
Uchwała Nr XXIX/143/08 
Rady Gminy Branice 

z dnia 20 listopada 2008 r. 
 

 
 
 

w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Gródczany 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003 r. Nr 80 poz.717 , Nr 162  poz. 1568; 2004 Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; 2006 
r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218 ) 

 
 

Rada Gminy Branice  
uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się plan odnowy miejscowości Gródczany stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 
GRÓDCZANY 

NA LATA 2008-2015 
 
 

PRZYGOTOWAŁA: 
GRUPA ODNOWY WSI GRÓDCZANY 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTOPAD 2008 
1. CEL OPRACOWANIA 

Plan Odnowy Miejscowości Gródczany powstał w wyniku dyskusji i konsultacji 
społecznych, przy współdziałaniu wszystkich organizacji działających we wsi: Grupy 
Odnowy Wsi, Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich. Obszarem realizacji 
niniejszego planu jest obszar wsi Gródczany.  
Zawartość Planu Odnowy Miejscowości Gródczany jest zgodna z wymogami 
przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 
lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawana pomocy 
finansowej w ramach  działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zawiera: charakterystykę miejscowości, 
analizę zasobów i analizę SWOT, wizję miejscowości, planowane kierunki rozwoju 
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wsi na lata 2008-2015 wraz z harmonogramem i planowanymi źródłami finansowania 
przedsięwzięć, opis najwaŜniejszych przedsięwzięć z harmonogramem ich realizacji i 
szacunkowymi kosztami oraz planowane działania na lata 2016-2020. 
Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy 
aplikowaniu o środki finansowe w ramach powyŜszego działania PROW 2007-2013, 
a ponadto plan będzie stanowić wytyczne przy planowaniu wszelkich projektów i 
przedsięwzięć w miejscowości. Dokument dotyczy najbliŜszych 8 lat, w czasie 
których będą realizowane zaplanowane w nim przedsięwzięcia zmierzające do 
poprawy standardu i jakości Ŝycia mieszkańców wsi, w tym. działania o charakterze: 
inwestycyjnym, społeczno-kulturalnym, szkoleniowym, czy rekreacyjno-
wypoczynkowym.  

Plan Odnowy Miejscowości Gródczany ma pobudzić mieszkańców i wszystkie 
organizacje działające we wsi do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości 
Ŝycia w Gródczanach. W dokumencie zostały zawarte te propozycje przedsięwzięć, 
które najbardziej posłuŜą rozwojowi wsi i przyczynią się do jej promocji, a takŜe 
zintegrują jej mieszkańców i pobudzą ich aktywność. Idea odnowy wsi wyrasta 
bowiem z przekonania, Ŝe tylko odnowiona, doinwestowana i oŜywiona kulturowo 
wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim 
mieszkańcom godziwy standard i jakość Ŝycia oraz zdoła zatrzymać młodzieŜ na 
miejscu. Zgodnie z ideą odnowy wsi, wieś ma być nowoczesna – czyli z rozwiniętą 
infrastrukturą, dostępem do nowych technologii i wykształconymi mieszkańcami, lecz 
jednocześnie ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę.  

Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym moŜliwość aktualizacji w 
zaleŜności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych, co oznacza, Ŝe 
mogą być dopisywane nowe zadania, a takŜe moŜe zmienić się kolejność ich 
realizacji w miarę dostępu do funduszy UE lub pozyskania innych środków z źródeł 
krajowych lub zagranicznych.  
Plan Odnowy Miejscowości Gródczany jest spójny z następującymi dokumentami: 

1) Strategią Rozwoju Gminy Branice do roku 2013, 

2) Programem Odnowy Wsi dla Gminy Branice do roku 2013, 

3) Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Branice do roku 2013, 

4) Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015, 

5) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 
 

2. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA 

Historia 
Nazwa tej miejscowości po raz pierwszy występuje w dokumentach pisanych w 
1377r. jako Hraczan, Hradschein oraz Radschen. W 1428r. występuje nazwa 
Raczyn, a w rok później Hradczan. Pochodzi ona od Hrad - Gród. w herbie gródczan 
znajdował się snop, kosA i cep. 
Pierwsi osadnicy osiedlili się prawdopodobnie przy grodzie, który musiał istnieć w 
pobliŜu. Był on raczej drewnianej konstrukcji, o czym moŜe świadczyć brak 
zachowanych elementów z kamienia albo cegły. Gródczany prawdopodobnie były 
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dobrem kameralnym księcia. Gdy w 1622r. ksiąŜę Lichtenstein objął panowanie nad 
księstwem Krnov - Głubczyce, to Gródczany naleŜały do jego bezpośredniej 
posiadłości.  
W 1782r. Gródczany, jak i całe włości Nasiedla, przeszły w ręce hrabiego Józefa 
Siedlnickiego, który bardzo szybko sprzedawał je w częściach chłopom. Reszta 
folwarku o obszarze 442 mórg posłuŜyła do załoŜenia w 1782r. nowej wsi o nazwie 
Nowe Gródczany. W starych Gródczanach było wówczas 11 chłopów, 7 małorolnych 
oraz 15 chałupników. Nowe Gródczany miały 44 małorolnych oraz 13 chałupników  
W 1868r. obie części połączono w jedną gminę, która w 1910r. miała 11 chłopów, 29 
małorolnych oraz 45 chałupników. Całkowity obszar gruntów gminy wynosił wówczas 
509 ha. Liczba ludności kształtowała się następująco: 1783r. - 324, 1855r. - 562, 
1890r. - 563, 1910r. - 564. Z tej ostatniej liczby 441 uŜywało języka morawskiego, a 
123 niemieckiego. Szosa została wybudowana w 1898r., a agencja pocztowa i linia 
telefoniczna zaczęły działać od 1908r. NajbliŜsza stacja kolejowa była w odległych o 
4 kilometry Ludmierzycach.  
W Gródczanach znajdowała się wozownia sikawek straŜackich, wspólna dla nich, 
Turkowa oraz Jabłonki. Parafia była w Nasiedlu, zaś na miejscu kaplica z dzwonnicą. 
Najpierw drewnianą, a od 1898r. murowaną z cegieł. Tutaj równieŜ był zwyczaj nie 
woŜenia gnoju na pola w soboty - datuje się on od wielkiego poŜaru w 1820r. Szkoła 
do 1795r. była w Nasiedlu - w tym roku zbudowano własną i zatrudniono 
nauczyciela.  
W 1835r. zbudowano nową szkołę i zatrudniono drugiego nauczyciela. W 1892r. 
piorun uderzył w szkołę. Spłonął dach, więc na nowym załoŜono juŜ piorunochron. 
Nauczycielami w szkole byli: Podstawka (1795-98), Franciszek Horn (1798-1837), 
Franciszek Borsutzky (1837-43), Józef Kromer (1843-48), Karol Schmehl (1848-58), 
Florian Reichel (1858-81), Antoni Plesch (1881-1914). 
 
Poło Ŝenie, powierzchnia, mieszka ńcy 
Gródczany połoŜone są w zachodniej części gminy Branice, w powiecie głubczyckim, 
w południowej części województwa opolskiego. LeŜy na PłaskowyŜu Głubczyckim 
będącym jednym z mezoregionów Niziny Śląskiej. NajbliŜej znajdujące się 
miejscowości to: Niekazanice, Nasiedle, Jakubowice, Uciechowice i Ludmierzyce. 
Wieś jest oddalona o 6 km od Branic, 12 km od Kietrza, 21 km od Głubczyc, 35 km 
od Raciborza. 
W chwili obecnej wieś zamieszkuje 160 mieszkańców.  
Powierzchnia sołectwa wynosi 500,47 ha. 
 
Środowisko przyrodnicze 
Gródczany połoŜone są  z dala od większych miast, otaczają je jedynie łąki i pola 
uprawne. Teren jest niezróŜnicowany, nizinny o łagodnym ukształtowaniu i klimacie. 
DuŜą część sołectwa zajmują uŜytki rolne, przewaŜają gleby wysokiej klasy 
bonitacyjnej. Stan środowiska jest dobry, niezdegradowany. Charakterystyczną 
cechą wsi, jak i całej Gminy Branice jest jej zlokalizowanie przy osiowej części 
rozległego obniŜenia między Sudetami, a Karpatami, zwanego Bramą Morawska.  
 
 
 
Poło Ŝenie komunikacyjne 
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Przez Gródczany przebiega droga powiatowa oraz drogi gminne, w odległości ok. 3 
km od drogi wojewódzkiej nr 419 przebiegającej z Głubczyc przez Nasiedle i 
Niekazanice w kierunku Branic Z Gródczan bezpośrednie połączenie autobusowe 
jest kilka razy dziennie w dni robocze – do Kietrza i Branic (w okresie wakacyjnym 
połączenia są utrudnione).   
Gospodarka 
W Gródczanach działa 1 sklep spoŜywczo-przemysłowy. Część mieszkańców 
utrzymuje się z rolnictwa, część zajmuje się działalnością pozarolniczą poza terenem 
miejscowości.  
Oświata 
We wsi nie ma w chwili obecnej Ŝadnej placówki oświatowej. Obecnie dzieci 
uczęszczają do przedszkola i szkoły podstawowej do Uciechowic lub Branic, starsze 
dzieci uczęszczają do Gimnazjum w Branicach. MłodzieŜ kontynuuje dalszą 
edukację w szkołach ponadgimnazjalnych w Kietrzu, Głubczycach lub Raciborzu. 
NajbliŜszy punkt biblioteczny jest w Branicach. 
Działalno ść kulturalna i sportowa 
We wsi jest świetlica wiejska, w której nie ma etatowego pracownika. Działalność w 
tej placówce prowadzą jedynie organizacje działające we wsi: Grupa Odnowy Wsi, 
Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich. Wieś posiada boisko sportowe, które 
znajduje się na obrzeŜach wsi. Za świetlicą wiejską mieszkańcy zaczęli juŜ urządzać 
miejsce spotkań – stoi tam juŜ zbudowana przez samych mieszkańców altana z 
duŜym grillem. 
 

3. ANALIZA ZASOBÓW 

Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych sołectwa 
Gródczany, które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach na rzecz 
jego odnowy. Analiza ta pokazuje jednak nie tylko zasoby sołectwa, ale takŜe jego braki, 
które w przyszłości powinny być w jakiś sposób wypełniane dla poprawy jakości Ŝycia 
mieszkańców. 

 

 
Rodzaj zasobu 

 
Opis (nazwanie) zasobu, jakim dysponuje wie ś 

Środowisko 
przyrodnicze 

 

Walory krajobrazu, 
rzeźba terenu 

Krajobraz nizinny o łagodnym ukształtowaniu, wieś jest 
malowniczo połoŜona wśród łąk i pól, 

Walory klimatu Klimat umiarkowany, korzystny dla rozwoju rolnictwa, 
specyficzny ze względu na połoŜenie w pobliŜu Bramy 
Morawskiej 

Walory szaty 
roślinnej, świat 
zwierzęcy 

Dąb, świerk, lipa, brzoza, klon, olcha 
Sarny, zające, lisy, baŜanty, dziki, bociany 

Gleby, kopaliny, 
budowa geologiczna 

Gleby wysokiej bonitacji – przewaŜają gleby klasy 1-3. 

Środowisko 
kulturowe 
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Walory przestrzeni 
wiejskiej publicznej 

Świetlica wiejska, boisko sportowe 

Walory przestrzeni 
wiejskiej prywatnej 

Zadbane przydomowe ogródki, wyremontowane ładne domy  

Miejsca, osoby i 
przedmioty kultu 

Kościół NMP, kapliczka murowana w centrum wsi, kapliczka 
przydroŜna przy skrzyŜowaniu do Branic, drewniany ołtarzyk 
na drzewie w centrum wsi,  

Święta, odpusty i 
pielgrzymki 

Odpust NMP 

Tradycje, obrzędy, 
gwara 

Kolędowanie, procesja z poświęceniem pól 

Specyficzne nazwy Altana „Papa Joe” 
Specyficzne potrawy „haluszki”, kołacz śląski, gołąbki z ryŜem i grzybami 
Dawne zawody  
Obiekty i tereny  
Działki pod 
zabudowę 
mieszkaniową, pod 
usługi i przemysł 

Brak 

Pustostany 
mieszkaniowe, 
poprzemysłowe 

Jeden dom do rozbiórki 

Tradycyjne nie 
uŜytkowane obiekty 
gospodarskie 

Brak 

Infrastruktura 
społeczna 

 

Place publicznych 
spotkań i festynów 

Boisko wiejskie, plac za świetlicą wiejską z altaną i grillem  
zbudowanymi przez samych mieszkańców. 

Sale spotkań, 
świetlice, kluby 

Świetlica wiejska 

Miejsca uprawiania 
sportu 

Boisko wiejskie trawiaste 

Miejsca rekreacji Plac za świetlicą wiejską z altaną i grillem 
ŚcieŜki rowerowe, 
szlaki turystyczne 

Brak 

Szkoły, przedszkola, 
biblioteki 

Brak 

Placówki słuŜby 
zdrowia 

Brak 

Infrastruktura 
techniczna 

 

Wodociągi, 
kanalizacja 

We wsi jest kanalizacja burzowa i wodociąg, brak kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni ścieków. 

Drogi Droga powiatowa, drogi gminne. 
Chodniki, parkingi, 
przystanki 

Chodniki w centrum wsi, parking przy świetlicy wiejskiej i przy 
kościele, 1 przystanek autobusowy. 
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Sieć telefoniczna, 
dostępność do 
internetu 

Sieć telefoniczna – róŜni operatorzy, internet radiowy i z sieci 
telefonicznej. 

Telefonia komórkowa Dostępna. Najlepszy zasięg ma sieć telefonii komórkowej 
Plus. 

Gospodarka i 
rolnictwo 

 

Podmioty 
gospodarcze i ilość 
miejsc pracy 

4 prywatnych przedsiębiorców, 1 sklep ogólno-spoŜywczy 

Gastronomia, 
miejsca noclegowe 

Brak 

Gospodarstwa rolne ok.50 gospodarzy indywidualnych posiadających powyŜej 1 
ha przeliczeniowego powierzchni rolnej 

Uprawy, hodowle Uprawy – pszenica, rzepak, jęczmień, burak cukrowy, 
kukurydza, ziemniaki. Hodowla krów i trzody chlewnej. 

MoŜliwe do 
wykorzystania 
odpady produkcyjne 

Słoma jako odnawialne źródło energii. 

Środki finansowe i 
pozyskiwanie 
funduszy 

 

Środki udostępniane 
przez gminę 

ok. 10 zł na mieszkańca, co daje rocznie ok. 1600 zł, 
dodatkowo inne zgłaszane potrzeby w miarę moŜliwości 
Urzędu Gminy 

Środki 
wypracowywane 

Sponsorzy, środki z wypoŜyczania naczyń przez KGW, wkład 
rzeczowy w postaci prac społecznych – mieszkańcy 
większość prac wykonują w czynie społecznym, w ten 
sposób powstała np.  altana za świetlicą wiejską, 
oczyszczono, rozgruzowano i wyrównano plac naprzeciw 
świetlicy wiejskiej, czy ostatnio posadzono 900 sadzonek 
drzew, 

Mieszkańcy (kapitał 
społeczny i ludzki) 

 

Autorytety i znane 
postacie 

Józef Rus, Piotr Marchel, Jan Zakowicz 

Przedsiębiorcy i 
sponsorzy 

4 przedsiębiorców, właściciel sklepu,  

Osoby z dostępem 
do internetu 

ok. 50 osób 

Studenci 3 osoby 
Związki i 
stowarzyszenia 

Grupa Odnowy Wsi, Rada Sołecka, Koło Gospodyń 
Wiejskich, Rada Parafialna 

Kontakty zewnętrzne, 
np. z mediami 

Echo Gmin, Nowa Trybuna Opolska, Radio Opole, wieś ma 
swoją stronę internetową grodczany.w.interia.pl 

Współpraca 
zagraniczna i 
krajowa 

Współpraca indywidualna z byłymi mieszkańcami wsi, którzy 
np. ufundowali dzwon do kościoła 
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Informacje 
dost ępne o wsi 

 

KsiąŜki, przewodniki  
 
 
 
 
 

4. ANALIZA SWOT 

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub 
samorządowym, równieŜ w przypadku wsi Gródczany, zdecydowano posłuŜyć się bardzo 
wygodnym narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Technika analityczna 
SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji nt. danej sprawy na 4 grupy (4 
kategorie czynników strategicznych).  

W przypadku sporządzania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości, na 4 czynniki została 
podzielona cała posiadana wiedza nt. moŜliwości rozwojowych sołectwa Gródczany: 

− S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę 
analizowanego sołectwa, 

− W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę 
analizowanego sołectwa, 

− O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa 
szansę korzystnej zmiany, 

− T (Threats) – zagroŜenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa 
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego, pozostałe dwa dotyczą 
środowiska zewnętrznego. 

Praca nad analizą SWOT dla wsi Gródczany w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, 
poprzedzona była  przeprowadzeniem analizy sytuacji wsi w momencie wyjściowym do 
sporządzania Planu Odnowy Miejscowości. Zdobyta wiedza umoŜliwiła przeprowadzenie 
dyskusji na temat wewnętrznych atutów, moŜliwości i pozytywnych cech wsi umoŜliwiających 
podejmowanie skutecznych działań słuŜących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, ale 
takŜe na temat barier, słabych stron i zagroŜeń, które mogą spowodować zahamowanie 
rozwoju wsi.  

ANALIZA SWOT – PODSUMOWANIE MO śLIWOŚCI ROZWOJOWYCH 
SOŁECTWA GRÓDCZANY 
 
MOCNE STRONY: 
� połoŜenie przy granicy z Czechami, 
� gleby wysokiej klasy bonitacyjnej, 
� czyste środowisko naturalne, 
� aktywność mieszkańców chętnie podejmujących inicjatywy na rzecz swojej miejscowości, 
� kościół filialny, świetlica wiejska, 
 
SŁABE  STRONY: 
���� brak kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, 
���� niezagospodarowany plac przy świetlicy, świetlica wymagająca remontu,  
���� starzenie się społeczeństwa, migracja młodzieŜy do miasta, 
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���� mały dostęp do ośrodków kultury i sztuki (kino, teatr, muzeum), 
���� brak ośrodka zdrowia, ośrodka kultury, szkoły, przedszkola, 
���� zły stan dróg i chodników, 
 
SZANSE: 
� moŜliwość pozyskania środków finansowych z źródeł zewnętrznych – krajowych i 

zagranicznych, 
� integracja mieszkańców sołectwa, 
� wzrost przywiązania mieszkańców do swojej miejscowości, 
� sprzyjająca polityka regionalna nastawiona na rozwój obszarów wiejskich, 
� połoŜenie przy granicy z Czechami – moŜliwość podjęcia nauki i pracy w niedaleko 

połoŜonej Opavie, 
 
ZAGROśENIA: 
���� niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szansy, jaką dają środki UE, 
���� postępująca indywidualizacja Ŝycia społecznego , 
���� starzenie się społeczeństwa, 
���� mały przyrost naturalny, 
���� migracja młodzieŜy związana z edukacją i poszukiwaniem pracy. 
 

5. GRÓDCZANY – WIZJA NASZEJ MIEJSCOWO ŚCI   

Wizja miejscowości Gródczany to: „GRÓDCZANY – WIE Ś LUDZI AKTYWNYCH, 

ZINTEGROWANYCH, Z NOWATORSKIMI POMYSŁAMI, PRZYJA ŹNIE 

NASTAWIONYCH DO OTACZAJ ĄCEGO ŚWIATA. MIESZKA ŃCY GRÓDCZAN 

TO JEDNA, WIELKA RODZINA POŁ ĄCZONA MIŁOŚCIĄ DO SWOJEJ 

MIEJSCOWOŚCI – WYJĄTKOWO ZADBANEJ I ESTETYCZNEJ. ”  

Najbardziej charakterystycznym elementem Gródczan są mieszkańcy – aktywni, 
pomysłowi i nie bojący się nowych wyzwań. Od momentu włączenia się naszej 
miejscowości do programu Odnowa wsi, wiele zmieniło się w jej wizerunku. Domy 
prywatne, jak i miejsca uŜyteczności publicznej przeszły radykalną zmianę, w ciągu 
tych 10 lat usunięto straszące pustostany (pozostał juŜ tylko jeden), nasza wieś jest 
teraz zadbana i dobrze się w niej mieszka. W dwóch kolejnych latach 1999-2000 
Gródczany uzyskały wyróŜnienie w konkursie Piękna Wieś Opolska. Dlatego 
postanowiliśmy wytyczyć następujące kierunki rozwoju wsi Gródczany na lata 2008-
2015: 

− poprawa estetyki miejscowości, 
− poprawa jakości Ŝycia mieszkańców, 
− integracja mieszkańców przy realizacji wspólnych celów, 
− korzystanie z zewnętrznych źródeł – krajowych i zagranicznych w celu 

realizacji załoŜonych przedsięwzięć. 
 

6. KRÓTKOTERMINOWY PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI 
NA LATA 2008-2011 

Działania przewidziane na lata 2008-2011 to: 
1) Integracja mieszkańców miejscowości poprzez: 
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− organizację imprez okolicznościowych: doŜynek,  
− organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców wsi (np. rękodzieła, 

plecenie koron doŜynkowych, zawodowych, językowych, itp.), 
− wspólne planowanie i realizację przedsięwzięć na rzecz poprawy 

warunków Ŝycia w miejscowości. 

2) Powstanie parkowego miejsca spotkań w centrum wsi, 

3) Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenia, 

4) Poprawa estetyki wsi dzięki:  

− poprawie wyglądu posesji, 
− likwidacji pustostanu mieszkaniowego wraz z zapleczem 

gospodarczym, 
− poprawie wyglądu świetlicy wiejskiej i jej otoczenia, 
− zadaszeniu i oznakowaniu motopompy konnej. 

 
Kolejność działań przewidzianych na lata 2009-2011 będzie wynikała głównie z 
dostępności środków zewnętrznych. 

7. PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2008-2015 

W tabeli poniŜej zawarto przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji w 
Gródczanach na lata 2008-2015 wraz z przewidywanym harmonogramem ich 
realizacji i ewentualnymi źródłami finansowania: 
 
L.p

. 
Nazwa przedsi ęwzięcia Okres 

realizacji  
Źródła finansowania 

1. Powstanie „parkowego miejsca spotkań” 
za świetlicą wiejską w Gródczanach 

2008-
2011 

BudŜet gminy, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz jej 
otoczenia 

2009-
2015 

BudŜet gminy, środki 
własne, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

3. Konserwacja i wykonanie zadaszenia 
motopompy konnej 

2009-
2010 

Środki własne, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

4. Poprawa estetyki wsi 2008-
2015 

Środki własne, budŜet 
gminy, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

5. Organizacja warsztatów i szkoleń dla 
mieszkańców wsi (np. rękodzieła, plecenie 
koron doŜynkowych, pisania wniosków o 
dofinansowanie, itp.), 

2008-
2015 

Środki własne, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

6. Promocja wsi i organizacji działających we 
wsi, m.in. poprzez aktualizację strony 
internetowej wsi (grodczany.w.interia.pl), 
stały kontakt z mediami, wydawanie 

2008-
2015 

Środki własne, budŜet 
gminy, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 
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publikacji dot. Gródczan 
7. Remont nawierzchni dróg asfaltowych  2009-

2015 
BudŜet gminy, budŜet 
powiatu 

8. Budowa kanalizacji sanitarnej i 
oczyszczalni ścieków 

2014-
2015 

BudŜet gminy, 
zewnętrzne źródła 
krajowe i zagraniczne 

9. Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieŜy, 
np. plastycznych, kulturoznawczych, 
historycznych, czy sportowych; 
przynajmniej w czasie wakacji 

2009-
2015 

Środki własne, 
zewnętrzne źródła 
krajowe i zagraniczne 

 
 

8. OPIS NAJWAśNIEJSZYCH PLANOWANYCH PRZEDSI ĘWZIĘĆ 

Wszystkie przedsięwzięcia planowane w punkcie 7 niniejszego dokumentu są 
waŜne, niemniej ze względu na charakter, zaawansowanie prac  nad pozyskaniem 
środków na ich realizację lub ze względu na ich znaczenie dla wszystkich 
mieszkańców, 4 z powyŜej przedstawionych zadań uznano za priorytetowe: 

1) Powstanie „parkowego miejsca spotka ń” za świetlic ą wiejsk ą . 

Celem przedsięwzięcia jest powstanie parkowego miejsca spotkań we wsi, w którym 
zarówno dzieci, jak i dorośli mogliby w sposób bezpieczny i kreatywny spędzać swój 
czas wolny, w przyjemnym, estetycznym otoczeniu. Zaprojektowane miejsce spotkań 
ma wykształcać w mieszkańcach poczucie estetyki oraz zapewniać dzieciom i 
dorosłym moŜliwość spędzenia czasu wolnego w przyjaznym otoczeniu. 
Zakres planowanego przedsięwzięcia: 
- wyrównanie terenów pod parkowe miejsce spotkań, 
- wysypanie alejek kruszywem o odpowiedniej grubości, 
- wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej, 
- ogrodzenie miejsca spotkań od strony drogi, 
- obsadzenie miejsca spotkań drzewami i krzewami zgodnie z projektem 
zagospodarowania 
  tego terenu, 
- urządzenie miejsca do zabawy za świetlicą wiejską (podłoŜe z kostki betonowej i 
drewniane zadaszenie), 
- urządzenie boiska do piłki siatkowej oraz do koszykówki na terenie parkowego 
miejsca spotkań, 
- zakup i zamontowanie betonowego stołu (z ławkami ) do szachów i chińczyka oraz 
betonowego stołu do tenisa stołowego na utwardzonym podłoŜu z kostki, 
- ustawienie na terenie uporządkowanego placu ławek i koszów na śmieci, 
- zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych, m.in.. huśtawek, huśtawki wagowej, 
huśtawek na spręŜynie, zestawu Ola, linarium obrotowego, sześciokąt 
wielofunkcyjny, piaskownicy (wszystkie urządzenia będą posiadały certyfikaty 
bezpieczeństwa wydane przez akredytowaną jednostkę). 
 
Harmonogram przedsięwzięcia: 2008 – 2011. 
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 250 - 400 tys. zł. 

2) Konserwacja i wykonanie zadaszenia motopompy konn ej.  
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Celem przedsięwzięcia jest konserwacja motopompy konnej, będącej cenną 
pamiątką dla mieszkańców oraz wykonanie zadaszenia nad motopompą, aby chronić 
ją przed opadami atmosferycznymi.  
Zakres planowanego przedsięwzięcia: 
- konserwacja motopompy konnej, 
- wykonanie zadaszenia nad motopompą, 
- wykonanie i usytuowanie tablicy informacyjnej obok zabytku. 

 
Harmonogram przedsięwzięcia: 2009 –  2010  
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 10 tys. zł.  
 

3) Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenia 

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenia. 
Urządzenie parkowego miejsca spotkań za świetlicą wiejską zmieni w duŜym stopniu 
wygląd wsi, ale dopiero modernizacja świetlicy wiejskiej sprawi, Ŝe we wsi będzie 
moŜna spędzić wolny czas w nowoczesnym, estetycznym otoczeniu. Mieszkańcy 
dbają o świetlicę w takim zakresie, w jakim mogą – są nowe firany,  
Zakres planowanego przedsięwzięcia: 
- wymiana pokrycia dachowego, 
- ocieplenie budynku, naprawa elewacji zewnętrznej, 
- wykucie miejsca na dodatkowe drzwi prowadzące ze świetlicy do ”parkowego 
miejsca spotkań”, 
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 
- cyklinowanie parkietu, 
- wymiana oświetlenia, 
- modernizacja i doposaŜenie zaplecza kuchennego (malowanie ścian, modernizacja 
pieca węglowego, zakup regałów np. na naczynia, czy ciasto, zakup wyposaŜenia, 
m.in. patelni elektrycznej, naczyń kuchennych, zastawy stołowej, itp.), 
- zakup i montaŜ nagłośnienia w świetlicy wiejskiej. 

 
Harmonogram przedsięwzięcia: 2009 – 2015 (w zaleŜności od dostępnych środków 
zewnętrznych). 
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 400 tys. zł. 
 

4) Szeroko zakrojona promocja Gródczan oraz organizacji działaj ących w 
miejscowo ści 

Celem przedsięwzięcia jest promocja Gródczan, jako miejscowości przyjaznej, 
estetycznej, świetnej do zamieszkania, czy spędzenia w niej czasu wolnego.  
Zakres planowanego przedsięwzięcia: 
- utrzymywanie stałego kontaktu z mediami i promocja inicjatyw mających miejsce w  
Gródczanach i organizacji działających we wsi,  
- wydawanie publikacji dot. np.: historii Gródczan, miejscowych specjałów kulinarnych czy 
innych produktów regionalnych, działalności miejscowych organizacji pozarządowych itp. 
- aktualizowanie strony internetowej Gródczan (grodczany.w.interia.pl), co pozwoli na 
najszybsze i najtańsze przekazywanie informacji nt. Gródczan. 

 
Harmonogram przedsięwzięcia: 2008 – 2015 (i jeszcze dalej) 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRÓDCZANY 

 

Grupa Odnowy Wsi Gródczany Strona 13 
 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: trudny do wyliczenia w związku z tym, iŜ  
przedsięwzięcie to będzie miało charakter stały. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2016-2020 

Na lata 2016-2020 Grupa Odnowy Wsi Gródczany planuje kontynuowanie działań 
wytyczonych przez kierunki rozwoju miejscowości wytyczone w niniejszym dokumencie. W 
tym okresie programowania planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć: 

1) Dalsze działania zmierzające w kierunku poprawy estetyki wsi, w tym starania o 
wygląd obiektów powstałych w latach 2008-2015, 

2) Nowe pomysły na włączenie mieszkańców Gródczan, w tym: dzieci i młodzieŜy w 
proces odnowy wsi, takŜe poprzez propozycję róŜnego typu zajęć czy imprez, 

3) Rozwój infrastruktury, zwłaszcza tych elementów, których nie udało się zbudować lub 
zmodernizować zgodnie z planem na lata 2008-2015. 

4) Szeroko zakrojona promocja Gródczan i wszystkich organizacji działających we wsi. 

10.WDRAśANIE I MONITOROWANIE PLANU  
WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Gródczany rozpocznie się od zatwierdzenia 
go uchwałą zebrania wiejskiego, następnie  zostanie wprowadzony w Ŝycie uchwałą 
Rady Gminy w Branicach. Za wdroŜenie Planu, jak i jego monitoring, a następnie 
ewaluację postępów odpowiedzialna będzie Grupa Odnowy Wsi i Rada Sołecka 
miejscowości Gródczany.  
 
Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który moŜe ulegać zmianom. 
Oznacza to, Ŝe moŜe ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zaleŜności od istotnych 
uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji. 
Grupa Odnowy Wsi, jako inicjator Planu Odnowy Miejscowości jest jednocześnie 
odpowiedzialna przed mieszkańcami Gródczan za jego systematyczną i trwałą 
realizację. Rolą Grupy jest jednak nie tylko współpraca przy realizacji i śledzenie 
postępów w realizacji Planu, ale i czuwanie nad jego aktualnością oraz znajomością 
wśród pozostałych mieszkańców.  
W przypadku konieczności dokonania aktualizacji Planu, Grupa Odnowy Wsi 
przygotuje propozycje, które zostaną przedstawione na zebraniu wiejskim, zaś po ich 
zatwierdzeniu zaktualizowany dokument zostanie przekazany Radzie Gminy do 
zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Gródczany.  
Dokument w wersji drukowanej i elektronicznej znajduje się w posiadaniu lidera 
Grupy Odnowy Wsi i sołtysa wsi, jest takŜe dostępny do wglądu u koordynatora 
Programu Odnowa Wsi w Urzędzie Gminy w Branicach. 

 


