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WPROWADZENIE 

 
Odnowa wsi jako metoda rozwoju obszarów wiejskich trafiła w Łączniku na podatny 

grunt i w dużej mierze dzięki niej dokonała się i dokonuje zmiana oblicza miejscowości. 
Rada Liderów programu odnowy w Łączniku, ciągle poszukuje nie tylko nowych możliwości 
na pozyskiwanie sprzymierzeńców i środków finansowych na realizację swych zamierzeń, ale 
również metod budowania kolejnych modeli planów rozwoju. 

Stałe uczestnictwo w szkoleniach, seminariach i wyjazdach studialnych pozwala 
nabierać doświadczenia, uczy nowych technik realizacji programu odnowy a jednocześnie 
uatrakcyjnia sam proces dochodzenia do określonych i zaplanowanych celów. Prezentowany 
Plan Odnowy miejscowości Łącznik jest wynikiem wieloletnich doświadczeń i dobrze 
przemyślanej Wizji rozwoju gdzie wiejską rzeczywistość zastąpiono czterema obszarami 
modelu opisującego przestrzeń oddziaływania Odnowy Wsi. Dało to możliwość 
zidentyfikowania obszarów o małym stopniu rozwoju oraz wskazanie metod, jakimi należy 
się posłużyć, aby je wzmocnić. 

 
Zadano sobie pytania: 

co jest ? jak ma być ? 
 

jak jest ? czego chcemy ? 
 
a odpowiedzią na nie będzie realizacja zapisów prezentowanego Planu Odnowy Miejscowości 
Łącznik na lata 2010-2017. 
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1. HISTORIA PROGRAMU ODNOWY WSI 
 

Odnowa Wsi w Łączniku swój początek datuje na dzień 8 kwietnia 1997 r., kiedy to 

Rada Sołecka w Łączniku z sołtysem Alfredem Wistubą przystępuje do programu.  

Podjęta uchwała Nr 1/97 z dnia 6 kwietnia 1997 r. zostaje przekazana przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w Białej - Manfredowi Grelichowi. 

Rada Miejska w Białej na swym posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 1997 r. Uchwałą Nr 

XXXI/231/97 obejmuje wieś Łącznik Programem Odnowy Wsi Województwa Opolskiego. 

Tym samym rozpoczęty zostaje cały proces, który z małymi przerwami istotnie zmienia 

oblicze wsi. 

Powołana zostaje Rada Liderów, a Liderami zostają: Witt Ferenc oraz Alfred Wistuba 

- ówczesny i obecny sołtys wsi. Rada Liderów powołuje Zespoły Robocze, które obejmują 

wszystkie obszary życia społeczno-gospodarczego. Ten etap, jako najłatwiejszy zakończony 

został na przełomie lat 1997-1998 opracowaniem Programu Działania. Sam Program 

obejmował: szczegółowy opis wsi oraz zadania krótko i średnioterminowe do 2000 r. 

Kolejnym etapem były konsultacje społeczne, czyli cały cykl spotkań, na których 

prezentowano mieszkańcom wsi Łącznik założenia programu, jak również wypracowano 

wizję wsi. Spotkania, jako cel nadrzędny realizowały pozyskanie i przychylność 

mieszkańców, miały spowodować ich przyłączenie się do idei odnowy. Łącznik, który od lat 

zasłużył sobie na pozytywny obraz wsi aktywnej, szybko przestawił swoje pasje do 

organizowania wspólnych inicjatyw na działania w ramach idei odnowy. 

Utracony poprzez upadłość takich zakładów, jak dawna filia UNII Głubczyce, czy 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego AVACO status wsi sytuowanej, spowodował konieczność 

podjęcia kroków, w celu utrzymania pozostałych instytucji, takich jak szkoły, ośrodek 

zdrowia, sklepy, gastronomię, itp., aby nie utracić niezbędnych do normalnego 

funkcjonowania wsi instytucji. Działania Rady Liderów miały na celu uaktywnienie i 

zabezpieczenie mieszkańcom sołectwa Łącznik takiego statusu, który dawałby poczucie 

bezpieczeństwa i komfortu w zakresie podstawowych potrzeb bytowych. 

Wszystkie działania zostały powiązane z działaniami Zarządu Gminy, który istotnie 

wspomógł te inicjatywy. Ówczesny burmistrz wraz z Radą określili Łącznik, jako drugie po 

Białej centrum rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, co pozwoliło przede wszystkim na: 

• znalezienie nowego właściciela nieczynnego zakładu Gravicot, 

• wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi, 
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• doprowadzenie do organizacji w 2002 roku w Łączniku Dożynek Wojewódzkich, co 

było osiągnięciem biorąc pod uwagę fakt, iż impreza taka odbyła się w Łączniku po 

raz drugi. 

Te działania pozwoliły na przyspieszenie działań Rady Liderów, które zaowocowały wieloma 

w miarę wymiernymi efektami: 

• wzrosło zainteresowanie terenami wokół Łącznika, będącymi źródłem pozyskania 

kruszcu, 

• wzrosła liczba sieci handlowo–usługowo–gastronomicznych, 

• powstało Publiczne Gimnazjum, 

• utrzymano oddział Banku Spółdzielczego oraz filię Poczty Polskiej,. 

• powstały plany zagospodarowania zakładu Gravicot. 

Po wielu latach planowanych prac, dzięki aktywności lokalnego społeczeństwa, rozpoczęto 

prace renowacyjne w kościele parafialnym, tj.: 

• odrestaurowano mur okalający, 

• odrestaurowano kaplicę przedpogrzebową,  

• rozpoczęto odrestaurowywanie kościoła, 

• wykonano ogrodzenie cmentarne. 

Rozpoczęto prace na wiejskim placu spotkań oraz podjęto decyzję o utworzeniu w miejscu 

dawnego boiska sportowego Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji rozkładając to zadanie 

na kolejne lata. Rozpoczęto wydawanie gazetki „Głos Łącznika”, co z pewnością było 

ewenementem na skalę nie tylko województwa. 

Zachwiania i okresy spowolnienia nie ominęły również Odnowy Wsi w Łączniku, co 

jednak nie zniechęciło działaczy społecznych realizujących program.  

Wykonano drogi, chodniki, oznakowano ulice, oświetlono boisko sportowe, wprowadzono 

nowe imprezy masowe, dobrze przyjęte przez mieszkańców. Teraz z perspektywy czasu 

wydaje się, że do wykonania jest jeszcze więcej niż przed przystąpieniem do programu. 

Kolejna Rada Liderów zdecydowała więc przede wszystkim kontynuować program, a stan 

obecny potraktować jako wyjściową płaszczyznę do podjęcia kolejnych wyzwań.  
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2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 

2.1 Położenie, opis wsi 
 

 
 

Wieś Łącznik położona jest w północnej części gminy Biała z obsługą komunikacyjną 
zapewnioną przez wojewódzkie drogi publiczne: 

• DW Nr 414 relacji Nysa oraz DW Nr 407 relacji Opole – Łącznik – Lubrza 
Droga wojewódzka DW Nr 414 stanowi podstawową oś komunikacyjną dla całej gminy 
szybki i komfortowy dojazd do Opola, Prudnika oraz do pełno towarowego przejścia 
granicznego Trzebina - Bartultovice i dalej do miasta Krnov – Opava. Droga ta zapewnia 
także miejscowości ponadregionalne powiązania komunikacyjne wiążąc się z drogą krajową 
DK 40, w kierunku Kędzierzyna – Koźla – Pyskowic – Gliwic oraz z Republiką Czeską przez 
przejścia Głuchołazy – Mikulovice oraz Zlate Hory. 
Wieś Łącznik ma w miarę dobre i szybkie połączenie z autostradą A4 w węźle Dąbrówka 
drogą DW Nr 414 – DW Nr 429 – DK Nr 45 lub DW Nr 414 – DW Nr 409 – DK Nr 45, a do 
węzła Gogolin drogami DW Nr 414 – DW Nr 409. 

Dobra sieć drogowa zapewnia szybki dojazd do stolicy województwa Opola oraz 
miasta powiatowego Prudnik, co istotnie ułatwia załatwianie wszelkich ważnych bytowo 
spraw. W bezpośredniej bliskości jest Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Zielona 
Zatoka” oraz niezwykłej piękności kompleks zamkowo – ogrodowy w Mosznej. 
Przez Łącznik przebiegają dwie z trzech tras rowerowych: 

• Biała – Solec – Olbrachcice – Wierzch – Wilków – Rostkowice – Gostomia - Krobusz 
– Radostynia – Mokra – Łącznik – Brzeźnica – Górka Prudnicka – Ligota Bialska – 
Biała, 

• Biała – Solec – Gostomia – Nowa wieś – Moszna – Ogiernicze – Łącznik – Chrzelice 
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– Rzymkowice – Pogórze – Brzeźnica – Górka Prudnicka – Ligota Bialska – Biała. 
Wieś posiada dobrze rozlokowane miejsca parkingowe tak w centrum wsi, jak również 

obok miejsc usługowych. 
Cennym elementem wsi będącym również atutem do przyciągania nowych mieszkańców oraz 
ewentualnych inwestorów, jest dobra i gęsta sieć dróg gminnych i wewnętrznych wsi w 
większości asfaltowych oraz wiele terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania 
przestrzennego wsi pod zabudowę mieszkaniową i biznesową. 

Obecny wygląd wsi ma wyraźne piętno gospodarki socjalistycznej, kiedy 
zrealizowano zakład przemysłowy z wielorodzinnym osiedlem mieszkaniowym o charakterze 
miejskim, a duża chaotyczność i przypadkowość zabudowy i liczne jej przekształcenia 
wpłynęły na utratę wartości jej układu przestrzennego. Obecnie Sołtysem wsi jest od lat 80. p. 
Alfred Wistuba. W Łączniku działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Niepubliczny 
Ośrodek Zdrowia. Przez Łącznik przepływa rzeka Biała. Łącznik posiada również swoją 
obwodnicę. 
Ulice Łącznika: Świerczewskiego, Młyńska, Fabryczna, Kwiatowa, Robotnicza, Sportowa, 
Stawowa, Mikołaja Reja, 30-lecia, Skowrońskiego, Plebiscytowa, Nowa, Filipa Roboty. 

W Łączniku znajdują się dwie szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jakuba 
Filipa Roboty i Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego oraz przedszkole z placem 
zabaw. W miejscowości znajduje się agencja pocztowa, dwa przystanki PKS oraz dwa 
przystanki dla autobusów szkolnych przy PSP i PG, boisko sportowe z byłą strzelnicą. W 
styczniu 2009 roku rozpoczęto budowę hali widowiskowo - sportowej przy szkole 
podstawowej. W Łączniku są również: bar ,,U Jana”, kawiarnia ,,Ewa”, 4 sklepy ogólno-
spożywcze, kiosk z prasą, 3 kwiaciarnie oraz 2 sklepy wielobranżowe. Na ulicy Nowej 
znajduje się baza firmy Rol-Pol. W Łączniku działają również 2 cukiernie: Pela i Cebula. 
Zakład cukierniczy Pela mieści się przy obwodnicy, a zakład Cebula na ulicy 30-lecia. W 
latach 1950-1975 w Łączniku znajdowało się jedno z dwóch w kraju stanowisk łątki zielonej, 
drugie z nich znajdowało się na Śląsku. Obecnie brak danych o występowaniu jej w obydwu z 
tych miejsc. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt łątka figuruje, jako gatunek krytycznie 
zagrożony. 
 

2.2 Zarys historyczny 

 
Łącznik znany jest od początku swego istnienia, jako wieś kościelna z uwagi na 

umiejscowienie w niej starej parafii. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z rejestru nuncjusza 
papieskiego Galharda von Chartres z 1335 r. i już wtedy należała ona do panów z Prószkowa, 
przez których prawdopodobnie została założona. Następna większa wzmianka pochodzi z 
rejestru archidiecezji opolskiej, tzw. Denara św. Piotra z 1447 r. Dla potrzeb chrzelickiego 
zamku oraz wiekowego już browaru chrzelickiego, w Łączniku zostały założone ogrody 
kwiatowe, warzywnicze oraz chmielnik. 

Nazwa wsi od średniowiecza po czasy współczesne, zmieniła się nieznacznie: 

• 1335 – Lansmicz 
• 1379 – Lanschnik 
• 1337 – Lausinicz 
• 1384 – Lancznik 
• 1437 – Lantznieg 
• 1447 – Lancznik 
• 1534 – Luntznikh 
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• 1574 – dorf Luntschnickh 
• 1679 – in villa Loncznik 
• 1680 – Lontznicensis 
• 1743 – Lonznick 
• 1758 – Lontznick 
• 1845 – Lontschnig, Łącznik, Lontschnik 
• 1884 – Łącznik, Lonschnik 
• 1936 – Wiesengrund, Łącznik, 
• 1939 – Wiesengrund O.S., Lonnschnik 
• 1941 – Lonschnik, Wiesengrund 

od 1945 – Łącznik 

W gwarze często występuje Łuncznik. 

W latach 1945-1954 i 1973-1975 miejscowość była siedzibą gminy Łącznik.  

Nazwa tej wsi należy do nazw topograficznych i ma związek z charakterystycznymi 
właściwościami i wyglądem krajobrazu. Najprawdopodobniej w odległych czasach pierwsi 
osadnicy przybywszy w te strony, nazwali nowo zajęty teren według charakterystycznych i 
naturalnych jego właściwości, zaobserwowanych w tej okolicy. Teren ten był porośnięty 
trawami i otoczony wieloma stawami. Stanowił jakby łączny teren lub obszar, stąd pierwotna 
nazwa Łączn-ik, tj. otoczony łąkami. Według innych źródeł nazwa Łącznik ma wywodzić się 
od nazwy łąka (die Wiese). Wersja ta potwierdza, że wieś otoczona była kilkunastoma różnej 
wielkości stawami, zaś pomiędzy nimi były łąki i pastwiska, a w bliskiej odległości 
przepływała spora rzeczka (dzisiejsza Białka) oraz kilka małych strumyków otoczonych 
gęstymi zaroślami. 

Zachowane do dzisiaj dokumenty i rękopisy m.in. urbarze powinności gruntowych 
(urbarium dominium) z 1574 i 1758 r. przekazują nam wiele informacji na temat ówczesnych 
realiów życia mieszkańców wsi. Dzięki nim możemy poznać nazwiska gospodarzy, spisy 
powinności pańszczyźnianych, czy też odpisy dawnych nadań i przywilejów. Jednym z takich 
dokumentów jest przywilej wolności dla Lontznieger Schöltzrey (łącznickiej sołtysowni) 
nadany przez księcia Bolesława V w 1437 r. Spisał go ówczesny pisarz dworski Michał Liess, 
a jednym ze świadków był starosta z Chrzelic, Hans Schenkwitz. W drugiej połowie XVI 
wieku wieś zamieszkiwało około dwudziestu pięciu poddanych (jako głowy rodzin), z czego 
siedmiu to zagrodnicy. We wsi było sołectwo o powierzchni 4 łanów, z czego 2 łany trzymał 
sołtys Blazek Karch, a pozostałe 2 łany sołtysowa Peterkowa Jakna. Do sołectwa zgodnie z 
książęcym listem nadania należały trzy ogrody z młynem, jedna karczma, jatka mięsna i kram 
piekarski. Sołtysi podczas wojny obowiązkowo musieli stawiać się do służby, ale byli 
zwolnieni z pewnych podatków i każdego trzeciego feniga opłat sądowych. Rocznie dla 
państwa na zamku w Chrzelicach wieś oddawała 1 woła, zaś wspólnie z mieszkańcami 
Chrzelic za 4 floreny utrzymywała strażnika na zamku. 

Księdzu w Łączniku mieszkańcy dziesięcinę płacili zbożem. Wiejski karczmarz, 
Blazke posiadał oprócz karczmy 1 i 1/2 łana, za co razem płacił podatek w wysokości 6 
florenów i 24 groszy, lecz był zwolniony z odrabiania pańszczyzny. Natomiast strażnik przy 
stawach rybnych, Piech Lamcho posiadał 1 morgi. Podatek płacił w wysokości 4 groszy oraz 
2 kur i 15 jaj. Jednakże za pilnowanie stawów jaśnie państwo na zamku dodało mu 
dodatkowy kawałek pola, jako wynagrodzenie. Podobne wynagrodzenie za pracę w 
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wysokości 1 i 3 morgi pola otrzymał gajowy Janek Woźnica. Zarówno gajowy, jak i strażnik 
byli zagrodnikami. W tym okresie w Łączniku mieszkali też: Barcklin Dorotha, Bargel 
Gawel, Bawol Gawel, Beblo Gregor, Botianek Climek, Czeczota Janek, Czyrczy Wawrzin, 
Gryss Drossek, Hofbeker Lamprecht, Keltsch Woytek, Klosska Jendro, Kostin Jendro, 
Kreyczy Kuba, Lisska Walek, Plachetka Jan, Polak Jan, Schlosser Janek, Skupień Gawel. 
Spośród wymienionych osób trzynaście z nich to gospodarze, którzy razem posiadali 11 
łanów gruntu. 

Płacili oni z każdego łana podatek w wysokości 1 i 1 florena, 10 jajek, 2 kury, 1 
korzec owsa i chmielu. W sumie wynosiło to 16 florenów i 18 groszy, 1 kopę i 50 jaj, 22 
kury, 11 korców owsa i 11 korców chmielu.  

Natomiast zagrodnicy odprowadzali podatek w różnej wysokości. Przykładem jest 
Kuba Krzyczy, który za zagrodę jednomorgową płacił 9 groszy, 2 kury i 15 jaj a za taką samą 
zagrodę Gawel Bargel płacił już 12 groszy, 2 kury i 15 jaj. Janek Schlosser posiadał zagrodę 
dwumorgową. Płacił z niej i za pańszczyznę 1 floren i 12 groszy, 2 kury i był zwolniony z 
odrabiania na pańskim. Natomiast Dorotha Barklin za ogród płaciła tylko 1 floren na rzecz 
kościoła. Pańszczyznę odrabiali wszyscy wyznaczeni przez pana. Rolnicy zgodnie z 
ordunkiem krajowym, natomiast zagrodnicy w takim samym rozmiarze, jak ci z Chrzelic. 

Dwa wieki później wieś zamieszkiwało już więcej mieszkańców. Głównych 
przedstawicieli rodzin było ponad czterdziestu. Wśród nich można znaleźć chłopów wolnych 
i pańszczyźnianych, rolników, chałupników, zagrodników oraz sołtysa, którym w połowie 
XVIII wieku był Johan Pinkawa. Posiadał on kilka morgów pól uprawnych, łąk i część lasu 
dębowego wraz z zaroślami oraz jedną część nadaną specjalnym przywilejem. Karczmarzem, 
który posiadał własną karczmę był niejaki Simon Hulitzka. 

Prawdopodobnie wspomniany Simon był Żydem lub odkupił karczmę od pewnego 
Żyda, który razem z rodziną mieszkał w Łączniku już w drugiej połowie XVII wieku. 
Najstarsza wzmianka o przedstawicielu tej nacji na ziemi prudnickiej pochodzi z 1427 r., a 
pierwsza wzmianka o zamieszkiwaniu Żyda na wsi pochodzi z 1688 r. i to właśnie z 
Łącznika. Wieś posiadała także w tym okresie specjalne piece do wypalania cegieł i 
dachówek ich właścicielem był Franz Krukowka. W Łączniku funkcjonowała także duża 
kuźnia, gdzie kowalem był Johan Rosenberg. Natomiast młyn prowadzony był przez Żyda 
Jodle Georga. 

W połowie XIX wieku wieś jest już bardziej rozwinięta. Liczyła wtedy ok. 816 
mieszkańców. Wśród nich 9 rzemieślników, 6 handlarzy zbożem, 1 karczmarz. Działało także 
6 krosien tkackich i funkcjonuje już farbiarnia. Domów było siedemdziesiąt siedem. Urząd 
sołtysa nadal był dziedziczny. Jeden nauczyciel wraz z pomocnikiem nauczali w dwuklasowej 
szkole. Uczniami były dzieci z Ogiernicza, Mokrej i Mosznej. Mieszkańcy wsi to w 
większości katolicy, tylko siedmiu z nich to ewangelicy, a kilku było wyznania 
mojżeszowego. W 1880 r. parafia Łącznik podległa pod dekanat bialski liczyła 4.430 
katolików, 25 ewangelików i 5 żydów. Pod koniec XIX wieku wieś liczyła już trochę ponad 
sto budynków oraz ok. 900 mieszkańców. Miejscowa szkoła posiadała pięć klas. W wiosce 
funkcjonowały trzy karczmy oraz posterunek żandarmerii. Urzędował tu także lekarz. Na 
dobre zaczęła już działać nowa fabryka, której właścicielem był Valentin Stanulla. Dużo 
nowych miejsc pracy oraz ożywione stosunki handlowe spowodowały, że na początku XX 
wieku wieś liczyła już ponad 1.060 mieszkańców, w tym 15 ewangelików i 4 żydów. 
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Dziś w rozbudowanym i odnowionym Łączniku trudno już odnaleźć świadectwa 
tamtego okresu, mówiące o starych tradycjach tej wsi związanych z młynarstwem, 
kowalstwem lub tkactwem. Do nielicznych można zaliczyć kościół pod wezwaniem NMP, 
duży cmentarz z wydzieloną ewangelicką częścią, stary młyn, kilka domów z II połowy XIX 
wieku, stary dom sióstr zakonnych oraz zachowany średniowieczny układ większości uliczek 
i dróg. 

Na początku XVIII wieku, w 1718 r został rozebrany stary kościół, a w jego miejsce w 
1723 r. został zbudowany nowy. W 1859 r groźny pożar poważnie zniszczył zabytkowy 
barokowy kościół, ocalały jedynie freski z 1760 r. oraz olejny obraz św. Walentego, na 
którym można zobaczyć chrzelicki zamek oraz łącznicki kościół z początku XVII wieku. 
Odrestaurowano go w 1878 r. Najstarsze wpisy w księdze parafialnej w łącznickim kościele 
pochodzą z początków drugiej połowy XVIII wieku, lecz istnieje ciekawa sprawa ponieważ w 
księgach archidiecezjalnych we Wrocławiu można znaleźć starsze księgi metrykalne, bo już z 
końca XVII wieku. W roku 1995 spaliła się wieża kościoła. Gdy odbudowano wieżę, obecny 
ksiądz proboszcz Manfred Słaboń postanowił odrestaurować freski w kościele. Obecnie freski 
są już wykończone, lecz cały czas zbiera się pieniądze na remont kościoła. Do parafii Łącznik 
należą takie miejscowości, jak Pogórze, Frącki, Chrzelice, Brzeźnica, Mokra, Dębina, Moszna 
i Ogiernicze. W III i IV kwartale 2008 roku na kościele wymieniano dachówkę. 

Łącznik jest najmniejszą miejscowością w Polsce, z której drużyna zdobyła medal 
Mistrzostw Polski w popularnych dyscyplinach drużynowych: Włókniarz Łącznik w 1959 r. 
zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w piłce ręcznej kobiet. Łącznik jest też jedyną 
obecnie wsią w Polsce, z której drużyna była medalistą Mistrzostw Polski w dyscyplinach 
drużynowych. 

Historyczne kalendarium Łącznika: 

II poł. XIII wieku – prawdopodobna lokacja wsi (pierwsi osadnicy) 

I poł. XIV wieku – prawdopodobne założenie parafii przez ród Prószkowskich 

rok 1335 – pierwsza pisemna wzmianka o wsi Lansmicz w rejestrze nuncjusza papieskiego 
Galharda von Chartes 

rok 1337 – pisemna wzmianka o wsi Lausinicz 

rok 1379 – kolejna pisemna wzmianka o wsi Lanschnik 

rok 1384 – w dokumencie z tego okresu wymieniono wieś Lancznik 

rok 1437 – nadanie przez księcia Bolesława V przywileju wolnego sołectwa dla sołtysa 
Eckermachera ze wsi Lantznieg 

rok 1447 – w dokumentach pojawia się nazwa wsi Lancznik 

rok 1534 – w zaginionym po II wojnie światowej urbarzu z tego okresu wspomina się o 
powinnościach wsi Luntznikh 

poł. XVI wieku- wieś Luntschnickh zamieszkuje ok. 25 rodzin 
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rok 1574 – urbarz z tego okresu wymienia wieś dorf Luntschnickh, której sołtysem jest 
Blazek Karch 

rok 1679 – w jednym z opisów wsi występuję nazwa in villa Loncznik 

rok 1688 – wzmianka o zamieszkaniu rodziny Żydowskiej we wsi Loncznik 

rok 1696 – proboszcz miejscowego kościoła rozpoczyna wpisy do ksiąg metrykalnych 

rok 1697 – w parafii Łącznik odprawiane są kazania w języku polskim 

pocz. XVII wieku – budowa pieców do wypalania cegły i dachówek 

rok 1718 – zostaje rozebrany stary kościół i rozpoczyna się budowa nowego 

rok 1723 – zakończona zostaje budowa nowego kościoła 

rok 1732 – znakomity nyski złotnik, Jan Jerzy Pfister, uczeń znanego Vogelhunda wykonuje 
dla łącznickiego kościoła monstrancję 

rok 1743 – w zapisach można spotkać nazwę wsi Lonznick 

poł. XVII wieku – wieś liczy już ponad czterdzieści rodzin trwale osiedlonych 

rok 1758 – wg urbarza sołtysem wsi jest Johan Pinkawa, kowalem Johan Rosenberg, 
młynarzem Żyd Jodle Geogr., a karczmarzem Simon Hulitzka 

rok 1760 – w kościele zostają namalowane wspaniałe ścienne freski 

pocz. XIX wieku – we wsi zaczynają funkcjonować pierwsze krosna tkackie oraz farbiarnia 

rok 1827 – powstanie w Łączniku nowej szkoły, do której uczęszczało wtedy 484 uczniów, 
nad którymi opiekę sprawował zaledwie jeden nauczyciel 

poł. XIX wieku – wieś liczy już ponad 800 mieszkańców oraz ponad 70 domów 

rok 1859 – groźny pożar niszczy część barkowego kościoła 

rok 1870 – w styczniu tego roku na cmentarzu katolickim został wydzielony teren pod 
przyszły cmentarz ewangelicki 

rok 1874 – rozpoczęto powiększenie i rozbudowę zniszczonego kościoła 

rok 1878 – zakończono odrestaurowanie świątyni 

rok 1880 – wg statystyk parafia Łącznik (Lontschnik) podległa pod dekanat bialski liczy 4430 
katolików, 25 ewangelików i 5 Żydów 

rok 1895 – prężnie działa już fabryka Valentina Stanulli 
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rok 1919 – postawiono pomnik ku czci pamięci poległych mieszkańców Łącznika w I wojnie 
światowej 

rok 1929 – zawieszenie nowych dzwonów w kościele parafialnym. Proboszczem jest Josef 
Gottwald 

rok 1935 – od uderzenia pioruna pali się wieża kościoła parafialnego 

rok 1936 – zmiany nazwy wsi na Wiesengrund 

19 marca 1945 – wkroczenie jednostek Armii Radzieckiej do wsi 

rok 1945 – zmiana nazwy wsi na Łącznik 

rok 1959 – drużyna piłki ręcznej kobiet "Włókniarz Łącznik" zdobywa brązowy medal 
Mistrzostw Polski 

rok 1960 – budowa szkoły podstawowej 

rok 1970 – budowa nowych hal fabrycznych fabryki dziewiarskiej UNIA 

rok 1977 – kobieca drużyna pożarnicza z Ochotniczej Zakładowej Straży Pożarnej Zakładów 
Dziewiarskich UNIA reprezentując Polskę zdobywa srebrny medal na VI Międzynarodowej 
Olimpiadzie Pożarniczej CTIF w Trydencie (Włochy) 

rok 1978 – wyburzenie budynku starej szkoły 

rok 1984 – pierwsze dożynki wojewódzkie w Łączniku 

rok 1995 – od pioruna pali się wieża kościoła parafialnego 

rok 2002 – drugie dożynki wojewódzkie w Łączniku 

Ciekawostki: 
Przed wojną w Łączniku znajdowały się dwie gospody, restauracje. Jedna należąca do 
państwa Spiller, ale dzierżawiona przez rodzinę Smolke (znajduje się nadal w tym samym 
miejscu, lecz obecnie pod nazwą "Bar u Jana") oraz "Gasthaus zum grünen Baum" rodziny 
Sobek przy ulicy Świerczewskiego 7, obecnie jest to dom prywatny. 
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2.3 Sytuacja społeczno-gospodarcza wsi 

  
2.3.1 Sytuacja demograficzna 

 
W 2010 roku Łącznik zamieszkuje (według zameldowania) 1093 mieszkańców. 

W latach 1997-2010 zmniejszyła się znacznie liczba mieszkańców. Dla porównania w 1997 
roku zameldowanych było 1259 mieszkańców, a ciekawostką jest, że w 1950 roku w 
Łączniku mieszkało 1082 osoby. Ludność wsi Łącznik wg kryterium wieku: 

od 0 – 18 lat 161 osób 
18 - 65 lat 771 osób 
pow. 65 lat 161 osób 

Wnioski: Łącznik jest miejscowością, w której przewiduje się w przyszłości przyrost 
naturalny. Duży wpływ na mniejszą w chwili obecnej liczbę ludności mają migracje 
zagraniczne, które w latach 1995- 2005 były dość znaczne. 
 

2.3.2 Podmioty gospodarcze 
 

Podmioty gospodarcze zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na 
terenie wsi Łącznik. W chwili obecnej zarejestrowanych jest 51 podmiotów gospodarczych z 
tego 44 faktycznie prowadzi działalność na terenie wsi Łącznik 

Zarejestrowane są podmioty, które prowadzą działalność w następujących dziedzinach: 

handel artykułami spożywczymi – 2   handel – 8 

usługi transportu i handel -2    roboty budowlane - 11 

działalność weterynaryjna – 1   praktyka położnicza -1 

apteka -1      praktyka lekarska – 2 

instalacje elektryczne – 3    sprzątanie -1 

instalacje wodno-kanalizacyjne-1   fryzjerstwo -1 

konstrukcje metalowe, reklama -1   solarium -1 

cukiernictwo – 2     stolarstwo -1 

ubój żywca -1      czyszczenie kotłów -1 

kawiarnia – 1      bar -1 

usługi naprawy sprzętu gosp. dom -1 
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2.3.3 Rolnictwo 

 

Wieś Łącznik połączona jest geodezyjnie ze wsią Dębina i liczą razem 794 hektary. Po 
wydzieleniu gruntów wsi Dębina - Łącznik liczy 644 hektary. 
Struktura użytkowania gruntów:  

• grunty orne - 495,5 ha 
• użytki zielone - 77,0 ha 
• grunty pozostałe - 71,5 ha 
 

Klasyfikacja gleb  

Grunty orne 

klasa I i II brak 

klasa IIIa - 8,24 ha IIIb - 35,71 ha  IVa - 221,86 ha IVb - 85,60 ha 

klasa V- 77,92 ha VI - 66,17 ha 

Użytki zielone (łąki i pastwiska) 

Klasa I i II brak 

klasa III - 24,79 ha IV- 28,38 ha V- 23,05 ha VI - 0,78 ha 

Lasy i zadrzewienia - 0,60 ha 

Sady - 0,51ha 

Nieużytki - 1,92 ha 

Rowy - 6,68 ha 

Wody stojące - 6,68ha 

Wody płynące - 1,19ha 

Tereny zabudowane - 24,22 ha 

Tereny niezabudowane - 0,74 ha 

Tereny zielone - 2,89 ha 

Tereny inne - 5,55 ha 

Gospodarstwa rolne działające na terenie wsi Łącznik: 

od 1-5 ha – 53  od 5 do 10 ha – 10  pow. 10 ha - 12 
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Na terenie wsi Łącznik znajdują się także grunty użytkowane przez Rolnicze 
Spółdzielnie Produkcyjne Chrzelice i Krobusz oraz będące własnością parafii w Łączniku 
(użytkowane całkowicie przez rolników). 

Charakterystyka produkcji rolniczej: 

Podstawowe zasiewy to zboża, buraki cukrowe, kukurydza, i ziemniaki. 

W produkcji zwierzęcej: trzoda chlewna, bydło, w tym krowy mleczne, których mleko 
skupuje spółdzielnia z Prudnika. Rolnicy z Łącznika zrzeszeni są w związkach producentów 
trzody chlewnej i najczęściej poprzez tego odbiorcę sprzedają wyhodowaną trzodę chlewną i 
bydło. W zakresie zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej funkcjonuje w Łączniku filia 
firmy ,,ROL-POL”, która zaopatruje rolników w cały asortyment środków do produkcji rolnej 
(od nawozów, środki ochrony roślin, poprzez materiały budowlane i pasze). Na terenie 
Łącznika prowadzona jest przez lekarza weterynarii prywatna ,,Lecznica dla zwierząt”. 
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3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW WSI 

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz związanego z nią obszaru, 
które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości, w realizacji publicznych bądź 
prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Wszelkie zasoby istotnie wyróżniające wieś spośród 
innych mają znaczenie duże lub wybitne. 

Środowisko przyrodnicze 
 
-walory krajobrazu 
 
 
-walory klimatu (mikroklimat, wiatr, 
nasłonecznienie itp.) 
 
 
 
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne, 
rzadkie gatunki roślin) 
 
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 
 
 
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
 
 
 
- osobliwości przyrodnicze 

 
 
- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) 
 
 
 
 
- wody podziemne 
 
 

- podłoże, warunki hydrogeologiczne 
 
 
 
- gleby 
 
 
- kopaliny 
 
 
 

 
 
mezoregion płaskowyżu głubczyckiego 
obszar o rzeźbie nisko pagórkowej 
 
cechy klimatu regionu nadodrzańskiego (styk 
dwóch regionów pluwiotermicznych) 
sąsiedztwo parku krajobrazowego Moszna z 
udokumentowanym mikroklimatem 
 
brak szczególnych gatunków roślin, uboga 
szata roślinna, niski poziom zadrzewień 
 
sąsiedztwo kompleksu leśnego borów 
niemodlińskich 
 
liczne siedliska saren, dzików, siedliska 
myszołowów, lisa, bobra, bociana białego, 
zajęcy, przepiórki, potrzeszcza, ortolana  
 
polodowcowe kamienie narzutowe 
 
 
rzeka Biała, stawy powyrobiskowe dobrze 
zagospodarowane, jako Centrum 
Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Zielona 
Zatoka” 
 
udokumentowany czwartorzędowy zbiornik 
wodonośny 
 
utwory małoprzepuszczalne z gromadzoną 
wodą gruntową blisko powierzchni ziemi 
średnio 0-2m 
 
pseudobielice i gleby brunatne najczęściej 
klasy III i IV, przewaga gruntów ornych 
 
udokumentowane pokłady żwiru, piasku i 
torfu 
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Środowisko kulturowe 
 
- walory architektury wiejskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 

- walory zagospodarowania przestrzennego 
 
 
- osobliwości kulturowe 
 
 
- zespoły artystyczne 
 

 
 
typ morfologiczny, ulicówka, początkowo 
był układ owalniany, obecnie ulicówka 
placowa. 
kościół parafialny wzmiankowany w 1335 r., 
kostnica, dom młodzieży przy kościele, 
plebania, młyn, spichlerz, domy przy ulicy 
Świerczewskiego 30 i 81o konstrukcji 
szachulcowej  
 
przekształcony przez okres bumu 
przemysłowego układ przestrzenny wsi 

 
stanowiska osadnicze i pradziejowe oraz 
okresu średniowiecza 
 
chór „Seniores”, zespół młodzieżowy 
„Siedem”, zespół „Duo Family”, zespoły 
młodzieżowe przy placówkach oświatowych 

 
Dziedzictwo religijne i historyczne 
 
 
- miejsca, osoby i przedmiot kultu 
 
 
 
 
 
- święta, odpusty, pielgrzymki 
 
 
 
- tradycje, obrzędy, gwara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- specyficzne potrawy 
 
 
 
 

 
 
 
 
kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP, 
wzmiankowany w 1335 r., 
figury św. Jana Nepomucena z XVIII w., 
ks. Manfred Słaboń – regionalista, proboszcz 
parafii 
 
odpust św. Walentego - 14 luty, 
odpust NMP - 30 maja, 
pielgrzymka na Górę Św. Anny (zaniechana) 
 
tradycje związane ze Świętami 
Wielkanocnymi, Bożego Narodzenia, 
tradycyjny „Polterabend”, czyli zabawa w 
przeddzień wesela młodych, 
spotkania przy skubaniu pierza, 
obdarowywanie sąsiadów, znajomych 
kołaczem przed weselem, potrawami i 
wyrobami ze świniobicia, świniobicie, 
gwara regionalna śląska, 
”skoczki/żur”- palenie Judasza 
 
buchty (kluski na parze) 
kaczka i gęś pieczona, rolady, kluski, kapusta 
czerwona, dania bożonarodzeniowe, np. 
makówki, mołczka 
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- legendy, podania i fakty historyczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ważne postacie historyczne 
  
 
- specyficzne nazwy 
 
 
- dawne zawody 
 
 
 

wieś z własnym herbem (postać siewcy na tle 
kościoła, początki datowane w 1335 r.), 
nazwa pierwotna Łącznika -LANSMICZ, 
LANSCHNIK,  
wieś dawniej otoczona była stawami; 
warte podkreślenia genealogie części 
obecnych nazwisk rodowych o paręsetnym 
pochodzeniu, np. Hulitzka (Uliczka), 
Miczuda (Miszuda), Plachetka, Zajons; 
 
Walenty Stanulla – założyciel fabryki 
dziewiarskiej w Łączniku 
 
Ug, Osabrody, Zidlongi, Pieczok, Przysiok, 
Torkowe, Teksas, Amerika  
 
kołodziej, cieśla, młynarz, karczmarz, 
wikliniarz, kowal, siodlarz, dziewiarz, 
piekarz 
 

 
Obiekty i tereny 
 
- działki pod zabudowę mieszkaniową, 
- działki pod domy letniskowe, 
- działki pod zakłady przemysłowe i 
usługowe, 
- pustostany mieszkaniowe, 
- pustostany magazynowe, poprzemysłowe 
 
- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi 
(spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) 
 
- place i miejsca publicznych spotkań 
 
 
- miejsca sportu i rekreacji 
 
 
 
 
 

 
 
 
wieś Łącznik posiada Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego z pełnym 
opisem i wskazaniem terenów pod zabudowę 
zarówno mieszkalną, jak i usługowo-
przemysłową; istnieje pełna inwentaryzacja 
zasobów i obiektów. 
 
stary spichlerz, młyn, kuźnia 
 
 
miejsce spotkań „Wiejskie Centrum Sportu i 
Rekreacji” 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa- sala, 
Publiczne Gimnazjum – sala i boisko, 
Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji, 
trasa rowerowa „Szlakiem Bociana Białego”, 
tereny nad rzeką Białą 
 

Gospodarka, rolnictwo 
 
- miejsca pracy (ilość) 
 
 
 
 
 

 

Łącznik jest wsią z przedwojenną tradycją w 
handlu, usługach i gastronomii; 
zarejestrowanych jest z częstymi zmianami 
prawie 45 podmiotów gospodarczych, 
zatrudniających wielu mieszkańców 
Łącznika 
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- specyficzne zakłady produkcyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-specyficzne produkty 
 
 
 
 
 
 
 
- specyficzne uprawy polowe i leśne 
 
 
 
 
- specyficzne hodowle 
 
 
 
 

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe 
 
 
 
 
 
 

- możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

 
 
 
- zasoby odnawialnych energii 
 
 
 

Zakład Dziewiarski o tradycjach 
przedwojennych (Stanulla),obecnie 
nieczynny, 

Zakład mięsny Avaco (obecnie nieczynny). 

Zakład Mechaniczny Stalmasz, z maszynami 
do obróbki precyzyjnej. 

Zakład stolarski o tradycjach rodzinnych 
Globisz, 

Cukiernie: „Pela”, ”Cebula” 

 

wypiek ciasta, tortów i kołaczy z 
tradycyjnymi recepturami sprzed wielu lat, 
dwa zakłady cukiernicze: Cebula i Pela. 

wydobycie i produkcja żwirów do filtrów w 
ujęciach wodnych 

 

uprawa wikliny (obecnie zaniechana), 
uprawa truskawek i wierzby energetycznej, 
uprawy i gospodarstwa wielokierunkowe 

 

hodowla zwierząt futerkowych (obecnie 
zaniechana), hodowla gołębi pocztowych i 
królików. 

 

Cukiernia Pela, Cukiernia Cebula, Stalmasz, 
Cabała Complex, Opanowicz,Globisz, 
Riedel, Rak, Nowak, Cichoń, Kornas, 
Rusnak, Neukirch, Pawlak. 

 

słoma 

 

 

tereny do uprawy wierzby energetycznej  
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Urządzenia inżynieryjne 

-ujęcia wody, stopień zwodociągowania 

 

- odprowadzenie ścieków 

 

 

 

 

wieś całkowicie zwodociągowana z ujęcia w 
Pogórzu- Frąckach  

wieś posiada oczyszczalnię mechaniczną 
typu IMHOFF, która obsługiwała nieczynny 
zakład dziewiarski oraz obecnie osiedle 
wielorodzinnych domów mieszkaniowych; 
obecny stan oczyszczalni nie pozwala na 
otrzymanie pozwolenia wodno-prawnego; 
wszyscy pozostali mieszkańcy posiadają 
własne szamba, często z odprowadzeniem do 

 

 
Mieszkańcy 

 
- autorytety i znane postacie wśród 
mieszkańców 

 
 
 

- osoby piastujące wcześniej i obecnie 
znaczące funkcje 

 
 
 
 
 
 
 
 
- osoby o specyficznej wiedzy i 
umiejętnościach 

 
 
 
 
 
- przedsiębiorcy 
 
 
 
- związki i stowarzyszenia 
 
 
 
 
 
- kontakty i współpraca 

 
 
 
Ksiądz Manfred Słaboń – proboszcz parafii, 
regionalista 
Alfred Wistuba – sołtys od 33 lat 
Erich Cichoń- działacz klubu „Włókniarz 
Łącznik 
 
ks. Manfred Słaboń – proboszcz, 
Joachim Kosz – przew. Rady Miejskiej w 
Białej (obecnie), 
Henryk Małek – Burmistrz w latach 1992-
2002, 
Ernest Graba – przew. DFK od 1990 do 2007 
roku, Radny Powiatowy, 
Klaudiusz Globisz – Radny Gminy, 
Alfred Wistuba – sołtys od 33 lat 
 
Andrzej Stępień – lekarz. 
Anielak Agnieszka – plastyczka, 
Edward Holm – grafik, malarz 
Bogdan Jakubaszek - weterynarz 
Barbara Jakubaszek – położna 
 
Pawlak, Spiller, Radecki, Cebula, Pela, 
Opanowicz, Kollek, Wilczyńscy, Globisz, 
Mazur, Dziony, Neukirch, Sokoll, Przyklenk 
i inni 
 
DFK, OSP, LZS, Hodowcy Gołębi, 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi, Caritas, Rada 
Parafialna 
 
partnerstwo z wioską Stetten nad jeziorem 
Bodeńskim  
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Zaopatrzenie w gaz, ciepło i energię 
elektryczną 

 

- zaopatrzenie w ciepło 

 

 

 

- zaopatrzenie w gaz 

 

 

 

- zaopatrzenie w energię elektryczną 

 

najbliższych cieków wodnych; 
obsługę wywozu szamb zapewnia zakład 
komunalny z własną oczyszczalnią w Białej; 
istnieją pojedyncze przydomowe 
oczyszczalnie biologiczne. 
 

 

 

wieś w całości korzysta z indywidualnych 
źródeł ciepła najczęściej opartych na węglu i 
oleju opałowym, szkoła podstawowa i 
przedszkole zainstalowany mają kocioł na 
pelet 

 

Łącznik nie posiada sieci gazu 
przewodowego/najbliższe nitki gazu 
wysokiego ciśnienia przebiegają przez gminy 
Lubrza i Korfantów / 

 

zasilanie wsi w energię elektryczną 
realizowana jest ze stacji GPZ w Ścinawie 
/ trasa Ścinawa-Łącznik-Chrzelice ciąg 
liniowy 15 kV/ 
 

Gospodarka odpadami stałymi 

- zbiórka odpadów komunalnych 

 

 

Zbiórka odpadów realizowana jest przez 
spółkę komunalną oraz podmiot prywatny 
i w całości zaspakaja ten zakres potrzeb, 
prowadzona jest segregacja w miejscu ich 
wytwarzania 
 

Urządzenia teleinformatyczne 

- stan telefonizacji 

 

 

 

wieś w stopniu niedostatecznym posiada 
dostęp do internetu szerokopasmowego oraz 
ograniczony dostęp do kablowej sieci 
telekomunikacyjnej 
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4. ANALIZA SWOT - SILNE I SŁABE STRONY 

 

 

SILNE STRONY 
 

 

SŁABE STRONY 

 

TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 
 

• silne przywiązanie do regionu 
• religijność 
• szacunek dla starszych pokoleń 
• szacunek dla autorytetów moralnych 
• odradzający się patriotyzm lokalny 
• traktowanie miejscowości, jako swej 

małej ojczyzny 
• pracowitość i gospodarność 

 

 

• niekorzystne przemiany struktury 
wiekowej 

• czerpanie złych nawyków z częstych 
wyjazdów na zachód 

• nastawienie konsumpcyjne do życia 
• częściowa laicyzacja 
• zauważalne rozluźnienie dotychczasowej 

więzi pokoleniowej 
• powierzchowność w traktowaniu tradycji 
• zdarzający się brak rozumienia 

mechanizmów wspólnoty mieszkańców 
• znieczulica 

 

 

STANDARD ŻYCIA 
 

• dobra lokalizacja geograficzna 
• dobra komunikacja 
• urbanistyczna przejrzystość wsi 
• stosunkowo dobra infrastruktura 
• dobra sieć szkół (szkoła podstawowa i 

gimnazjum) oraz przedszkole 
• baza dla służby zdrowia 
• dobre zasoby naturalne – kruszywa 
 
 

• brak kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
• słaby dostęp do internetu 
• zły stan dróg 
• niedostateczna ilość lokalnych miejsc 

pracy 
• małe poczucie bezpieczeństwa wynikające 

ze złego stanu chodników, 
niedostatecznego oświetlenia i 
oznakowania dróg 

• przestępczość wśród młodzieży 
• znaczna ilość niezamieszkałych obiektów  
• zaniedbane zasoby (zły stan niektórych 

budynków) 
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• nie najlepsze gleby 
• podmokły teren 
• brak świetlicy wiejskiej 
 

 

JAKOŚĆ ŻYCIA 

 

• znacząca ilość organizacji wiejskich 
• duże tradycje w działalności sportowej 
• silne oddziaływanie lokalnych działaczy 

społecznych 
• wysoka pozycja wsi, jako organizatora 

festynów i wielu ciekawych przedsięwzięć 
 

• spadek siły nabywczej 
• brak czasu na działalność społeczną 
• marazm społeczny 
• brak wiary w pracę zespołową i własne 

możliwości 
• odchodzenie od tradycyjnego modelu życia 

wiejskiego na model konsumpcyjny 
 

 

BYT 

• tradycje prowadzenia własnych interesów 
• dobra infrastruktura dla handlu, usług, 

gastronomii i rzemiosła 
• dobre podstawy lokalowe do tworzenia 

nowych zakładów 
• dobra komunikacja 
• bliskość granicy i przejścia granicznego z 

Czechami 
• bliskość autostrady 
• tradycje rodzinne 
• dobrze przygotowana młoda kadra i 

młodzież do prowadzenia interesów 
• wysoka kultura rolna 
 

• mała zamożność społeczeństwa 
• trudności w znalezieniu pracy na miejscu 
• bardzo duża emigracja zarobkowa 
• bardzo duża ilość pustostanów 
• starzejące się społeczeństwo wiejskie 
• mała świadomość w lokowaniu 

zarobionych środków -nie tylko w budynki 
mieszkalne, ale również w ewentualne 
prowadzenie działalności 

• odpływ ludzi wykształconych 
• mała dbałość o dobro społeczne 
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SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

• możliwość korzystania z funduszy 
pomocowych UE 

• dobra sieć dróg 
• bliskość ośrodków akademickich 
• szybki dostęp do dużych aglomeracji 

miejskich 
• szybki dostęp do stolic europejskich 

/Berlin , Wiedeń, Praga / 
• samodzielne środki finansowe sołectwa 

w ramach budżetu gminy 
• wzrost zainteresowania wsią, jako 

alternatywa wypoczynku i zamieszkania 
• zapotrzebowanie na ,,wieś” i wszystko co 

wiejskie 
• istnienie znanego Centrum Rekreacyjno-

Wypoczynkowe „Zielona Zatoka” i 
bliskość znanego kompleksu pałacowo 
parkowego w Mosznej 
 
 

• migracje zarobkowe 
• mała ilość ofert pracy 
• skomplikowane procedury ubiegania się 

o środki unijne 
• brak kanalizacji 
• niż demograficzny 
• duże bezrobocie szczególnie wśród 

młodzieży 
• stagnacja w rozwoju struktury 

teleinformatycznej 
• mała rentowność przedsiębiorstw i 

podmiotów gospodarczych 
• brak napływu kapitału na tworzenie 

nowych miejsc pracy 
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5. WIZJA ROZWOJU WSI 
 

ŁĄCZNIK TO WIEŚ ZADBANA, ZARADNA 
I NA MIARĘ NASZYCH POTRZEB. 

 
 

6. MISJA MIESZKAŃCÓW 
 

ŁĄCZNIK ATRAKCYJNYM OBSZAREM AKTYWIZACJI 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ, CHRONIĄCYM 
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, KULTUROWE 

I TOŻSAMOŚĆ LOKALNĄ. 

 

7. PLAN ROZWOJU 
 

 

Co nam pomoże osiągnąć cel? 

 

Co nam może 
przeszkodzić? 

 

 

Cele, jakie musimy 
osiągnąć, by 

urzeczywistnić wizję 
naszej wsi 

  Zasoby, których 
użyjemy 

 Silne strony, jakie 
wykorzystamy 

 Słabe strony, jakie 
wyeliminujemy 

PRIORYTET I 

POPRAWA TOŻSAMOŚCI WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

parafia, jako element 
integracji duchowej i 
kulturowej 

społeczeństwo, 
szkoły, chóry 

przywiązanie i 
szacunek do tradycji, 
więzi chrześcijańskie 

emigracje, zerwanie więzi 
rodzinnych, rozbicie 
społeczne 

zwiększenie więzi 
społecznej, przywiązanie do 
miejscowości , poczucie 
bezpieczeństwa o 
przyszłość 

zespoły i chóry, 
szkoły i 
nauczyciele, 
stowarzyszenia i 
kluby, młodzież 

przywiązanie do 
nawyku czystości, 
silne więzi w 
chwilach potrzeby, 
duma z miejscowości 
i dotychczasowe 
sukcesy. 

marazm, małostkowość i 
antyspołecznikostwo. 
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PRIORYTET II 

POPRAWA STANDARDU ŻYCIA 

 

czyste i niezdewastowane 
środowisko oraz dobra 
infrastruktura 

 

istniejące 
programy, 
wykorzystanie 
sprawdzonych 
wzorców, duża 
świadomość 
ekologiczna 
młodzieży 

autorytety lokalne, 
autorytety i fachowcy 
w dziedzinie ekologii, 
dobre przykłady 
wiejskie i u innych 

duże zanieczyszczenie, 
brak świadomości 
ekologicznej, dewastacja 
środowiska, skażenie, 
zagrożenie dla fauny i flory 

atrakcyjne spędzanie 
wolnego czasu 

akceptacja 
społeczna, 
posiadane plany, 
poparcie z 
zewnątrz, koła 
zainteresowań 
fotografia, 
nordic walking, 
sport, turystyka 
rowerowa i inne 

zaplecze techniczne, 
obiekty, 
doświadczenie 
mieszkańców, 
trenerzy, instruktorzy 
 

brak przyzwyczajeń 
wspólnego spędzania 
czasu, obawy przed 
nowoczesnością 

 

PRIORYTET III 

POPRAWA JAKOŚĆI ŻYCIA 
 

aktywizacja organizacji 
wiejskich 
 

działacze 
społeczni, 
rolnicy, 
członkowie 
OSP, rada 
sołecka, rada 
parafialna 

dotychczasowe 
doświadczenia i 
sukcesy, zwolennicy 
wsi, ambicje 
mieszkańców 

brak poczucia posiadania 
silnych organizacji 
wiejskich, brak wiedzy o 
własnych możliwościach, 
brak więzi sąsiedzkiej i 
ogólno wiejskiej 

zatrzymać młodzież na wsi 
 

działacze 
społeczni 
 

młodzież, kawiarnia 
internetowa, koła 
zainteresowań, kluby 

odpływ za granicę, 
tęsknota za „rajem” w 
mieście  
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utrzymanie rangi wsi w życiu 
i działalności samorządu 
gminnego, jako drugiego po 
mieście Biała centrum 
rozwoju społeczno-
gospodarczego i kulturalnego 
 
 
 

radni, 
przedstawiciele 
DFK, 
przedstawiciele 
OSP, klubów 
sportowych, 
nauczyciele i 
animatorzy 
kultury 

wiedza, plany, 
perspektywa rozwoju, 
plan 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi, 
strategia rozwoju 
gminy 
 

uprzedzenie do wsi, 
szkodliwa zawiść i brak 
aktywności społecznej, 
bezrobocie 

 

PRIORYTET IV 

POPRAWA BYTU 

 

stworzenie nowych 
miejsc pracy 
 

grunty rolne i 
tereny zielone, 
stawy, obiekty i 
tereny 
przemysłowe, 
tereny wsi 
przeznaczone 
pod usługi  

wiedza rolników i 
przedsiębiorców 
nabyte na 
szkoleniach, inna 
wiedza i warunki 
rynkowe, oczekiwania 
społeczne 

brak odwagi w zakładaniu 
działalności gospodarczej, 
brak szerszej wiedzy o 
dostępnych środkach 
unijnych, brak 
menedżerów, 
skomplikowana procedura 
biurokratyczna, słaba 
znajomość ofert 
kredytowych, 
nieopłacalność produkcji 
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8. PRIORYTETY, CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 
 

 

PRIORYTET I 

POPRAWA TOŻSAMOŚCI WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

 
 
CEL STRATEGICZNY 1 
 
 Restauracja obiektów sakralnych wsi 
 
CELE OPERACYJNE 
 
 1.1 Dalsza renowacja wnętrza kościoła parafialnego 
 1.2 Wykonanie elementów infrastruktury cmentarza parafialnego 
1.3 Pielęgnacja tradycji obrzędowych, kościelnych, jako elementu życia codziennego 
1.4 Adaptacja na „Dom Spotkań” obiektu dawnego „Domu Młodzieży” 
 
CEL STRATEGICZNY 2 
 
Aktywizacja społecznikostwa i wzrost uczestnictwa w życiu codziennym wsi 
 
CELE OPERACYJNE 
 
2.1 Utworzenie i realizacja zapisów w Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych Wsi, 
2.2 Stworzenie atrakcyjnych miejsc wsi 
2.3 Partnerstwo Łącznik - Stetten elementem działalności ponadregionalnej 
2.4 Szkoły elementem kulturotwórczym wsi 
2.5 Najpiękniej ukwiecona i zadbana posesja  
2.6 Stworzenie programów aktywizacji młodzieży  
 
CEL STRATEGICZNY 3 
 
Stworzenie wizerunku Łącznika, jako wsi zaradnej, a nie tylko, jako sypialnia. 
 
CELE OPERACYJNE 
 
3.1 Realizacja zapisów z Planu Odnowy Wsi Łącznik 

 

PRIORYTET II 

POPRAWA SANDARDU ŻYCIA 
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CEL STRATEGICZNY 1 
 
Drogi 
 

 1.1 Modernizacja ulicy Fabrycznej 
 1.2 Modernizacja ulicy Skowrońskiego 
1.3 Budowa drogi ul. Nowa 
1.4 Modernizacja dróg wewnętrznych Oś. Robotnicze 
1.5 Reorganizacja ruchu w rejonie hali sportowej 
 
CEL STRATEGICZNY 2 
 
 Chodniki 
 

 2.1 Dokończenie budowy chodnika ul. Świerczewskiego 
2.2 Przebudowa chodnika ul. Fabryczna 
 
 
CEL STRATEGICZNY 3 
 
 Kanalizacja sanitarna  i deszczowa, cieki wodne 
 
CELE OPERACYJNE 

 
3.1. Budowa kanalizacji sanitarnej 
3.2. Budowa kanalizacji deszczowej, przy ul. Skowrońskiego 
3.3. Regulacja rzeki Biała, czyszczenie rowów 
 
 

CEL STRATEGICZNY 4  
 
Pustostany  
 
CELE OPERACYJNE 

 
 4.1 Uporządkowanie lub wyburzenie pustych nie użytkowanych budynków 
4.2 Uporządkowanie stanów prawnych pustostanów  
 
 

CEL STRATEGICZNY 5  
 
Rekultywacja nieużytków 
 
 CELE OPERACYJNE 

 
 5.1. Likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk 
 

CEL STRATEGICZNY 6  
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Sport i rekreacja  
 
CELE OPERACYJNE 

 
 6.1 Budowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji 
6.2 Powołanie klubu sportowego z sekcjami 
 

CEL STRATEGICZNY 7  
 
Mała architektura  
 
CELE OPERACYJNE 
 

 7.1. Wykonanie elementów małej architektury wiejskiej 
7.2. Wytyczenie ciągów spacerowych 

 
CEL STRATEGICZNY 8 
 
Ekologia 
 
CELE OPERACYJNE 

 
8.1 Zwiększenie obszarów zielonych poprzez nasadzenia drzew 
8.2 Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez cykliczne akcje „Dni 

porządków wiejskich” oraz ulotki o akcjach proekologicznych 
8.3 Alternatywne źródła energii ,,od pomysłu do wdrożenia” 
8.4 Biologiczne oczyszczalnie ścieków ,,od pomysłu do wdrożenia” 
8.5 Wytyczenie ścieżek edukacyjnych  

  
 
CEL STRATEGICZNY 9 
 
 Aktywne spędzanie czasu 
 
CELE OPERACYJNE  
 
 9.1 Otwarcie Gościńca Wiejskiego 
 9.2 Otwarcie świetlicy wiejskiej 
 9.3 Uruchomienie ogólnodostępnego centrum IT 
 

 

PRIORYTET III 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA 
 
 
CEL STRATEGICZNY 1 
 



 31

Zwiększenie ilości mieszkańców czynnie zaangażowanych w organizacjach działających we 
wsi 
 

CELE OPERACYJNE  
 
1.1 Szkoły wiejskie otwarte na środowisko lokalne „Dni Patrona”, „Dni Europejskie”, „Wieczór 

wigilijny”, „Sprzątanie Świata” „Dzień sportu” 
1.2 Akcje pomocy dla najuboższych, „Wakacje”, „Pomagamy ubogim poprzez zbiórki i 

darowizny”, „Spotkania dla samotnych” 
 
CEL STRATEGICZNY 2 
 
Pokazujemy co mamy 
 

CELE OPERACYJNE  
 
 2.1 OSP na rzecz wsi – pokazy 
 2.2 DFK na rzecz wsi i dla wsi- zabawy i imprezy na wolnym powietrzu, konkursy 
2.3 Artyści mieszkańcom, występy zespołów i chórów na akademiach i imprezach otwartych 
2.4 Dożynki wiejskie z tradycyjną koroną dożynkową 
2.5 Moik wiejski 
 
 
CEL STRATEGICZNY 3 

 
Pokażmy, jak się bawimy  
 
CELE OPERACYJNE  
 

 3.1 Utworzenie stałego kalendarium imprez wiejskich 
 
CEL STRATEGICZNY 4 
 
Pokazać walory życia na wsi 
 

CELE OPERACYJNE  
 
4.1 Łącznik, jako wieś przyjazna wszelkim organizacjom i otwarta dla inicjatyw społecznych 
 
 
CEL STRATEGICZNY 5 
 
Utrzymanie dalszego intensywnego poziomu finansowania inwestycji w infrastrukturę 
wiejską 
 

CELE OPERACYJNE  
5.1 Kanalizacja sanitarna i deszczowa 
5.2 Chodniki 
5.3 Drogi 
5.4 Sieć teleinformatyczna 
5.5 Oświetlenie ulic 
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CEL STRATEGICZNY 6 
 

Udział w gremiach decyzyjnych podejmujących rozstrzygnięcia społeczno-gospodarcze 
regionu 

 
CELE OPERACYJNE 
 
6.1 Spotkania mieszkańców z radnymi  

 
PRIORYTET IV 

POPRAWA BYTU MIESZKAŃCÓW 
 

 
CEL STRATEGICZNY 1 
 
Zapewnienie korzystnych warunków rozpoczynania działalności na terenie wsi 
 

CELE OPERACYJNE 
 
1.1 Gospodarstwo ekologiczne szansą na alternatywną produkcję 
1.2 Gospodarstwo rolne o zmienionym profilu działalności na warzywno-owocowe 
1.3 Działalność usługowa w niszach rynkowych 
 1.4 Agroturystyka 
 1.5 Dywersyfikacja gospodarstw rolnych 
 1.6 MSP  
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9. HARMONOGRAM WDRAŻANIA 
 

Projekty przewidziane do realizacji w latach 2010-2017 

Lp. Nazwa Opis Termin 
realizacji 

Koszty 
zł 

Partnerzy 

1. Wiejskie Centrum Sportu i 
Rekreacji 

Wykorzystując istniejący obiekt 
/boisko, tereny przyległe, trybuny, 
strzelnicę sportową, drogi dojazdowe 
oraz obiekt, tzw. szatni/ w zakres 
adaptacji wchodzi: 
1. Odtworzenie dawnego boiska do 
piłki ręcznej wraz z trybunami i 
piłkochwytami. 
2. Budowa bieżni sportowej na 
odcinku 100m. 
3. Uporządkowanie strzelnicy 
sportowej oraz zakup sprzętu 
sportowego, min. maty i tarcze 
strzelnicze, łuki. 
4. Wykonanie sanitariatów 
ogólnodostępnych wraz z budową 
wybieralnego zbiornika na 
nieczystości płynne. 
5. Adaptacja istniejącego budynku z 
przeznaczeniem na: 
-szatnie dla sportowców 
-magazyny i składy sprzętu 
-zaplecze socjalno-gastronomiczne 
-salkę spotkań na 30 do 40 osób 
6. Dokończenie małej architektury, tj. 

2010-2013 r. 500 000 Gmina 
Stow. Odnowy Wsi 
Rada sołecka 
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drogi, chodniki, place parkingowe, 
oświetlenie, nasadzenia drzew, 
uzupełnienie ogrodzenia. 
7. Uzupełnienie sprzętu do rekreacji 
8. Urządzenie placu zabaw. 
9. Poszerzenie istniejącego 
wybrukowanego placu pod namiot. 
10. Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z kosztorysami. 

2. Wiejskie Centrum Spotkań wykonanie świetlicy wiejskiej  2010-2011 500 000 Stow. Odnowy Wsi 
3. Dźwięk blaszanego bębenka -

majówka  
stała coroczna impreza muzyczna o 
znaczeniu ponadregionalnym z 
udziałem orkiestr dętych  

2010- 2017 10 000/rok DFK, Stow. Odnowy 
Wsi, gmina  

4. Dożynki wiejskie uruchomienie programu o tematyce 
ludowej tradycji wykonywania koron 
dożynkowych, stała impreza 
dożynkowa 

2010-2017   Stow. Odnowy Wsi, Rada 
Sołecka 

5. Łącznik miejscowością 
oryginalnych zakątków oraz 
ukwieconych posesji 

uruchomienie programu o tematyce 
mającej na celu pobudzenie 
aktywności mieszkańców wsi do 
ciekawego upiększania swoich obejść 
na niecodzienny i unikatowy styl, 
mogący być elementem tematycznych 
tras rekreacyjnych dla mieszkańców 
łącznika i osób przyjezdnych, konkurs 
na najlepiej ukwieconą posesję, 
wykonanie elementów małej 
architektury wiejskiej. 

2010- 2017 40 000 na 
wykonanie 
pierwszych 
elementów/ 
5000/rok  

Stow. Odnowy Wsi 
mieszkańcy 

6. Realizacja projektów o 
charakterze integracyjnym i 
kulturalno rekreacyjnej 

powołanie klubu sportowego z 
sekcjami, wytyczenie ciągów 
spacerowych. 

2010-2012 50 000 Stow. Odnowy Wsi 

7. Organizacja warsztatów i systematyczne organizowanie spotkań 2010-2017 50 000 Stow. Odnowy Wsi 
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szkoleń tematycznych o charakterze szkoleniowym dla 
rozpoznanych grup osób 
zainteresowanych 

8. Produkt lokalny - konkurs uruchomienie programu mającego na 
celu wypromowanie produktów 
lokalnych wraz z wydawaniem 
książki, kalendarza 

2011 100 000 Stow. Odnowy Wsi 

9. Edycja materiałów 
promocyjnych 

edycja materiałów promujących wieś, 
oznakowanie wsi na potrzeby ruchu 
turystycznego, uruchomienie strony 
internetowej, utworzenie stałego 
kalendarium imprez wiejskich 

2010- 2011 10 000 Stow. Odnowy Wsi 
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PROJEKT STRATEGICZNY 

 

Informacje ogólne o projekcie 

 

   

Tytuł projektu 

 

WIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI 

W ŁĄCZNIKU 

ADAPTACJA I ROZBUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO 

 

 

Opis projektu 
 

 

Cel projektu (przedsięwzięcia) 

 

Modernizacja przestrzeni publicznej obecnego terenu boiska sportowego wraz z zapleczem 
szatni. 

  Cel 1 

  Udostępnienie obiektu młodzieży szkolnej i przedszkolnej. 

  Cel 2 

  Stworzenie warunków dla rekreacji rodzinnej. 

  Cel 3 

  Modernizacja zaplecza socjalno-gospodarczego. 

  Cel 4 

  Budowa sanitariatów. 
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Określenie zakresu projektu (opis planowanego przedsięwzięcia) 

 

Podniesienie standardu życia i pracy na wsi. 

 

 

Wykorzystując istniejący obiekt /boisko, tereny przyległe, trybuny, strzelnicę sportową, 
drogi dojazdowe oraz obiekt, tzw. szatni/,w zakres adaptacji wchodzi: 

  1. Odtworzenie dawnego boiska do piłki ręcznej wraz z trybunami i piłkochwytami. 

2. Budowa bieżni sportowej na odcinku 100m. 

  3. Uporządkowanie strzelnicy sportowej oraz zakup sprzętu sportowego, min. maty i tarcze 

strzelnicze, łuki. 

  4. Wykonanie sanitariatów ogólnodostępnych wraz z budową wybieralnego zbiornika na 

nieczystości płynne. 

  5. Adaptacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na: 

  - szatnie dla sportowców, 

    - magazyny i składy sprzętu, 

    - zaplecze socjalno-gastronomiczne, 

    - salkę spotkań na 30 do 40 osób. 

6. Dokończenie małej architektury, tj. drogi, chodniki, place parkingowe, oświetlenie, 
nasadzenia drzew, uzupełnienie ogrodzenia. 

  7. Uzupełnienie sprzętu do rekreacji. 

  8. Urządzenie placu zabaw. 

9. Poszerzenie istniejącego wybrukowanego placu pod namiot. 

10. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami. 

X

 

KOSZTY CAŁKOWITE: 500 000 zł. 

CZAS REALIZACJI: 2010 - 2012r. 

INWESTOR: GMINA BIAŁA 
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10. MONITORING I EWALUACJA 

Z  procesem wdrażania Planu Odnowy Wsi Łącznik zwanym dalej Planem, są ściśle 
powiązane regularne działania monitorująco–kontrolne, stanowiące ważny element 
zarządzania Planem. W trakcie realizacji Planu musi być na bieżąco oceniany rozwój 
wydarzeń i w razie konieczności dokonywane korekty. Istotnym elementem realizacji Planu 
jest nie tylko śledzenie stanu wykonania harmonogramu wdrażania i osiągania poszczegól-
nych jego elementów, ale także monitorowanie zachowań interesariuszy, działań ewentual-
nych partnerów, pracy Rady Liderów. Realizując Plan obowiązuje Radę Liderów regularna 
sprawozdawczość do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego. Istotą tych dokumentów nie jest tylko uzyskanie i utrzymanie 
zadowolenia, ale zapewnienie informacji zwrotnej dla Rady Liderów, a następnie stworzenie 
obiektywnej podstawy do ewentualnej modyfikacji działań założonych w Planie. 
Monitorowanie odbywa się na wszystkich poziomach i etapach realizacji projektu, mierząc 
postęp względem zaplanowanego budżetu, działań, założeń oraz rezultatów. Jest on również 
kluczowym źródłem informacji potrzebnych do dokonania ewaluacji Planu. Jeżeli nie da się 
monitorować i zmierzyć działań prowadzonych w ramach Planu, nie da się również nim 
zarządzać, ani go finalnie ocenić. 

Ewaluacja to (najprościej rzecz ujmując) sprawdzenie, czy w wyniku podejmowanych 
w Planie działań osiągnięte zostały spodziewane rezultaty oraz czy te rezultaty przełożyły się 
na realizację celów projektu. Podstawowymi celami ewaluacji są: poprawa jakości, określenie 
efektów oraz zwiększenie przejrzystości działań, a także sygnalizowanie pojawiających się 
problemów. Wiarygodna ewaluacja powinna być analityczna, systematyczna, rzetelna, zorien-
towana na rezultaty i użyteczna. Wyróżnić możemy trzy typy ewaluacji: ex-ante (przed roz-
poczęciem Planu), on-going (w trakcie trwania Planu) oraz ex-post (po zakończeniu 
założonego w Planie czasokresu). Rada Liderów przygotuje odpowiednią metodykę 
monitorowania i ewaluacji Planu. 
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