 

 

 - biblioteka 

 
 

 służy zarówno uczniom szkół jak i wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. 

 Posiada kawiarenkę internetową z dostępem w sieci e-Vita. 

 

 - świetlica wiejska 
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- Urząd Gminy 

 
Obiekt służy Wójtowi, pracownikom urzędu, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

funkcjonariuszom policji (rewir dzielnicowego). Urząd Gminy został laureatem ogólnopolskiego 

konkursu „Przyjazny Urząd Administracji Samorządowej”.  

W kategorii „Gminy Wiejskie”, zapewne dzięki kompetencji pracowników urzędu, Stoszowice 

zajęły 3 miejsce. Większość pracowników urzędu ma wykształcenie wyższe , dlatego też śmiało 

stwierdzić można, że dzięki ich wiedzy gmina prężnie się rozwija.  

  

2.5. Infrastruktura techniczna 
 - infrastruktura informatyczna (e-Vita) 

 - wodociąg doprowadzający wodę do większości gospodarstw 

2.6. gospodarka i rolnictwo 

  - rolnictwo średniotowarowe,  głównie produkcja zbóż 

  - Spółdzielnia Rolnicza 

  - Kółko rolnicze 

  - Grupa Producencka "Waga" 

  - Zakład Usługowo- Montażowy „Zumet’ 

  - drobne warsztaty związane głównie z motoryzacją 

  - sklepy spożywcze i przemysłowe 

2.7. kapitał społeczny i ludzki 
  - Ochotnicza Straż Pożarna 

została założona w 1945 r. należy do niej 25 członków oraz 10 druhów drużyny 

młodzieżowej, którzy uczestniczą w akcjach ratowania życia potrzebującym. 

Ponadto służą w organizacji imprez wiejskich, gminnych i powiatowych. Strażacy 

chętnie biorą udział w wszechstronnych szkoleniach i kursach.  

OSP w Stoszowicach jest jedną z najstarszych organizacji we wsi . 

Organizacja ta udziela się w pracach na rzecz wsi, jest współorganizatorem wielu 

imprez nie tylko kulturalnych, religijnych lecz czynnym uczestnikiem w niesieniu 

pomocy  nie tylko w czasie pożarów ale i częstych powodzi nawiedzających naszą 

wieś a także innych klęsk. 

Tradycją naszej straży jest już od 25 lat adoracja przy Bożym Grobie i czynny udział w innych 

uroczystościach kościelnych. 



 strona 12 z 19 

  
Plac przy remizie OSP Remiza OSP 

 

  - Rada Sołecka 

- Rada Parafialna 

- Klub Sportowy GROM 
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

      3.1.  Jaka jest wieś Stoszowice ? 

 
Co ją wyróżnia ? Zespół Zamkowy, zabytkowy Kościół, walory 

zagospodarowania przestrzennego, malownicze położenie, 

korzystne powiązania komunikacyjne 

Jakie pełni funkcje ? 

 

wieś rolnicza z nielicznymi zakładami produkcyjno-

usługowymi 

Kim są mieszkańcy ? ludność napływowa  

Co daje utrzymanie ? rolnictwo, zatrudnienie w sektorze publicznym i 

prywatnym, własna działalność gospodarcza, pomoc OPS 

Jak zorganizowani są mieszkańcy? Rada Sołecka, Rada Parafialna, Ochotnicza Straż Pożarna, 

Klub Sportowy GROM  

Jak wygląda nasza wieś ? ogólnie zadbana, zły stan nawierzchni dróg, kiepski stan 

budynku świetlicy wiejskiej, niezagospodarowany teren 

wokół remizy strażackiej, niezagospodarowany zamek 

oraz teren wokół obiektu wraz z parkiem 

Jakie obyczaje i tradycje są u nas 

pielęgnowane i rozwijane ? 

 

uroczystości związane z Grobem Pańskim 

procesja Bożego Ciała 

dożynki wiejskie 

okolicznościowe festyny i zabawy, 

Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych, 

Dzień Dziecka 

Jak wyglądają mieszkania i 

obejścia ? 

z reguły zadbane 

Jakie jest rolnictwo ? średniotowarowe,  głównie produkcja zbóż 

Jakie są rozwiązania 

komunikacyjne ? 

autobusy PKS, busy, transport prywatny 

Co proponujemy dzieciom i 

młodzieży ? 

okazjonalne zabawy i festyny 
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      3.2. Analiza SWOT 

 

MOCNE STRONY  
 Dogodne położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej 385, blisko ośrodków miejskich ( 

Ząbkowice Śl.) i Twierdzy Srebrnogórskiej 

 Dobrze rozbudowana sieć połączeń komunikacyjnych 

 Duże walory turystyczne (położenie u podnóża Gór Sowich) 

 Istnienie placówek oświatowych 

 Zaangażowanie społeczności lokalnej w działalność na rzecz wsi 

 Liczna osób czynnych zawodowo 

 Dobra współpraca Rady Sołeckiej z władzami gminy 

 Infrastruktura informatyczna (e-Vita) 

 podtrzymywanie tradycji spotkań z przedwojennymi mieszkańcami wsi 

 silna więź dużej części mieszkańców z kościołem 

 

SŁABE STRONY  
 Brak pełnej infrastruktury ( kanalizacja) 

 Słabe zaplecze kulturalne 

 zły stan dróg, zarówno drogi wojewódzkiej, jak i pozostałych 

 Brak zabezpieczenia i opieki nad obiektami zabytkowymi 

SZANSE  
 elektrownie wiatrowe 

 Rozwój funkcji turystyczno-rolniczej 

 Rozwój funkcji kulturalnych, opartych o świetlicę wiejską 

 Rozwój życia sportowego poprzez wykorzystanie boiska sportowego i jego 

rozbudowę o inne funkcje (kort tenisowy) 

 Położenie na szlaku: przejście graniczne w Tłumaczowie – Nowa Ruda-Srebrna 

Góra – Ząbkowice Śląskie-Kamieniec Ząbkowicki-Złoty Stok 

 Możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych 

 osiedlenie  się ojców Bonifratrów 

 moda na osiedlanie się na wsi 

 utworzenie strefy aktywności gospodarczej na WPI 

 

ZAGROŻENIA 
 Odpływ miejscowej młodzieży 

 Brak środków na rozwój podstawowej infrastruktury 

 wyobcowanie ludności w związku z brakiem zaplecza kulturalnego i sportowego  

 Brak środków na inwestycje związane z regulacją potoku Węża 

 

 

3.3  Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub 

budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego. 
 

3.3.1 Świetlica wiejska  

Stan techniczny budynku nie pozwala na jego pełne wykorzystanie.  

Mieszkańcy bez świetlicy o odpowiednim standardzie mają ograniczone możliwości spotkań, 

integracji, rozwijania więzi towarzyskich. Remont świetlicy pozwoli na pełne wykorzystanie 

budynku oraz potencjału mieszkańców Stoszowic. Prowadzenie działań wspomagających rozwój 
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wspólnot i społeczności lokalnej, zapobieganie powstawaniu patologii społecznej, współpraca z 

placówkami oświatowymi z terenu naszej gminy oraz różnymi organizacjami  wiejskimi i 

pozarządowymi oraz inicjatywami społecznymi z terenu gminy i powiatu. 

Świetlica wiejska dla każdej wsi jest jej sercem, tak i dla nas, bez zdrowego serca życie staje się 

ciężkie, monotonne i nie rokuje pozytywnych zmian. Natomiast mając potencjał w postaci  

świetlicy w pełni sprawny, zdrowy, życie kulturalne i oświatowe zaczyna kwitnąć, chce się 

pracować, wyznaczać sobie  zadania, cele do realizacji. 

 

3.3.2 Budowa terenu rekreacji  

W miejscowości brak jest terenu rekreacji i aktywności ruchowej oraz placu do bezpiecznej 

zabawy dla dzieci. Stworzenie tego typu miejsca przyczyni się do większej aktywności fizycznej 

dzieci jak również będzie to miejsce spotkań rodziców co wpłynie na integrację miejscowej 

społeczności 

 

3.3.3 Rewitalizacja alei czereśniowych  

Niegdyś Stoszowice słynęły ze swoich alei czereśniowych, które to były miejscem licznych 

spacerów lokalnej społeczności. W chwili obecnej część z nich została mocno zdewastowana. 

Przywrócenie świetności takich miejsc będzie skutkowało przywróceniem funkcji rekreacyjnych 

poprzez wyznaczenie wśród nich ścieżek spacerowych 

 

3.3.4 Budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi  

Miejscowość Stoszowice posiada małą sieć chodników, z uwagi na przebiegającą przez wieś drogę 

wojewódzką 385 budowa bezpiecznych traktów pieszych staję się bardzo ważna. Realizacja 

przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych.  

 

3.3.5 Remont kościoła i otoczenia  

Kościół pw. Św. Barbary to obiekt sakralny położony w centrum wsi. Jako jeden z wielu obiektów 

zabytkowych wymaga ciągłej dbałości o jego stan techniczny. Jako, że jest to jeden z ładniejszych 

pod względem artyzmu kościół na terenie gminy tym bardziej należy wykazać dbałość o jego 

dziedzictwo kulturowe.  

 

 



 strona 16 z 19 

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną 

 

 
   plan na poszczególne lata Hierarchia 

ważności w 

skali  1-5 

(5 

najważniej

sza) 

l.p. nazwa zadania 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

1. 

kapitalny remont, modernizacja i 

wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej 

otoczenia 

 

X 

 

X 

     5 

2. Budowa terenu rekreacji       X  4 

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego       X X 4 

4. rewitalizacja alei czereśniowych  X      3 

5. budowa chodników wraz z 

odwodnieniem drogi 

X 

 

X X X X X X 4 

6. remont kościoła i otoczenia X X X X X X X 4 

 

4.1 Opis poszczególnych zadań 

 4.1.1 Świetlica 
Istniejący budynek świetlicy służy mieszkańcom do spotkań wiejskich.  

Stanowi podstawową infrastrukturę społeczną w  miejscowości. przede wszystkim do 

organizowania imprez lokalnych typu dożynki, dyskoteki, zabawy. 

Stan techniczny budynku nie pozwala na jego pełne wykorzystanie.  

Mieszkańcy bez świetlicy o odpowiednim standardzie mają ograniczone możliwości spotkań, 

integracji, rozwijania więzi towarzyskich. Remont świetlicy pozwoli na pełne wykorzystanie 

budynku oraz potencjału mieszkańców Stoszowic. Prowadzenie działań wspomagających rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnej, zapobieganie powstawaniu patologii społecznej, współpraca z 

placówkami oświatowymi z terenu naszej gminy oraz różnymi organizacjami  wiejskimi i 

pozarządowymi oraz inicjatywami społecznymi z terenu gminy i powiatu. 

Świetlica wiejska dla każdej wsi jest jej sercem, tak i dla nas, bez zdrowego serca życie staje się 

ciężki, monotonne i nie rokuje pozytywnych zmian. Natomiast mając potencjał w postaci  

świetlicy w pełni sprawny, zdrowy, życie kulturalne i oświatowe zaczyna kwitnąć, chce się 

pracować, wyznaczać sobie  zadania, cele do realizacji.  

Wtedy żyje i rozwija się cała społeczność wiejska, a jej serce bije równym rytmem. 

Tak i dla nas remont świetlicy wiejskiej wraz z jej zapleczem stał się głównym priorytetem. 

Konsultacja społeczna tylko utwierdziła nas w podjęciu takiego działania jak remont świetlicy.  

Planowany zakres remontu obejmuje: 

-  dach wraz z kominami 

-  adaptację poddasza 

-  salę główna ze sceną 

-  zaplecze kuchenne 

-  remont pomieszczeń po mieszkaniu 

-  sanitariaty 

-  klatkę schodową  

-  kotłownię 

-  pomieszczenia po klubie 

-  sieć wodno-kanalizacyjną 

-  sieć energetyczną 

-  centralne ogrzewanie obiektu 
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-  wymianę stolarki okiennej 

-  elewację zewnętrzną wraz z wejściem . 

 

W wyremontowanym budynku mają funkcjonować: 

- sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem kuchennym wyposażona w urządzenia do prezentacji i 

nagłośnienia 

- klub wiejski – miejsce spotkań organizacji i grup społecznych 

- siłownia 

 

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej  

Przeznaczenie: integracja społeczności lokalnej  

 

WSKAŹNIK MONITORINGU 

 

Charakter 

projektu 
Wkład Produkt Rezultat Oddziaływanie 

 

Remont 

budynku 

świetlicy 

 

 

430 tys. zł.,  

w tym 25% 

środków  

U. G. 

Stoszowice,  

UMWD – 75 

% 

praca 

społeczności 

lokalnej – 500 

godz. 

 

 

Utworzenie 

centrum 

rozrywkowo-

integracyjnego 

 

Animacja życia 

kulturalnego, dostęp 

do sieci 

teleinformatycznej, 

integracja 

społeczności 

lokalnej 

 

Likwidacja 

problemu braku 

miejsc spotkania 

społeczności 

 

 

OGÓLNE OSZACOWANIE KOSZTÓW 

 

Remont świetlicy  - rusztowanie 58000 zł 

Remont świetlicy  - remont więźby dachowej i 

wymiana pokrycia dachowego 

180000 zł 

Remont świetlicy  -wymiana stolarki otworowej 42000 zł 

Remont świetlicy  - elewacja 120000 zł 

Remont świetlicy  - remont klatki schodowej 17000 zł 

Remont świetlicy  - roboty pozostałe 13000 zł 

nagłośnienie 9000 zł 

wyposażenie świetlicy i zaplecza kuchennego 190000 zł 

remont placu przed świetlicą 8000 zł 

wyposażenie siłowni 30000 zł 

Razem    667000  zł 
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Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

 
wykaz potrzebnego wyposażenia zawierają załączniki: 

- załącznik nr 2  - Wyposażenie świetlicy wiejskiej , zaplecza kuchennego oraz sprzętu do 

utrzymania porządku 

- załącznik nr 3  - Sprzęt nagłaśniający 

 

 4.1.2 Budowa terenu rekreacji  
 

W ramach projektu należy zrealizować: 

 przygotować teren 

 zakupić urządzenia do zabaw oraz urządzenia siłowni napowietrznej  

 zagospodarować teren urządzeniami dostosowanymi do wieku i możliwości rozwojowych 

dzieci 

 stworzyć warunki dorosłym do sprawowania opieki nad bawiącym się dzieckiem 

 

Cel zadania: Stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci oraz miejsca spotkań, integracji lokalnej 

społeczności.  

 

Przeznaczenie: Plac zabaw przeznaczony będzie  do aktywność ruchowej dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym jak również dla dorosłych – siłownia napowietrzna.   

 
 

Koszt realizacji inwestycji: 124 000 zł.  

Źródło finansowania: 75% fundusze UE 25% Gmina Stoszowice  

 

4.1.3 Budowa boiska wielofunkcyjnego  
 

W miejscowości Stoszowice brak jest miejsca rozwoju sportu jak niewątpliwie jest boisko 

wielofunkcyjne. Boisko wielofunkcyjne powstanie przy budynku szkoły podstawowej w 

Stoszowicach . 

 

Cel projektu: rozwój aktywności fizycznej mieszkańców miejscowości poprzez sport.  

Przeznaczenie: wzrost aktywności fizycznej mieszkańców.  

 

 

Koszt realizacji inwestycji: 250 000 zł.  

Źródło finansowania: 75% fundusze UE 25% Gmina Stoszowice  

 

 

 4.1.4 Rewitalizacja alei czereśniowych 
 

We wsi istnieją zdewastowane aleje czereśniowe, nasadzone przez przedwojennych mieszkańców 

wsi  

 

Celem projektu jest ich odtworzenie poprzez: 

- uporządkowanie obecnego drzewostanu 

- nasadzenie nowych drzew 

- remont nawierzchni dróg 

 

../../Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R614KQ36/załącznik%202.xls
../../Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R614KQ36/załącznik%203.xls
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Przeznaczenie:  Aktywność ruchowa mieszkańców 

 

Koszt realizacji inwestycji: 

zakup sadzonek wraz z posadzeniem na 2 kilometrowym odcinku drogi  

(ok. 800 sztuk) – 14 000 zł. 

Źródło finansowania: 75% fundusze UE 25% Gmina Stoszowice  

 

4.1.5 Budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi 

Koszt realizacji inwestycji: 

chodnik 1.169.450,23 zł netto 

ściany oporowe 3.993.782,17 zł netto 

 5.163.232,40 zł łącznie netto 

 6.299.143,53 zł łącznie brutto 

odwodnienie drogi 1.586.419,14 zł netto 

 1.935.431,35 zł brutto 

 

- na długości 2675 mb 

Cel:  Poprawa bezpieczeństwa pieszych  

Przeznaczenie:  Projekt przeznaczony jest dla pieszych przemieszczających się po 

drogach publicznych.  

Źródło finansowania: 75% fundusze UE 25% Gmina Stoszowice  

 

4.1.6 Remont kościoła i otoczenia 

 Remont kościoła i jego otoczenia obejmuje: 

-wymianę poszycia dachu  koszt 150 000 zł. 

- remont elewacji wewnętrznych koszt 150 000 zł. 

- remont elewacji zewnętrznej  koszt 250 000 zł. 

- remont otoczenia kościoła (górka) koszt   50 000 zł. 

 

Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Przeznaczenie projektu : Kościół jest nie tylko miejscem kultu religijna eg, ale również centrum  

życia kulturalnego co obok świetlicy wiejskiej daje możliwość społeczności lokalnej udział w 

aktywnym kreowaniu życia społeczno – kulturalnego. Projekt skierowany jest zarówno do dzieci i 

młodzieży jak i osób dorosłych.  

 

Źródło finansowania: 75% fundusze UE 25% Gmina Stoszowice  


