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1. Staniszcze Wielkie - charakterystyka obszaru i zasobów 

 

Staniszcze Wielkie to wieś 

położona we wschodniej części 

województwa opolskiego, w powiecie 

strzeleckim, gminie miejsko-wiejskiej 

Kolonowskie. Miejscowości siadujące 

to: miasto Kolonowskie, wsie 

Staniszcze Małe, Spórok i spoza gminy 

Kolonowskie - Łaziska. Staniszcze 

Wielkie mają powierzchnię 614,0 ha. 

Wieś jest obszarem jednolitym 

administracyjnie i kulturowo. Sołtysem 

od 18 marca 2007 roku jest pani Krystyna Bajsarowicz-Spałek.  

 Obszar wioski charakteryzuje się rzeźbą płaską i płasko-równinną, o nachyleniach terenu nie 

przekraczających 5%. Są to tereny na ogół piaszczyste. Staniszcze leżą w dolinie Małej Panwi, na jej lewym 

brzegu.  

 Klimat Staniszcz charakteryzuje się niższymi temperaturami minimalnymi i skróconym okresem 

bezprzymrozkowym, trwającym ok. 180 dni. Temperatury roczne wynoszą tu około ok. 8°C, temp. Stycznia -

1.5°C, lipca ok. 18°C, opady roczne wahają się w okolicach ok. 700 - 800 mm. 

 Panują tutaj korzystne warunki dla osadnictwa i mało korzystne dla rolnictwa ze względu na 

podwyższoną temperaturę gruntu.  
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 Gmina Kolonowskie, w której centrum leżą Staniszcze Wielkie, jest dość specyficznym obszarem 

przyrodniczym, ponieważ 70,5% jej powierzchni zajmują lasy: jest to gmina o największym udziale lasów w 

całym województwie opolskim.  Kompleks leśny wokół gminy należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasów Stobrawsko-Turawskich. Dominują tu subatlantyckie bory sosnowe I-IV klasy bonitacyjnej. 

Gleby wsi cechują się niską wartością użytkową - w większości należą one do V i VI klasy 

bonitacyjnej. Z 614 ha powierzchni miejscowości 436,0ha to użytki rolne (71%). Większość gospodarstw 

posiada kawałek pola lub łąki, lecz obecnie mało z nich jest eksploatowane z powodu małej opłacalności takiej 

produkcji.  

Wioska leży na obszarze o czystym środowisku, co zawdzięcza faktowi, że nie graniczy bezpośrednio z 

żadnym głównym szlakiem komunikacyjnym, ani dużym miastem. Z drugiej strony nie jest jednak zbytnio 

oddalona od tych ważnych dla rozwoju jednostek. Ze Staniszcz do Opola jest około 30 km, do Gliwic około 40 

km, do węzła kolejowego Kolonowskie-Fosowskie 3 km (zjeżdżają się pociągi z Tarnowskich Gór, Opola i 

Częstochowy), do drogi łączącej Opole ze Śląskiem 3,5 km, do autostrady A4 jest około 25 km.  

 Miejscowość zamieszkuje oficjalnie 1045 osób, dokładne dane nie są jednak znane ze względu na dużą 

ilość tzw. martwych dusz (osób, które wyjechały za granicę nie wymeldowując się). Mieszkańcy gminy, często 

silnie związani z Mniejszością Niemiecką, są ludźmi kreatywnymi i przedsiębiorczymi jeśli chodzi o własną 

działalność gospodarczą, ale stosunkowo biernymi społecznie. W miejscowości istnieją organizacje społeczne  

działające na rzecz rozwoju, skupiły one osoby bardziej aktywne, chcące przemian w społeczeństwie  i 

miejscowości. Należą do nich: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga (od 1996 r.), Mniejszość Niemiecka ( od 

lutego  1990 r.), Caritas Parafialny (nielegalnie funkcjonował od 1981, zarejestrowany został 7 X 1991 r.), Rada 

Parafialna przy kościele p.w. Św. Karola Boromeusza (około 1980 roku), Ochotnicza Straż Pożarna (1927 r.), 

Ludowy Zespół Sportowy Staniszcze Wielkie (1981), Biblioteka Caritas (1992). Wiele młodzieży migruje 

zarobkowo za granicę; ci, którzy pozostali to głównie studenci opolskich uczelni. Bezrobocie faktyczne w 

miejscowości jest niewielkie ze względu właśnie na wyjazdy za pracą oraz na występowanie w gminie i jej 

okolicach kilku prężnie działających oraz nowopowstających zakładów przemysłowych.  

Staniszcze Wielkie mają własne, świeżo wyremontowane przedszkole. Do szkoły podstawowej i 

gimnazjum dzieci dowozi gimbus. Do ośrodka zdrowia jest około 4 km.   

Miejscowość ma dobrą infrastrukturę techniczną (niezłe drogi, dobrą sieć telekomunikacyjną, 

elektryczność, wodociągi, częściowo kanalizację) i turystyczną (boiska do piłki nożnej, tenisa, szlaki turystyczne 

-  rowerowe).  

Społeczeństwo łączy wiara chrześcijańska i kultura śląska. Praktycznie wszyscy mieszkańcy posługują 

się gwarą, w kuchniach gotuje się tradycyjne śląskie potrawy („kluski, rolady i modrą kapustę”).  

W Staniszczach jest neogotycki kościół, wybudowany w 1883 roku, po spaleniu starego, drewnianego. 

Jest też posiadający własną legendę budynek klasztoru.  

Historia Staniszcz sięga XII wieku, kiedy pełniły rolę postoju dla będących na łowach możnowładców. 

„Stanie” miały obowiązek nakarmić i przenocować przejezdnych myśliwych. Wieś utrzymywała się wtedy z 

bartnictwa i gospodarki leśnej. Do dziś tutejsze lasy są bardzo zasobne w zwierzynę łowną, grzyby, owoce leśne 

i materiał wyrębowy.  

Na terenie wioski działalność gospodarczą poza rolną prywatną prowadzi 16 jednostek handlowych, 

usługowych i rzemieślniczych, zaliczających się głównie do grupy MŚP. 
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Strategiczne znaczenie dla rozwoju wsi ma jej położenie w okolicy lasów, na czystych terenach 

wiejskich, nie oddalonych jednak znacznie od  dużych miast oraz położenie nad atrakcyjna rzeką Małą Panwią. 

Dzięki temu miejscowość może rozwijać się w kierunku turystyki i jednodniowego, weekendowego miejsca 

wypoczynku dla mieszkańców miast poprzez otwieranie kolejnych gospodarstw agroturystycznych, założenie 

wypożyczalni rowerów i kajaków, otwarcie restauracji czy budowy parkingu dla samochodów turystów 

jednodniowych.  

 

 

2. Analiza zasobów Staniszcz Wielkich 

 

ANALIZA ZASOBÓW   

 

Rodzaj zasobu 

 

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś 

dysponuje 

Znaczenie zasobu 

(odpowiednio wstaw X) 

 

Małe Duże Wyróżniają

ce 

1 2 3 4 5 

Przyrodniczy 

- walory krajobrazu, rzeźby terenu 

 

 

 Krajobraz wiejski, nizinny z niewielkim 

wzniesieniem - punkt widokowy 

 X 

 

 

- stan środowiska 

 

Czyste powietrze   X 

- walory klimatu 
Typowy dla regionu 

X   

 

- walory szaty roślinnej 

 

 

Bezpośrednie sąsiedztwo lasów i łąk, rzadkie 

okazy roślin, takie jak: Łapiężnik biały, 

Gnieźnik Leśny 

   

X 

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 

chronione 
Lasy Stobrawsko-Turawskie, Ogród botaniczny 

przy Leśniczówce Jaźwin 

  X 

 

 - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
Z gatunków chronionych Derkacz, poza tym 

zwierzyna łowna 

  

X 

 

- wody powierzchniowe (ceiki, rzeki, stawy) 

 
Rzeka Mała Panew- „Opolska Amazonka” 

  

 

 

     X 

- wody podziemne 
Główny zbiornik wód podziemnych 333 

Opole-Zawadzkie 

 X  
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- gleby 

 
Słabe, dość zanieczyszczone, V-VI klasa 

bonitacyjna 

X   

Kulturowy  

 

- walory architektury 

 

Neogotycki kościół z końca XIX wieku 

 

 X  

 

- walory przestrzeni wiejskiej publicznej 

 
Przedszkole, Dom Współpracy Polsko-

Niemieckiej, Remiza Strażacka, była siedziba 

Mniejszości Niemieckiej, biblioteka Caritas, 

przykościelne salki katechetyczne 

 X  

- walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 

 
Estetyczna zabudowa jednorodzinna 

 X  

- zabytki i pamiątki historyczne 

 
Klasztor i związana z nim legenda, 

wyremontowane stare organy w kościele 

  X 

 

 

-święta, odpusty, pielgrzymki 

 
Odpust 4 listopada 

X   

- tradycje, gwara, obrzędy 

 
Kiermasze Bożonarodzeniowe, dożynki, gwara 

śląska i festyny 

  X 

-legendy, podania i fakty historyczne 

 
Historia spalenia poprzedniego kościoła, 

legenda klasztoru, legenda o pustelniku, Szlak 

Solny (Bursztynowy) 

X   

- przekazy literackie 

 
Książki: księdza Lothara Maruski o parafii 

Staniszcze Wielkie oraz Henryka Laskowca 

„Historia Parafii Staniszcze Wielkie” 

X   

- specyficzne nazwy 

 
Ameryka, Zielone Miasteczko, Kozia Górka, 

Kowalowskie, Matejowa Góra,  

 X  

- specyficzne potrawy 

 
Tradycyjna kuchnia śląska 

   

- dawne zawody 

 
Bartnictwo, łowiectwo i gospodarka leśna  

X   

- zespoły artystyczne, twórcy  

 
Zespół taneczny Figielek, Słaboń, Andrzej 

Wrzodak, Szulc, Andrzej Słowik, Ryszard 

Ziaja 

   

Obiekty i tereny  

 

- działki pod zabudowę mieszkaniową 

Uzupełnienie zabudowy wzdłuż głównych 

ciągów komunikacyjnych 

 

 X  

 

-działki pod domy letniskowe 

 

Uzupełnienie zabudowy wzdłuż głównych 

ciągów komunikacyjnych 

 X  

- działki pod zakłady usługowe i przemysł 
Studium nie przewiduje na terenie Staniszcz 

terenów pod działalność przemysłową.  

Zabudowie jednorodzinnej mogą towarzyszyć 

drobne zakłady rzemieślnicze 

 X  

-tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie 

(stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.)  
Kuźnia Państwa Kliś 

 X  
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Infrastruktura społeczna 

 

- place publicznych spotkań, festynów 

Plac przy straży pożarnej, stare boisko szkolne, 

boisko do piłki nożnej LZS Staniszcze Wielkie, 

plac targowy 

 X  

- sale spotkań, świetlice, kluby 

 
Świetlica wiejska,  Dom Współpracy Polsko- 

Niemieckiej, remiza strażacka, salki 

katechetyczne 

 X  

- miejsca uprawiania sportu 

 
Boisko do piłki nożnej, do tenisa, ścieżki 

rowerowe 

 X  

- ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 

 
Gęsta sieć ścieżek rowerowych w ramach 

porozumienia „Dolina Małej Panwi” 

 X  

- przedszkola 

 
Publiczne Przedszkole w Staniszczach 

Wielkich 

 X  

- biblioteki 

 
Biblioteka Caritas czynna raz w tygodniu 

X   

Infrastruktura techniczna  

 

- wodociągi, kanalizacja 

 

 

Wieś w 100% zaopatrzona w wodociągi, 

częściowo już w kanalizację (ulica 

Sienkiewicza) 

 X  

- drogi (nawierzchnia, oznakowanie, oświetlenie) 

 
Głównie asfaltowe, czasami drogi dojazdowe 

miękkie, osiedle oświetlone i oznakowane 

 X  

- chodniki, parkingi, przystanki 

 
Chodnik wzdłuż ulicy Kościelnej, 

nieutwardzony parking przy kościele, 

zniszczony przystanek autobusowy na placu 

targowym 

X   

- sieć telefoniczna i dostępność do Internetu 

 
Są problemy z podłączeniem się do sieci 

telefonicznej i Internetu 

 X  

- telefonia komórkowa 

 
W sąsiedniej miejscowości antena z wszystkich 

sieci 

 X  

Gospodarka, rolnictwo   

 

- miejsca pracy  

 

Sklep spożywczy p. Chromiec 

Zakład Pogrzebowy państwa Sottopietra 

Usługi transportowo – przewozowe Józef 

Smykała 

Bar państwa Scholc 

Restauracja „MARK” państwa Jaguś 

Kwiaciarnia pani Renata Ziaja 

Zakład Masarski Ploch 

Zakład Stolarski - Marcin Ziaja i Hubert Ziaja 

Zakład Stolarski  - Krzysztof Kalka 

Stolarstwo, Export-Import, Maria i Wiktor 

Wiesziołek 

Stolarstwo - „Jaśko”, Jan Smykała, Staniszcze 

Wielkie 

Zakład fryzjerski 

Usługi blacharsko – dekarskie Bernard Mnich 

Usługi blacharsko – dekarskie Wiktor Swoboda 

Sklep spożywczy Mikuś 

Usługi budowlane Klaudiusz Piontek 

 X  

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i 

ich produkty 

 

Masarnia Ploch (wyroby mięsne i wędliny), 

Zakład Stolarski „Jaśko” (meble ogrodowe), 

Zakład Stolarski Krzysztof Kalka (stolarka 

 X  
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wewnętrzna: drzwi, okna, podłogi) 

- gastronomia 

 
Bar państwa Szolc, obiekt do imprez 

zorganizowanych (Restauracja „Mark”) 

X   

- miejsca noclegowe 

 
Gospodarstwo agroturystyczne „Pod lasem” 

 X  

- gospodarstwa rolne 

 
Jest niewielka grupa większych gospodarstw 

rolnych, oraz szereg drobnych rolników 

 X  

- uprawy, hodowle 

 
Hodowla  trzody i bydła na ubój 

X   

 

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy  

 

- środki udostępniane przez gminę 

Remont budynku przedszkola 
X   

- środki wypracowywane 

 
Budowa boiska LZS, remont restauracji 

„Mark”, budowa hali produkcyjnej przez 

Zakład Stolarski Marcin Ziaja Hubert Ziaja, 

rozbudowa zakładu stolarskiego „Jaśko”, 

Budowa zakładu masarskiego Pana Plocha w 

oparciu o środki unijne 

 X  

 

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 
 

   

- krajanie znani w regionie i zagranicą 

 
Misjonarz  ks. Potyka – Białoruś, ks. Mróz – 

Nysa, znawca gwary śląskiej ks. Manfred 

Słaboń, diecezjalny duszpasterz rolników ks. 

Hubert Janowski 

X   

- osoby z dostępem do Internetu i 

umiejętnościach informatycznych 

 

Dostęp do Internetu nie jest powszechny. 

Umiejętność obsługi Internetu powszechna 

wśród przedstawicieli młodego pokolenia 

posiadającego dostęp do Internetu, np.: w 

szkołach 

 
X 

 

- pracownicy naukowi 

 
ks. dr hab. Andrzej Anderwald 

X   

- związki i stowarzyszenia 

 
Koło Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej, 

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”, Parafia 

Rzymskokatolicka p.w. św. Karola 

Boromeusza, Rada Duszpasterska, Sołtys z 

Radą Sołecką, Ochotnicza Straż Pożarna, 

Caritas Parafialny, Biblioteka Caritas, LZS 

Staniszcze Wielkie 

  X 

- kontakty zewnętrzne (np. z mediami) 

 
Strzelec Opolski, Nowa Trybuna Opolska 

 X  

Informacje dostępne o wsi 

 

-  publikatory, lokalna prasa 

  

Informatory gminy Kolonowskie 

 X  

- ksiązki, przewodniki 

 
Książka księdza Lothara Maruski i gminne 

przewodniki, Henryk Laskowiec „Historia 

Parafii Staniszcze Wielkie” 

X   

- strony WWW 
Strona parafii, od 2001 roku  nie odnawiana 

X   
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3. Analiza SWOT 

 

POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 położenie w centralnej części gminy 

 położenie w pobliżu dużych ośrodków 

miejskich ( Ozimek, Zawadzkie, 

Kolonowskie) 

 położenie w pobliżu węzła kolejowego 

Fosowskie  

 położenie w zwartym kompleksie leśnym 

 piękne tereny krajobrazowe 

 rzeka mała Panew 

 możliwość łowiectwa 

 niewielkie skażenie gleb 

 proekologiczne inwestycje gminy 

 częściowo rozwiązany problem 

zagospodarowania odpadami 

 ubogie zasoby naturalne  

 duże zanieczyszczenie wód i gruntów 

ściekami 

 niepełna kanalizacja 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 fundusze z UE 

 wzrost zainteresowania wypoczynkiem na 

wsi 

 promocja walorów krajobrazowych gminy 

( Lasów Stobrawsko Turawskich, Mała 

Panew) 

 możliwość promowania gminy jako 

miejsca czystego ekologicznie 

 bliskość wykopalisk archeologicznych w 

Krasiejowie 

 rozwój agroturystyki i przygotowanie 

terenów weekendowych dla mieszkańców 

Górnego Śląska i miasta Opola 

 rozwiązanie problemu gospodarki 

ściekowej 

 możliwość organizacji spływów 

kajakowych 

 brak dodatkowych środków finansowych 

ze strony państwa 
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LUDNOŚĆ I OSADNICTWO 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 gospodarność i pracowitość mieszkańców 

 przywiązanie do posiadanych 

nieruchomości 

 silne związki mieszkańców z rodzinami na 

Zachodzie 

 liderzy wśród mieszkańców 

 pojawienie się stowarzyszeń działających 

na rzecz rozwoju społecznego  

 odwaga dla tworzenia własnego biznesu 

 skupione osadnictwo 

 dbałość o wystrój i estetykę posesji 

 starzejące się społeczeństwo  

 niski przyrost naturalny 

 migracja zarobkowa 

 troska zawężona do swojej rodziny 

 brak troski o dobro wspólne 

 niewielka aktywność społeczna 

mieszkańców  

 mały procent ludzi wysoko 

wykształconych 

 niechęć do zmian 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 rosnące zainteresowanie zdobywaniem 

dobrego wykształcenia  pokonywanie 

barier, przełamywanie stereotypów, 

postawy bardziej przedsiębiorcze 

 możliwość rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego 

 napływ kapitału wraz z powrotem 

niektórych mieszkańców z zagranicy 

 spadek liczby ludności spowodowany 

migracją zarobkową 

 rozbicie rodzin z powodu migracji 

zarobkowej 

 niszczenie domów/ gospodarstw 

opuszczonych czasowo przez migrantów 

zarobkowych 

 
GOSPODARKA i RYNEK PRACY: 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 położenie w pobliżu dających pracę dużych 

zakładów przemysłowych (Ozimek, 

Zawadzkie, Kolonowskie) 

 dobre warunki dla rozwoju turystyki i 

agroturystyki oraz usług 

okołoturystycznych 

 aktywność mieszkańców w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej 

 

 brak przemysłu 

 niskie klasy gruntów rolnych 

 za duże rozdrobnienie gruntów 

 brak terenów inwestycyjnych 

 brak bogactw naturalnych 

 słabo rozwinięte usługi (np. około 

turystyczne) 

 bezrobocie – szczególnie wysokie wśród 

kobiet 

 migracja i emigracja zarobkowa 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 promocja wsi w kraju i za granicą 

 rozwój agroturystyki 

 pozyskanie kapitału unijnego 

 inwestycje kapitału  przywiezionego z 

pracy za granicą 

 rozwój usług około turystycznych 

 zwiększenie zatrudnienia przy obsłudze 

turystów i osób odwiedzających wieś w 

ramach wypoczynku sobotnio-niedzielnego 

 rozwój drobnej przedsiębiorczości i 

agroturystyki 

 niewielka ilość pieniędzy zarobionych na 

Zachodzie inwestowana w tworzenie 

swoich zakładów pracy 

 nieopłacalność produkcji rolnej  ziemia 

leży odłogiem 

 brak pracy  

 emigracja za pracą 
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 wodociągi w całej wsi 

 dobrze rozbudowana sieć 

telekomunikacyjna 

 pełna sieć energetyczna 

 dobrze rozwinięta sieć dróg utwardzonych 

 sprawna sieć połączeń komunikacyjnych 

(przystanek autobusowy we wsi, 3km do 

stacji PKP i węzła kolejowego w 

Fosowskiem) 

  częsciowo rozwiązany problem gospodarki 

odpadami 

 niepełna infrastruktura sanitarna (tylko 

ulica Sienkiewicza) 

 wodociągi są stare i wymagają remontu 

 brak sieci gazowej 

 tradycyjne ocieplanie domów – 

przydomowe kotłownie 

 zły stan niektórych dróg 

 mała ilość chodników (tylko wzdłuż ulicy 

Kościelnej) 

 zły stan przystanku autobusowego 

 brak wydzielonych ścieżek rowerowych 

 zamknięcie połączenia kolejowego 

Fosowskie - Strzelce Opolskie 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 poprawa istniejącej infrastruktury 

technicznej 

 dokończenie kanalizacji wsi 

 budowa wydzielonych ścieżek rowerowych 

 rozbudowa parkingu przy kościele  

 budowa parkingu przy starej szkole 

 remont przystanku autobusowego 

 rozwój budownictwa mieszkaniowego 

 niesprecyzowana data dokończenia 

budowy kanalizacji 

 niedobór środków na remonty dróg  

 brak na ekologiczny system grzewczy 

 
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 dobre zaplecze do uprawiania sportu 

(boisko do piłki nożnej, boisko do tenisa,  

szlaki rowerowe) 

 biblioteka Caritas 

 przedszkole 

 klub przy Mniejszości Niemieckiej 

 neogotycki kościół z końca XIX w 

 festyny, kiermasze związane z lokalnymi 

tradycjami 

 warunki do stworzenia Izby Pamięci przy 

OSP Staniszcze Wielkie 

 niepełna baza dla turystyki i rekreacji 

 biblioteka z małym księgozbiorem, otwarta 

tylko raz w tygodniu 

 brak placu zabaw dla dzieci i miejsc 

rekreacji dla dorosłych 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Rozwój bazy dla turystyki i rekreacji 

 zainteresowanie mieszkańców okolicznych 

miast rekreacją i wypoczynkiem na wsi 

 środki Unii Europejskiej 

 rosnące koszty utrzymania (energii 

elektrycznej, ogrzewania) mogące 

czasowo ograniczyć działalność niektórych 

obiektów 
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4. Wizja obszaru 

 

Wieś Staniszcze Wielkie pragnie rozwijać się w kierunku turystyki, która pozwala na pełne 

wykorzystanie atutów miejscowości w postaci spokojnych obszarów rolno – leśnych.  

Dodatkową zaletą wioski jest kultywowanie na jej obszarach tradycji śląskich, które mogą 

być poznane i docenione przez turystów. 
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5. Cele długoterminowe 
 

I.  Plan rozwoju 

 
II. Program rozwoju 

 
Cele jakie musimy osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję wsi? 

1. Co pomoże osiągnąć cele? 
 

3. Co może 
przeszkodzić? 

 
 

Projekty 
Co wykonamy? 

 
Zasoby 

Czego użyjemy? 

ATUTY 
Silne strony i 

Szanse 

 

Słabe strony 

Jakie wyeliminujemy? 

Zagrożenia 

Czego unikniemy? 
 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 
 

 

1. Podniesienie świadomości 
historycznej mieszkańców, 

stworzenie atrakcji dla turystów 

1. Zgromadzone 
przez OSP 
Staniszcze Wielkie 
pamiątki i stare 
sprzęty 
 

1. - Miejsce w 
budynku OSP na 
utworzenie Izby 
Pamięci, 
 

 1. Utworzymy Izbę Pamięci przy OSP Staniszcze 
Wielkie 

B. STANDARD ŻYCIA 

 

 

1. Zlikwidowanie zanieczyszczeń 
gleb i wody 

 
 
 
 
 
 

2. Bezpieczeństwo ruchu pieszych, 
rowerzystów i samochodów 

 
 
 
 
 

1. Gminna 
oczyszczalnia 
ścieków,  
 
 
 
 
 
2. - Istnieje dobra sieć 
dróg utwardzonych, 
niektóre wymagają 
jedynie remontu,        
- istnieje chodnik 
wzdłuż najruchliwszej 
drogi 

1. - Już rozpoczęta 
kanalizacja jednej 
ulicy (Sienkiewicza), 
 - gminne plany 
dokończenia 
kanalizacji 

 
 
2. - Środki z UE,          
- możliwość wykupu 
ziemi wzdłuż dróg od 
rolników pod trasy 
rowerowe 
 
 

1. - Brak środków,              
- niesprecyzowana przez 
władze gminy data 
zakończenia budowy 
kanalizacji  
 
 
 
2. - Brak miejscowych firm 
mogących zająć się 
remontami,                         
-  brak środków z lokalnych 
funduszy,  
 
 

1. Dokończenie kanalizacji 
 
 
 
 
 
 
 
2. - Poprawa stanu dróg, 
- budowa chodników i wytyczenie tras 
rowerowych wzdłuż najruchliwszych ulic: 1-go 
Maja, Żeromskiego i Sobieskiego 
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3. Miejsca spotkań dzieci, 

młodzieży i dorosłych 
 
 
 
 
 
 
 

4. Estetyczny wygląd przystanku 
autobusowego 

 
 

5. Zadbane środowisko 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Tereny zielone przy 
boisku LZS, 
lokalni przedsiębiorcy, 
stolarze,  
mogący wykonać 
elementy 
wyposażenia 
 
 
4. Środki własne i 
gminne 
 
 
5.  - Istniejąca gminna 
oczyszczalnia 
ścieków 
- informatory, ulotki 
organizacji 
ekologicznych 

 
3. Dogodne tereny 
pod utworzenie takich 
miejsc, 
lokalni przedsiębiorcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Przystąpienie 
gminy do „Sojuszu 
ekologicznego”, co 
zobowiązuje ją do 
przydzielania środków 

 
3. Pozwoli to integrację 
mieszkańców, znajdą się 
miejsca, gdzie będą mogli 
wyjść z domu, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  - Niepełna kanalizacja, 
-  ogrzewanie domów za 
pomocą tradycyjnych 
kotłowni 

 
3. - Place zabaw dla dzieci 

 miejsca rekreacji dla rodziców 

 Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy boisku 
LZS 

 
 
 
 
 
4. Remont przystanku autobusowego 
 
 
 
5. - Dokończenie kanalizacji; 
promowanie ekologicznych postaw poprzez 
szkolenia 
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2. Plan rozwoju 
 
 

II. Program rozwoju 

 
Cele jakie musimy osiągnąć 
by urzeczywistnić wizję wsi? 

1. Co pomoże osiągnąć cele? 
 

3. Co może 
przeszkodzić? 

 
 

Projekty 
Co wykonamy? 

 
Zasoby 

Czego użyjemy? 

ATUTY 
Silne strony i 

Szanse 

 

Słabe strony 

Jakie wyeliminujemy? 

Zagrożenia 

Czego unikniemy? 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

 

1. Integracja mieszkańców, 
utożsamianie się ich z własną 

miejscowością. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. - Lokalne tradycje 
będące pretekstem 
do organizowania 
festynów i imprez 
okolicznościowych 
- wykorzystanie 
miejscowych obiektów 
sportowych i dużych 
placów do organizacji 
imprez;  
- działalność 
istniejących 
stowarzyszeń 
(Mniejszość 
Niemiecka, Rodzina 
Kolpinga) 
- boiska sportowe, 
-świetlica wiejska 
 
 

1. - Przenoszenie 
pozytywnych wzorców 
prospołecznych z 
Zachodu przez 
migrantów 
zarobkowych, 
-  – wiejski dom 
kultury 
 
 
 
 
 

- Zasiedziałość 
mieszkańców,  
- brak miejscowych 
zespołów mogących 
uatrakcyjniać imprezy,  
- brak środków na 
organizację i remonty 
 
 
 

 - Zorganizujemy kilka festynów mających ścisły 
związek z corocznymi lokalnymi tradycjami (dożynki, 
Noc Świętojańska, Dzień Dziecka) oraz stworzenie 
nowych (Dzień Rodziny, święto Kwitnących Irysów); 
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D. BYT 

 

1. Aktywizacja zawodowa 
kobiet 

 

 

 

 
2. Zatrzymanie mieszkańców 
wsi, powstrzymanie ich przed 

wyjazdami za granicę 
stworzenie perspektywy 

samozatrudnienia. 
 

 

 

 

1. Duża ilość 
gospodarstw rolnych 
z możliwością rozwoju 
w kierunku 
agroturystyki 
 
 
 
2. -Środki z UE; -stara 
szkoła, w której ma 
powstać sala do 
przeprowadzenia 
szkoleń 

1. Chęć kobiet do 
podejmowania pracy 
 
 
 
 
 
 
2. -Dobre warunki do 
rozwoju agroturystyki 
(samozatrudnienie); -
przedsiębiorczość, 
gospodarność 
mieszkańców, -
przywiązanie do 
ziemi; 
-możliwość 
prowadzenia szkoleń 
za pośrednictwem 
istniejących 
stowarzyszeń 
działających na rzecz 
rozwoju społecznego; 
-napływ kapitału zza 
granicy. 

1. - Tradycyjny model 
rodziny, w którym kobieta 
nie pracuje, 
- brak miejsc dla dzieci w 
przedszkolu 
 
 
 
2. Obawa przed 
prowadzeniem działalności 
na własny rachunek;  
- emigracja zarobkowa na 
Zachód 

1. Szkolenia zawodowe w kierunku samozatrudnienia i 
rozwoju zawodowego kobiet 
 
 
 
 
 
 
2. Przeprowadzimy wśród mieszkańców serię szkoleń 
w zakresie: 

- Samozatrudnienia,  

- Przedsiębiorczości 

- Prowadzenia gospodarstw agroturystycznych 
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6. Nasze projekty 

 

 

CEL A: Tożsamość wsi i wartość życia wiejskiego 

 

 

CEL A: Podniesienie świadomości historycznej mieszkańców. 

PROJEKT A1: Utworzenie Izby Pamięci w budynku OSP Staniszcze Wielkie 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia) 

Remont budynku starej remizy OSP i przekształcenie obiektu w izbę 

pamięci   

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

OSP Staniszcze Wielkie  

Z kim? (partnerzy)  

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 
Remont budynku i adaptacja do nowych potrzeb 

Gdzie? (miejsce, zasięg) Teren przy OSP 

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 
Materiały, ekipa budowlana ze sprzętem  

Za co? (środki finansowe) 

 

Sponsorzy, fundusze z grantów np. Fundacja Wspomagania Wsi 

Planowany koszt: 450,00 tys. złotych 

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 
2011-2015 rok 
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CEL A: Podniesienie świadomości historycznej mieszkańców 

PROJEKT A2: Remont wieży kościoła parafialnego 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia) 
Remont wieży kościoła parafialnego  

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

Parafia Staniszcze Wielkie 

Z kim? (partnerzy) 
Odnowa Wsi Staniszcze Wielkie 

Gmina Kolonowskie 

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 
Odrestaurowanie wieży kościelnej 

Gdzie? (miejsce, zasięg) Kościół parafialny 

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 
Materiały, projekt, ekipa budowlana ze sprzętem  

Za co? (środki finansowe) 

 

Sponsorzy, PROW  

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 
2010-2011 rok 

Plrzewidywany koszt 200tyś. 
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CEL A: Podniesienie świadomości historycznej mieszkańców 

PROJEKT A3: Remont elewacji i dachu kościoła parafialnego oraz utwardzenie terenu przyległego do kościoła. 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia) 

Remont elewacji i dachu kościoła parafialnego  

Utwardzenie terenu przyległego do kościoła 

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

Parafia Staniszcze Wielkie  

Gmina Kolonowskie 

Z kim? (partnerzy) 
Odnowa Wsi Staniszcze Wielkie 

Gmina Kolonowskie 

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 

Remont elewacji i dachu kościoła parafialnego. 

Utwardzenie terenu przyległego do kościoła. 

Gdzie? (miejsce, zasięg) Kościół parafialny i jego otoczenie 

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 
Materiały, projekt, ekipa budowlana ze sprzętem  

Za co? (środki finansowe) 

 

Sponsorzy, PROW  

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 
2010-2015 rok 

Przewidywany koszy  700 tyś 
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CEL A: Podniesienie świadomości historycznej mieszkańców 

PROJEKT A4: utworzenie ścieżki spacerowo-widokowej do dawnej pustelni 

 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia) 
Ścieżka spacerowa do pustelni 

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

Odnowa Wsi, Rada Sołecka,  

Z kim? (partnerzy) Odnowa Wsi, OSP 

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 

Przygotowanie ścieżki spacerowej z widokiem na Staniszcze Wielkie oraz 

wyeksponowanie byłej pustelni. 

Gdzie? (miejsce, zasięg)  

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 
Materiały, ludzie do pracy  

Za co? (środki finansowe) 

 

Sponsorzy, fundusze z grantów 

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 
2011-2012 rok 

Plrzewidywany koszt 12tyś. 
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CEL B: Standard życia 

 

 

CEL B: Zlikwidowanie zanieczyszczeń gleb i wody 

PROJEKT B1: Dokończenie kanalizacji 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia) 

W celu likwidacji zanieczyszczeń miejscowość musi zostać całkowicie 

skanalizowana i zniknąć muszą dziurawe przydomowe szamba. Do tej 

pory gmina skanalizowała w ramach pierwszej części rozwiązywania 

problemu odprowadzania ścieków  w naszej wsi tylko ul. Sienkiewicza. 

Należy dokończyć prace kanalizacyjne. 

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

Z kim? (partnerzy) - - - -  

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 

Pozyskanie środków na realizację inwestycji.  

Realizacja przez firmę wyłonioną w drodze przetargu 

Gdzie? (miejsce, zasięg) Gminy Kolonowskie 

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 

Projekt 

Firma wyspecjalizowana w kładzeniu systemów kanalizacyjnych 

Za co? (środki finansowe) 

 

PO Infrastruktura i Środowisko 

Planowany koszt: 5.000,00 tys złotych 

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 
Zgodnie z harmonogramem prac budowlanych do 2012 roku 
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CEL B: zadbane środowisko 

PROJEKT B2:   Promowanie ekologicznych postaw 

 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia) 

Edukacja ekologiczna mieszkańców pomoże w utrzymaniu wyjątkowego 

charakteru turystycznego naszych obszarów. Dbałość o czystość lasów, 

rzeki i powietrza jest jednym z podstawowych warunków rozwoju 

agroturystyki. Poprzez dostarczenie informacji do każdego domu, w 

formie ulotek i biuletynów, chcemy uświadomić mieszkańców jak dużą 

rolę odgrywa środowisko w ich życiu i jakie może to powodować 

negatywne skutki. 

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3 i Przedszkole 

w Staniszczach Wielkich 

Z kim? (partnerzy) 

Urząd Gminy, Nadleśnictwo Zawadzkie, organizacje ekologiczne, Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego, Szkoły Podstawowe z terenu 

gminy 

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 

Zamówienie w organizacjach ekologicznych serii informatorów na temat 

ochrony środowiska na terenach chronionych i nie tylko; przeprowadzenie 

konkursów plastycznych i innych dla dzieci promujących świadomość 

ekologiczną 

Gdzie? (miejsce, zasięg) Gmina Kolonowskie 

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 

Dzieci do roznoszenia ulotek, nauczyciele do przeprowadzania 

konkursów 

Za co? (środki finansowe) 

 

PO Infrastruktura i środowisko, Oś V: Ochrona przyrody i kształtowanie 

postaw ekologicznych 

PROW OŚ 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 

Planowany koszt: 2.0 tys. złotych 

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 
Cyklicznie co 2 lata od 2011 roku 
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CEL B: Poprawa bezpieczeństwa na terenach wiejskich 

PROJEKT B3: Wytyczenie tras rowerowych i chodników wzdłuż najniebezpieczniejszych dróg 

 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia) 

Aby podnieść bezpieczeństwo na drogach łączących wieś z sąsiednimi 

ośrodkami należy wzdłuż tych dróg wytyczyć przebieg chodników dla 

pieszych. Drogi gminne nie są dostatecznie szerokie, aby mogły się na 

nich mijać samochody w obecności pieszych i rowerzystów, a głównym 

środkiem transportu szczególnie osób starszych są rowery. 

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

Starostwo Powiatowe Strzelce Opolskie 

Z kim? (partnerzy) Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 

W ramach remontu dróg po kanalizacji w rowach przydrożnych  osadzić i 

zasypać przepusty betonowe, a na nich usytuować chodniki; tam gdzie to 

niemożliwe dokonać wykupu gruntów w wyżej wymienionym celu. 

Gdzie? (miejsce, zasięg) Ulice Sobieskiego, 1-go Maja, Żeromskiego 

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 

Projekt 

Ekipa budowlana 

Za co? (środki finansowe) 

 

PO Infrastruktura i Środowisko, Oś VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe 

sieci transportowe 

Planowany koszt: 2.100,00 tys. złotych 

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 
Zgodnie z harmonogramem prac budowlanych do 2 
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CEL B: Poprawa bezpieczeństwa na terenach wiejskich 

PROJEKT B4: Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Staniszcze Wielkie 

 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia) 
Zakup samochodu strażackiego 

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

Gmina Kolonowskie 

Z kim? (partnerzy) ZW ZOSP RP 

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 
Zakup samochody strażackiego 

Gdzie? (miejsce, zasięg)  

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 
 

Za co? (środki finansowe) 

 

Dotacje, sponsorzy, budżet gminy 

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 
2010 rok 

Przewidywany koszt 550 tyś 
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CEL B: Miejsca spotkań dla dzieci młodzieży i dorosłych 

PROJEKT B5: Budowa placu zabaw dla dzieci  

 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia 

Celem działania jest stworzenie miejsca dla zabaw dla dzieci, w którym 

mogłyby bezpiecznie spędzać czas, spotykać się poza szkołą. Zacieśniłoby to 

więzi między między mieszkańcami i oderwałoby młodych od ekranów 

telewizorów.  

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 
Budowa ogólnodostępnego  placu zabaw dla dzieci 

Gdzie? (miejsce, zasięg) Staniszczach Wielkich , ul. Kościelna 

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 
Projekty, atesty, firma wytwarzająca elementy placów zabaw 

Za co? (środki finansowe) 

 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

Planowany koszt 50 tys. złotych 

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 
2010-2011 rok 
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CEL B: Miejsca spotkań dla dzieci młodzieży i dorosłych 

PROJEKT B6: Modernizacja budynku szatni LZS Staniszcze Wielkie  

 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia) 
Modernizacja bazy sportowej    

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

Gmina Kolonowskie 

Z kim? (partnerzy) LZS, Odnowa Wsi 

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 

Remont budynku szatni przy boisku w Staniszczach Wielkich, dostosowanie 

miejsca do organizacji imprez rekreacyjnych, ogrodzenie terenu. 

Gdzie? (miejsce, zasięg) Teren przy LZS 

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 
Materiły, ekipa budowlana ze sprzętem  

Za co? (środki finansowe) 

 

Środki Gminy, PROW 

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 
2010 - 2011 rok 

Przewidywany koszt 300tyś 
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CEL B: Miejsca spotkań dla dzieci młodzieży i dorosłych 

PROJEKT B7: Adaptacja poddasza świetlicy wiejskiej  

 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia) 
Adaptacja poddasza świetlicy wielskiej   

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

Gmina Kolonowskie  

Z kim? (partnerzy) Odnowa Wsi 

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 
Wyposażenie świetlicy stanowiska komputerowe i Internet. 

Gdzie? (miejsce, zasięg) Świetlica Wiejska w Staniszczach Wielkich 

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 
Projekt, materiały, ekipa budowlana ze sprzętem  

Za co? (środki finansowe) 

 

PROW 

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 
2010-2013 rok 

Przewidywany koszt 20tyś 
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CEL B: Miejsca spotkań dla dzieci młodzieży i dorosłych 

PROJEKT B8: Zagospodarowanie centrum miejscowości  

 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia) 
Zagospodarowanie centrum miejscowości   

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

Odnowa Wsi, Rada Sołecka 

Z kim? (partnerzy) Gmina Kolonowskie 

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 

Zagospodarowanie terenu wokół przystanku PKS na Placu Targowym. 

Zasadzenie krzewów, kwiatów, ustawienie ławeczek oraz tablicy 

informacyjnej. 

Gdzie? (miejsce, zasięg) Plac Targowy w Staniszczach Wielkich 

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 
Materiały, ekipa budowlana ze sprzętem  

Za co? (środki finansowe) 

 

Sponsorzy, fundusze z grantów 

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 
2010-2012 rok 

Przewidywany koszt 60 tyś 
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CEL D: Byt 

Cel D: Zatrzymanie mieszkańców wsi, powstrzymanie ich przed wyjazdami za granicę stworzenie perspektywy 

samozatrudnienia. 

PROJEKT D1:  Przeprowadzimy wśród mieszkańców szkolenie w zakresie prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej 

 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia) 

Szkolenie dla mieszkańców sprawi, że będą oni mogli zdać sobie sprawę, 

że samozatrudnienie jest realną szansa na ich rozwój i oderwanie się od 

bezczynności. Pokaże, że  otaczające ich zasoby (np.: gospodarstwa 

rolne), które  do tej pory uznawali za niedochodowe, mogą dla nich 

zarabiać. Pozwoli to połączyć rodziny rozbite ciągłymi migracjami 

zarobkowymi za granicę. 

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

Rada Sołecka 

Z kim? (partnerzy) 

Rodzina Kolpinga, Mniejszość Niemiecka, Powiatowy Urząd Pracy w 

Strzelcach Opolskich, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

Politechniki Opolskiej, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

Uniwersytetu Opolskiego, Izba Gospodarcza Śląska 

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 

Cykl spotkań w budynku świetlicy wiejskiej, w sobotnie popołudnia, na 

którym odbędą się wykłady osób z Urzędu Pracy, ZUS-u, urzędników 

gminny rejestrujących przedsiębiorstwa, z przedstawicielami banków, 

osobami zarządzającymi Funduszami Unijnymi dla mikroprzedsiębiorstw, 

itp. 

Gdzie? (miejsce, zasięg) 

Spotkania będą odbywały się w budynku świetlicy wiejskiej przy ul. 

Kościelnej 15, beneficjentami będą głównie mieszkańcy wsi Staniszcze 

Wielki, ale ogłoszenia rozwieszone zostaną również w pozostałych 

miejscowościach gminy Kolonowskie i gminach ościennych 

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 

Osoby z urzędów i banków, trenerzy z zakresu szkoleń na temat 

działalności gospodarczej 

Wyposażona sala wykładowa (rzutnik, tablica) 

Za co? (środki finansowe) 

 

PO Kapitał Ludzki Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorstw 

PO Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

PROW OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 

wiejskiej 

Planowany koszt: 1,5 tys. złotych 

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 
Cykl spotkań weekendowych w 2011 
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CEL D: Zatrzymanie mieszkańców wsi, powstrzymanie ich przed wyjazdami za granicę stworzenie perspektywy 

samozatrudnienia. 

PROJEKT D2:  Przeprowadzenie wśród mieszkańców szkolenia w zakresie prowadzenia gospodarstwa 

agroturystycznego 

 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia) 

Szkolenie ma na celu uświadomienia mieszkańcom jakie posiadają 

zasoby i jak mogą je wykorzystać w celu prowadzenia gospodarstwa 

agroturystycznego. Samozatrudnienie w agroturystyce jest najbardziej 

realnym na terenie naszej wsi, dlatego dla niego przeprowadzi się  

indywidualny intensywny kurs, którego uwieńczeniem będzie uzyskanie 

certyfikatu uprawniającego do starania się o pomoc z UE. 

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 

Z kim? (partnerzy) Związek Rolników Śląskich w Opolu 

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 

Intensywny tygodniowy kurs prowadzony przez osobę (osoby) z wieloletnim 

doświadczeniem w prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego z dużą 

ilością literatury tematycznej, spotkanie z przedstawicielami sanepidu, z 

przedstawicielami banków, osobami zarządzającymi Funduszami Unijnymi 

dla agroturystyki, itp. 

Gdzie? (miejsce, zasięg) 

Spotkania będą odbywały się w budynku świetlicy wiejskiej przy ul. 

Kościelnej 15, beneficjentami będą głównie mieszkańcy wsi Staniszcze 

Wielki, ale ogłoszenia rozwieszone zostaną również w pozostałych 

miejscowościach gminy Kolonowskie i gminach ościennych 

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 

Specjaliści z dziedziny agroturystyki, Materiały do wykładów, Wyposażona 

sala wykładowa (rzutnik, tablica), Urzędnicy i przedstawiciele banków 

Za co? (środki finansowe) 

 

PO Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

RPO WO, Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności regionu 

PROW OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 

Planowany koszt: 1,5 tys. złotych 

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 

2013, harmonogram zgodnie z wytycznymi Związku Rolników Śląskich 

w Opolu 
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CEL D: Aktywizacja zawodowa kobiet 

PROJEKT D3: Szkolenia zawodowe w kierunku samozatrudnienia i rozwoju zawodowego kobiet 

 

NAS

ZE 

PR

OJE

KT

Y 

Co? (istota, sens, zakres 

zamierzenia) 

Projekt ma na celu przygotowanie kobiet do rozpoczęcia własnej 

działalności jak również znalezienia zatrudnienia w okolicznych 

miejscach pracy. Oderwanie od stereotypu kobiety „kury domowej”, 

zajmującej się domem. 

Kto? (osoba lub organizacja 

odpowiedzialna za 

projekt) 

Sołtys Staniszcz Pani Krystyna Spałek 

Z kim? (partnerzy) 

Rodzina Kolpinga, organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową 

kobiet, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, PUP w Strzelcach 

Opolskich 

Jak? (sposób realizacji 

zamierzenia) 

Przeprowadzanie ankiet, jakie kursy zawodowe znajdują się w orbicie 

zainteresowań lokalnych mieszkanek. 

Spotkania z przedstawicielami Urzędu Pracy i szkolenia zawodowe 

Gdzie? (miejsce, zasięg) 
Świetlica wiejska przy  ul. Kościelnej 15, beneficjentami będą 

mieszkanki Staniszcz Wielkich i okolic 

Czym? (potrzebne zasoby 

ludzkie, techniczne i in.) 

Ankieterzy  

Wyposażona sala wykładowa (rzutnik, tablica) 

Za co? (środki finansowe) 

 

PO Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich  

PROW OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 

Planowany koszt: 1,5 tys. złotych 

Kiedy? (terminy, harmonogram 

realizacji) 
wg Możliwości Urzędu Pracy, około 2013 roku 
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7. Opis oraz charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, za względu na ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne. 

 

Szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców mają następujące projekty: 

 

PROJEKT A2: Remont wieży kościoła parafialnego oraz PROJEKT A3: Remont elewacji i 

dachu kościoła parafialnego oraz utwardzenie terenu przyległego do kościoła. 

Kościół parafialny p.w. św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich to jedyny zabytek na 

terenie miejscowości i jeden z trzech na terenie Gminy Klonowskie wpisany do Wojewódzkiego 

Rejestru Zabytków. Zbudowany z 1883 r. neogotycki jest reprezentatywnym przykładem sakralnej 

architektury neostylowej. Kościół zachował oryginalną bryłę, formę i dekorację architektoniczną 

elewacji, z także historyczny układ wnętrza oraz wyposażenie z czasów budowy kościoła. W 

związku ze szczególnym charakterem tej budowli ma ona szczególne znaczenie samo w sobie. Na 

zagospodarowanie zasługuje również plac przy zabytkowym kościele. Utwardzony plac w centrum 

wsi w wyniku realizacji projektu stanie się miejscem lokalnych imprez kulturalnych typu: odpusty, 

pikniki itp. W wyniku realizacji projektu zostaną zaspokojone potrzeby społeczne i kulturalne 

lokalnej społeczności, co przyczyni się do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, promowania 

obszarów wiejskich oraz wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej  

obszarów wiejskich. 

 

PROJEKT B6: Modernizacja budynku szatni LZS Staniszcze Wielkie  

Obiekt położony jest na terenie, który od kilkudziesięciu lat łączy w sobie funkcje sportowe i 

rekreacyjne. Jest to miejsce wielopokoleniowych spotkań, które mają pozytywny wpływ na 

integrację mieszkańców.  Dotychczas miejsce to spełniało swoją funkcję głównie w okresie letnim. 

Rozbudowa znajdującego się tam obiektu poprawi jego funkcjonalność i użyteczność również w 

miesiącach zimowych. Ponadto poprawi ona poziom przygotowania imprez sportowo-

rekreacyjnych, odbywających się na tym obiekcie. 

 

PROJEKT B8: Zagospodarowanie centrum miejscowości  

Jest to centralne miejsce Staniszcz Wielkich. Miejscowość budowana jest na planie krzyża, w 

którego centralnym miejscu znajduje się właśnie Plac Targowy. Do roku 1881 w miejscu tym 

znajdował się również kościół parafialny, którego obecność w chwili obecnej upamiętnia krzyż.  

Realizacja projektu przyczyni się do przywrócenia dawnej funkcji Placu Targowego, jako 

reprezentacyjnego miejsca Staniszcz Wielkich, co przełoży się w bezpośredni sposób na poprawę 

estetyki miejscowości.    


