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Jakość Twojego myślenia wpływa na jakość Twojego życia. 
Brian Tracy 

 

 

1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 

 

 Pogórze: wieś w gminie Biała, powiat prudnicki. Położona na południowo zachodnim 

krańcu Borów Niemodlińskich, przy drodze wojewódzkiej nr 407 Korfantów - Łącznik. 

Miejscowość założona prawdopodobnie w początkach pierwszej połowy XIV wieku, 

a pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z roku 1384. Dzisiaj w Pogórzu świadectwem 

minionych czasów jest kapliczka, dzwonnica z 1861 roku, stojąca na skrzyżowaniu dróg 

Łącznik - Sowin - Biała, koło młyńskie nad Weronką oraz dwa budynki szkolne z roku 1828 

i 1905. Pogórze to największa z miejscowości gminy Biała - liczy 1115,7 ha, zamieszkanych 

przez 773 osoby.1 

 Historia wsi sięga początków XIV wieku. Pierwsze pisemne wzmianki o niej 

pochodzą z roku 1384. Pogórze zalicza się do nazw topograficznych (określenie terenu 

według jego właściwości naturalnych, przyrodniczych - ukształtowania powierzchni ziemi, 

szaty roślinnej, świata zwierzęcego), stanowiących najstarszą warstwę nazw geograficznych. 

Powstała ona od wyrazu pogórze - oznaczającego niewielkie wzniesienie, wyniosłość, 

pagórek lub od wyrażenia "po górze - na górze".2 

Na zdjęciu: Kapliczka w Pogórzu - dzięki pracy mieszkańców odnowiono ją w 2008 r., na fotografii przed 

remontem.  

 

                                                 
1
 Dane na 30 czerwca 2007 r. 

2
 Źródło: www.chrzelice.pl 
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 W obrębie Pogórza odnotowano złoża kruszywa naturalnego do produkcji żwirków 

filtracyjnych i do celów budowlanych jako piaski nieklasyfikowane oraz mieszanki piaskowo 

- żwirowe. Złoże było eksploatowane przez Spółdzielnię Surowców Mineralnych w Opolu, 

która ze względu na niską jakość surowca zrezygnowała z dalszego wydobycia. W chwili 

obecnej nie jest eksploatowane. 

 Według Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Biała analiza dotychczasowego ruchu budowlanego na obszarze gminy wykazuje 

zainteresowanie mieszkańców gminy w zakresie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 

koncentrują się również w Pogórzu. 

Przez miejscowość przebiega trasa rowerowa PTTK nr 262 Z. 

SZLAK ZIELONY - długość 44,5 km wiedzie przez miejscowości: 

Biała - Solec - Gostomia - Nowa Wieś - Moszna - Ogiernicze - Łącznik - Chrzelice - 

Rzymkowice - Pogórze - Brzeźnica - Górka - Ligota - Biała. 

 

 

 

 

Źródło: Opolska Strona Rowerowa 
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2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW 

Zasoby materialne: 

Gospodarka i rolnictwo 

1. Dwa sklepy spożywczo-przemysłowe, bar, piekarnia, zakład mechaniki pojazdowej, 

zakład murarski 

2. Wypiek chleba na tradycyjnym zakwasie. 

3. Gastronomia: bar, dom weselny. 

4. Gospodarstwa rolne, z przewagą upraw zbóż, roślin okopowych, oleistych. Hodowla 

trzody chlewnej oraz bydła mlecznego i mięsnego. 

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy: 

1. Środki udostępniane przez gminę – w ramach wsparcia programu „Odnowa Wsi” 

2. Środki wypracowywane – grupa jest w trakcie ustalania form i sposobów 

pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym unijnych. 

 

 Na obszarze Pogórza występują działki pod zabudowę mieszkaniową, dużo jest 

domów opuszczonych, niezamieszkałych od lat, powoli stających się ruinami. Bywa jednak 

i tak, że domy opuszczone mają opiekunów i nie odróżniają się od pozostałych, 

a te zamieszkane bywają coraz bardziej zaniedbane. 

 

Infrastruktura społeczna 

 W centrum miejscowości istnieje możliwość stworzenia kompleksu sportowo-

rekreacyjnego. Obecnie mieszczą się tutaj place w obrębie boiska, płyta boiska oraz klub 

przeznaczony do generalnego remontu. Przez teren wsi przechodzą turystyczne trasy 

rowerowe (zobacz Rozdział 1). 

 Ważną rolę w życiu wsi pełni Zespół Szkolno-Przedszkolny – tutaj odbywają się 

spotkania wiejskie, prowadzone są zajęcia rekreacji ruchowej, szkoła inicjuje ponadto dużo 

projektów o charakterze lokalnym i jest wiarygodnym partnerem dla realizacji wspólnych 

przedsięwzięć. Tutaj mieści się również biblioteka wiejska. Teren Zespołu łączy się z terenem 

boiska i przewidywanym kompleksem sportowo-rekreacyjnym. 

 Mieszkańcy wsi dowiedli, że potrafią wspólnie przeprowadzić również wielką 

inwestycję, jaką była budowa kościoła (w tej chwili na ukończeniu). 

 

 

 



 6

Infrastruktura techniczna 

 Na obszarze Pogórza jest mocno rozwinięta sieć dróg – powiatowych i wojewódzkich 

oraz gminnych. Drogi są asfaltowe, oznakowane, dobrze oświetlone. Przy sklepie, barze oraz 

przy przystanku autobusowym są parkingi. Dostęp do internetu oraz telefonii komórkowej 

i stacjonarnej jest oceniana, jako powszechnie dostępna. 

 

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

 Grupa uznała, że w jej miejscowości nie ma autorytetów oraz postaci znanych, nie 

przeprowadzają się tutaj jeszcze pracownicy naukowi. Mieszkańcy zauważają zmiany 

w strukturze zamieszkania Pogórza – coraz więcej w miejscowości jest ludzi wykształconych, 

studentów, ludzi, którzy zajmują postrzegane, jako lepsze, stanowiska w swoich zakładach 

pracy. 

Na obszarze wsi działają następujące organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy 

społeczne: 

a) Koło Gospodyń Wiejskich 

b) TSKN, koło DFK w Pogórzu 

c) Jednostka OSP 

d) LUKS Pogórze 

e) Grupa Odnowy Wsi 

 

 W celu promocji własnej wsi oraz przedsięwzięć realizowanych przez lub na rzecz 

społeczności Pogórza przedstawiciele organizacji oraz placówki oświatowe nawiązali 

i utrzymują kontakt z przedstawicielami mediów: „Panoramą Bialską”, „Tygodnikiem 

Prudnickim”, „Nową Trybuną Opolską”. Informacje o Pogórzu są również zamieszczane 

w roczniku „Ziemia Prudnicka”. Szczególnie dostępne są dla mieszkańców Pogórza łamy 

lokalnej gazety „Panorama Bialska”, która ukazuje się w wersji tradycyjnej oraz 

elektronicznej na stronie Gminnego Centrum Kultury w Białej (www.gckbiala.pl).  

 

Zasoby przyrodnicze 

 Wieś Pogórze położona jest na terenie równinno-pagórkowatym, mało 

zanieczyszczonym, gdzie dominuje umiarkowany, łagodny mikroklimat. Na obszarze wsi 

wegetacja roślin trwa dłużej niż w innych miejscach. Brak tutaj typowej szaty roślinnej, 

wyróżniającej pod względem przyrodniczym miejscowość. W przewadze w obrębie sołectwa 

występują użytki rolnicze. 
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W Pogórzu zachowały się duże skupiska drzew morwowych, do dzisiaj owocujących 

(w okolicach szkoły). Przez Pogórze przepływa rzeka Białka z dopływami, Czarny Potok, 

występuje tutaj również staw pełniący funkcję zbiornika ppoż. Występują tutaj gleby 

piaszczyste, gliniaste – III, IV, V, VI klasy. 

 

Zasoby kulturowe 

Walory architektury oraz wiejskiej przestrzeni prywatnej: domki jednorodzinne 

z zabudowaniami gospodarskimi oraz ogródkami przydomowymi. 

Wiejska przestrzeń publiczna: boisko 

Zabytki i pamiątki historyczne: kapliczka z 1861 r., remiza, szkoła z 1828 r., kapliczka 

przydrożna z XVII w. oraz pomnik. 

Kaplica – kościół wybudowany staraniem mieszkańców wsi. 

 

Kulturowe zasoby społeczne: 

 Imprezy o charakterze integracyjnym: Św. Walentego, Nawiedzenia NMP, 

pielgrzymka do Przydroża, pielgrzymka na pola (piątek po Bożym Ciele); skubanie pierza, 

polternabend, chodzenie z kołaczem. Wciąż obecne są (i przekazywane z pokolenia 

na pokolenie) baśnie i podania związane z miejscowością: o Weronce, Krzywdzie, 

Glinioku.. Przekazy literackie istnieją obecnie przede wszystkim w formie zapisów 

publikowanych w „Kalendarzu Prudnickim”. Duża część interpretacji miejscowych podań, 

legend i baśni jest opracowana przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej. Do tej pory 

nie zostały jednak opublikowane w formie wydawnictwa. 

 Pogórze kojarzy się ze specyficznymi nazwami, typowymi dla tej tylko miejscowości. 

Do dzisiaj mieszkańcy posługują się nieformalnymi nazwami miejsc oraz przezwiskami 

gospodarzy, a nie nazwami ulic, czy nazwiskami. Zapisane w pamięci miejscowych, 

przekazywane z pokolenia na pokolenie toponimy przylgnęły już do miejsc i nawet zmiana 

właściciela domostwa nie zmienia jego przydomka. Przezwiska są „przejmowane” przez 

nowych domowników, którzy muszą się do tej nietypowej sytuacji przystosować. 

Do najciekawszych nazw należą: Krzywda, Puściny, Morwy, Chulica, Pastuszyniec, Zełpucie, 

Pod Pleśnicą, Stawy, Przydomki. 

 Miejscowa kuchnia jest wciąż obecna w pogórskich domach, jej ochroną i promocją 

zajęło się z powodzeniem Koło Gospodyń Wiejskich. Miejscowe produkty: buchty, rolady, 

biermuzka, żymloki, makówka, kołacz, krupnioki, kluski śląskie, kartofelsalat. 
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 Podczas warsztatów poświęconych opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości 

znaczenie określonego zasobu było oceniane przez uczestników w skali: małe – duże – 

wyróżniające. Jako czynniki wyróżniające reprezentanci społeczności Pogórza wymienili: 

- przewagę gospodarki rolnej: uprawy i hodowla 

- duża część młodych mieszkańców (w tym młodzieży uczącej się) 

- dużo działających organizacji pozarządowych i społecznie inicjowanej działalności grup 

nieformalnych 

- stan środowiska i walory klimatu 

- walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 

- wielość cyklicznych, dorocznych imprez integrujących społeczność wsi 

- dbałość o zachowanie rodzimej tradycji, obrzędowości, gwary oraz popularność legend 

i podań 

- specyficzne nazwy, wciąż używane przez społeczność Pogórza 

- dziedzictwo kulinarne 

- osiągnięcia sportowe LUKS Polonia 

- wybudowanie kościoła 

- dostępność telefonii komórkowej 

 

Z kolei jako zasoby o małym znaczeniu zaznaczono: 

- liczbę miejsc pracy 

- wysokość środków finansowych na realizację projektów 

- sposoby przekazywania informacji o wsi 

- istnienie działek pod zabudowę mieszkaniową 

- trasy rowerowe i gospodarstwa agroturystyczne 

- działalność biblioteki wiejskiej 

- dostępność parkingów 

- rzeźbę terenu oraz jej walory przyrodnicze, które oceniono jako niskie 

- kaplicę 

- mała liczba tradycyjnych zachowanych zawodów 
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3. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON 

 Uporządkowanie informacji weryfikowanych podczas warsztatów przeprowadzone 

zostało zgodnie z metodą analizy SWOT3 (oceniano i wartościowano słabe i mocne strony 

oraz szanse i zagrożenia). 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Szkoła aktywnie współpracująca z 

wsią 

2. Wysoko klasyfikowana drużyna 

sportowa – I liga 

3.  Prężnie rozwijające się Koło 

Gospodyń Wiejskich – 

kultywowanie potraw 

tradycyjnych 

4. Skupienie w centralnej części wsi 

jednego kompleksu: remiza 

strażacka, boisko, szkoła, kościół 

(w trakcie budowy) 

5. Wzrost liczby ludności z 

wykształceniem średnim i 

wyższym 

6. Nowo powstałe ośrodki 

agroturystyczne. 

7. Pracowitość i gospodarność 

mieszkańców. 

8. Kultywowanie tradycji, obrzędów 

i gwary 

9. Zabytki i pamiątki historyczne. 

1. Brak poczucia bezpieczeństwa pieszych i 

rowerzystów. 

2. Brak kanalizacji sanitarnych i burzowych. 

3. Brak zakładów przetwórstwa spożywczo-

rolnego. 

4. Brak zaplecza sportowego. 

5. Brak miejsca spotkań dla mieszkańców, 

młodzieży, dzieci. 

6. Zbiornik ppoż w złym stanie. 

Brak placu zabaw dla dzieci. 

7. Dużo niezamieszkanych domów. 

8. Zły stan zabytków. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Możliwość korzystania z funduszy 

pomocowych UE w ramach PROW 

1. Niewykorzystane możliwości 

turystyczno-rekreacyjne gminy. 

                                                 
3
 Nazwa analizy SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Strengths – mocne strony, Weaknesses – słabe strony, 

Opportunities – szans/możliwości, Threats – zgarożenia. Analizując słąbe i mocne strony traktujemy je jako cechy zależne od nas, na które 
mamy wpływ, natomiast szanse i zagrożenia – to cechy, które mogą wpływać na nas, jednak my na nie żadnego wpływu nie mamy. 
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2. Gęstość sieci dróg powiatowych i 

wojewódzkich. 

3. Dobry dostęp do aglomeracji 

miejskich, w tym szkół średnich i 

wyższych. 

4. Bliskość ośrodka zdrowia (3 km) 

5. Zapotrzebowanie na usługi 

turystyczno-rekreacyjne i produkty 

tradycyjne. 

6. Położenie blisko ośrodka 

akademickiego (UO, PO) 

7. Położenie w zasięgu oddziaływania 

dużych ośrodków miejskich: Opole, 

Prudnik oraz Czech 

8. Możliwość finansowania wymiany 

i doświadczeń międzynarodowych 

z funduszy pozabudżetowych 

9. Rozwój narzędzi i struktur 

teleinformatycznych 

10. Globalizacja 

11. Popyt na usługi związane z wysokimi 

technologiami 

2. Migracja zarobkowa mieszkańców, 

szczególnie mężczyzn. 

3. Brak wyposażenia terenu w źródło 

energii gazu. 

4. Otwarcie rynków pracy pozostałych krajów 

UE 

5. Pogłębiający się niż demograficzny 

6. Niestabilna polityka finansowa państwa 

7. Konkurencyjne oddziaływanie sąsiednich 

gmin (polskich i czeskich) o identycznych lub 

podobnych wizjach rozwoju 

8. Skomplikowane procedury ubiegania się 

o środki pozabudżetowe na finansowanie 

lokalnych przedsięwzięć o charakterze 

społecznym i inwestycyjnym 

9. Zbyt niskie środki przeznaczone w ramach 

funduszy strukturalnych na rozwój lokalny 

 

 Potencjalny rozwój Pogórza jako miejscowości o funkcji mieszkalnej zapewniają 

wysokie standardy obsługi mieszkańców, dostępność do usług podstawowych oraz dogodne 

powiązania komunikacyjne z sąsiednimi ośrodkami. Miejscowość ma szansę generować nowe 

miejsca pracy (także poza rolnictwem).  

W Pogórzu jest sporo społecznych grup: zarejestrowanych (np. jednostka OSP) i nie 

zarejestrowanych (np. Koło Gospodyń Wiejskich i grupa odnowy wsi). Aktywność 

społeczna wyraża się w inicjowaniu i realizacji działań o charakterze sublokalnym, 

ważnym dla lokalnej społeczności i przez nią zaakceptowanych.  

Poważnym problemem miejscowości, podobnie, jak i innych obszarów województwa 

opolskiego, czy całej Polski jest emigracja zarobkowa przedsiębiorczych i aktywnych 

zawodowo mieszkańców. Plan Odnowy Miejscowości, przez realizację przedsięwzięć 
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o charakterze trwałym (inwestycji i remontów) będzie wpływał na zmianę sposobu 

współpracy lokalnej, będzie też tworzył nowe okoliczności takiej współpracy. Plan zakłada 

również dokonanie takich zmian, które będą skutkować możliwością rozwoju indywidualnego 

każdego z mieszkańców Pogórza. Istotą przyszłych działań zapisanych w Planie Odnowy 

Miejscowości musi być taki rozwój obszaru, który nie tylko pobudzi gospodarczo lokalny 

rynek, ale również sprawi, że zainicjowana zmiana będzie miała wymiar trwały i mierzalny.  

 

4. WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI 

 Po osiągnięciu zapisanych w Planie Odnowy Miejscowości celów Pogórze będzie 

zamieszkane przez szczęśliwych, pewnych swojej egzystencji ludzi, z dużym odsetkiem osób 

młodych. Będzie to miejscowość przyjazna osobom niepełnosprawnym, co odzwierciedli 

również dostępność komunikacyjna dla osób z problemami poruszania się oraz ośrodek 

sportowy, z którego bez problemu będą korzystać osoby niepełnosprawne. Pogórze zasłynie 

także z czystego środowiska, które będzie efektem wielosektorowej, zintegrowanej 

współpracy różnych środowisk. Wprowadzone zostaną nowoczesne zasady ochrony 

środowiska: wody, powietrza i gleby.  

 Interesująca oferta rekreacyjna oraz dobrze zarządzany system informacji i promocji 

sprawi, że Pogórze stanie się miejscem popularnym wśród turystów poszukujących 

możliwości spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny. To z kolei wpłynie na zwiększenie 

miejsc noclegowych i oferty gastronomicznej. Dwa razy w roku w Pogórzu będą odbywać się 

imprezy, które przyciągną mieszkańców gminy Biała, sąsiednich gmin oraz Opola.  

Wykorzystamy nasz potencjał: historyczny, kulturowy i społeczny oraz istniejąca 

i powstającą infrastrukturę turystyczną, by stworzyć obszary charakteryzujące się czystym 

środowiskiem, przyjazne i bezpieczne, wyposażone w infrastrukturę dróg i szlaków 

rowerowych, pieszych oraz konnych oraz miejsc odpoczynku. Mieszkańcy będą mogli 

jeszcze lepiej wykorzystywać swój potencjał i stworzą nowe miejsca pracy w turystyce, 

rolnictwie i produkcji lokalnych wyrobów, odchodząc od tradycyjnie pojmowanego rolnictwa 

w kierunku specjalizacji pożądanych przez rynek. 

Taki rozwój Pogórza sprawi, że pojawi się w miejscowości kapitał zewnętrzny, 

pobudzając lokalną gospodarkę zgodnie z celami zawartymi w strategii. Coraz więcej 

młodych zostanie tutaj, ponieważ warunki pracy i możliwości zarobkowania nie będą się 

różnic, a nawet będą lepsze niż w innych miejscach Europy. 
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Społeczność lokalna będzie działać wspólnie, świadomie wpływając na osiąganie 

celów. Wieś będzie zadbana, przestrzeń publiczna zagospodarowana, dająca poczucie 

bezpieczeństwa i ładu. 

 

Wizja rozwoju miejscowości 

 

Pogórze miejscowością schludną i bezpieczną, przyjazną dla osób niepełnosprawnych 

zamieszkaną przez aktywną i przedsiębiorczą społeczność, która wspólnie tworzy 

warunki do rozwoju gospodarczego opartego na turystyce, rekreacji i sporcie. 

 

5. MISJA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI POGÓRZE 

Misja zewnętrzna jest deklaracją głównych przewag miejscowości nad innymi. 

Wskazujemy, czym w porównaniu z innymi wyróżniamy się, co wyjątkowego wnosimy 

do wymiany dóbr i usług, w czym jesteśmy najlepsi i trudno nas prześcignąć.  

 

Współpracująca, zintegrowana, nowoczesna i gospodarna społeczność Pogórza 

szanująca dziedzictwo historyczne, własną kulturę i osiągnięcia każdego z członków 

społeczności, a także prawa innych tworzy przyjazne warunki dla życia, działań 

gospodarczych i rekreacji. 
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6. CELE ROZWOJOWE MIEJSCOWOŚCI POGÓRZE 

 Cele - rozszerzenie wizji – określają, co chcemy osiągnąć. W Planie Odnowy 

Miejscowości Pogórze cele strategiczne to cele długookresowe – o stopniu ich osiągnięcia 

świadczyć będzie osiągniecie celów Planu, podstawą których będzie realizacja 

poszczególnych zadań (operacji). 

 

Cel strategiczny 1: 

 

Rozwój usług oraz informacji turystycznej. 

 

1.1 Rozwój usług okołoturystycznych: parkingi rowerowe, port rowerowy, tarasy ogniskowe, 

grillowiska, punkty gastronomiczne. 

1.2 Ułatwienie dostępu do informacji o dotacjach unijnych dla przedsiębiorców. 

1.3 Utworzenie i utrzymanie strony internetowej Pogórza. 

1.4 Edycja materiałów promocyjnych i pamiątkowych. 

1.5 Wykonanie i montaż tablic informacyjnych. 

1.6 Uruchomienie punktu informacji turystycznej. 

 

Cel strategiczny 2: 

Kultywowanie tradycji Pogórza 

 

 Zebranie, opracowanie i edycja w formie książki kucharskiej przepisów kulinarnych 

typowych dla Pogórza i jego mieszkańców. 

 Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych adresowanych dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych. 

 Opracowanie i edycja w formie albumu/książki historii miejscowości oraz map z nazwami 

topograficznymi i przydomkami. 

 Organizacja warsztatów z zakresu nabywania nowych umiejętności (warsztaty artystyczne 

i rzemieślnicze) 

 Organizacja dorocznej imprezy związanej z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego. 

 Stworzenie platformy współpracy między organizacjami pozarządowymi i grupami 

nieformalnymi działającymi na obszarze miejscowości Pogórze – wdrożenie programów 

współpracy. 
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Cel strategiczny 3: 

 

Poprawa warunków dla integracji i rekreacji. 

 

3.1 Utworzenie Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu. 

3.2 Organizacja dorocznej imprezy o charakterze sportowym. 

3.3 Rozbudowa i utrzymanie pieszych i rowerowych tras turystycznych oraz stworzenie 

szlaków konnych. 

 

Cel strategiczny 4: 

 

Podniesienie estetyki miejscowości Pogórze i poprawa standardu życia jej mieszkańców 

oraz przyjezdnych, w tym osób niepełnosprawnych. 

 

Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu edukacji ekologicznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem segregacji odpadów, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 

odnawialnych źródeł energii. 

 Przeprowadzenie informacyjnej akcji społecznej na rzecz zagospodarowania 

zaniedbanych budynków. 

 Zagospodarowanie publicznych terenów zielonych. 

 Budowa chodników ze ścieżką rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej i powiatowych. 

 Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika ppoż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

Lp. Nazwa 
projektu 

Opis projektu Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

Koszt 

szacunkowy 

Inwestor 
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1. Rozwój usług 
oraz 
informacji 
turystycznej w 
miejscowości 
Pogórze, gmina 
Biała. 
 

Rozwój usług 
okołoturystycznych 
związanych z utworzeniem 
parkingów rowerowych, portu 
rowerowego, tarasów 
ogniskowych, grillowisk, 
punktów gastronomicznych. 
Ułatwienie dostępu do 
informacji o dotacjach 
unijnych dla przedsiębiorców 
przez propagowanie 
informacji o dostępnych 
funduszach, z 
wykorzystaniem tworzonej 
strony internetowej Pogórza. 
Edycja materiałów 
promocyjnych i 
pamiątkowych. 
Wykonanie i montaż tablic 
informacyjnych. 
Uruchomienie punktu 
informacji turystycznej. 

Marzec 

2009 

Wrzesień 

2015 

100 000,00 Stowarzyszenie 

Odnowa Wsi 

Pogórze 

2. Kultywowanie 
tradycji 
kulinarnych, 
zwyczajów i 
obrzędów 
regionalnych 
Pogórza, 
gmina Biała. 

Zebranie, opracowanie i 
edycja w formie książki 
kucharskiej przepisów 
kulinarnych typowych dla 
Pogórza i jego mieszkańców. 
Przeprowadzenie warsztatów 
kulinarnych adresowanych dla 
dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. 
Opracowanie i edycja w 
formie albumu/książki historii 
miejscowości oraz map z 
nazwami topograficznymi i 
przydomkami. 
Organizacja dorocznej 
imprezy związanej z ochroną i 
promocją dziedzictwa 
kulturowego. 
Stworzenie platformy 
współpracy między 
organizacjami 
pozarządowymi i grupami 
nieformalnymi działającymi 
na obszarze miejscowości 
Pogórze – wdrożenie 
programów współpracy. 

Marzec 

2009 

Wrzesień 

2011 

30 000,00 Stowarzyszenie 

Odnowa Wsi 

Pogórze 

3. Utworzenie 
Centrum 
Integracji i 
Rekreacji w 
Pogórzu. 
 

Budowę zaplecza 
integracyjno-rekreacyjnego 
(w tym: przebudowa budynku 
remizy OSP o dwie sale 
świetlicy wiejskiej (każda z 
zapleczem sanitarnym, 
toalety, zbiornik na ścieki 
bytowe, zagospodarowanie 
terenu przez utwardzenie 
dojazdu i dojście do 
budynku). 

Wrzesień 

2009 

Wrzesień 

2010 

200 000,00 Gmina Biała 

 

4. Poprawa Organizacja dorocznej Wrzesień Wrzesień 50 000,00 Stowarzyszenie 
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warunków dla 
integracji i 
rekreacji. 

imprezy o charakterze 
sportowym. 
Rozbudowa i utrzymanie 
pieszych i rowerowych tras 
turystycznych oraz stworzenie 
szlaków konnych. 

2010 2015 Odnowa Wsi 

Pogórze 

5, Podniesienie 
estetyki 
miejscowości 
Pogórze i 
poprawa 
standardu 
życia jej 
mieszkańców 
oraz 
przyjezdnych, 
w tym osób 
niepełnospraw
nych. 
 

Zwiększenie dostępu do 
informacji z zakresu edukacji 
ekologicznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem segregacji 
odpadów, przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz 
odnawialnych źródeł energii. 
Przeprowadzenie 
informacyjnej akcji społecznej 
na rzecz zagospodarowania 
zaniedbanych budynków. 
Zagospodarowanie 
publicznych terenów 
zielonych. 
Zagospodarowanie terenu 
wokół zbiornika ppoż. 

Marzec 

2008 

Wrzesień 

2015 

30 000,00 Stowarzyszenie 

Odnowa Wsi 

Pogórze 

 RAZEM: ------------------------------------ Marzec 

2009 

Wrzesień 

2015 

410 000,00 ----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. WYBÓR PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

 



 17

 Projektem strategicznym, który zostanie zgłoszony do finansowania w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 jest Utworzenie Centrum Integracji 

i Rekreacji w Pogórzu, którego zakres obejmuje: 

1. opracowanie dokumentacji technicznej 

2. budowę zaplecza integracyjno-rekreacyjnego (w tym: przebudowa budynku remizy OSP 

o dwie sale świetlicy wiejskiej (każda z zapleczem sanitarnym, toalety, zbiornik na ścieki 

bytowe, zagospodarowanie terenu przez utwardzenie dojazdu i dojście do budynku – na 

zdjęciach niżej) 

 

 

 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy: 

Lp. Nazwa działania Data Data Koszt 
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rozpoczęcia zakończenia (PLN) 

1. Wykonanie dokumentacji 

projektowej 

Maj 2008 Marzec 2009 20 000,00 

2.  Budowa zaplecza sportowego 

(obiektu) 

Wrzesień 2009 Wrzesień 2010 200 000,00 

 RAZEM (koszt szacunkowy): Maj 2008 Wrzesień 2010 220 000,00 

 

Inwestorem będzie Gmina Biała. 


