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I      WSTĘP

Plan  Odnowy  Miejscowości  jest  dokumentem  o  charakterze  strategicznym,  który 

obejmuje swym zakresem jedną miejscowość – Rostkowice.  Specyfika planu polega na tym, 

że  koncentruje  się  na  prostych,  lokalnych  przedsięwzięciach,  które  prowadzić  mają  do 

poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-

społeczny i pro-kulturowy charakter,  i  dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie 

strategii  rozwoju  całej  gminy,  która  zazwyczaj  koncentruje  się  na  zagadnieniach 

infrastrukturalnych i gospodarczych.

Odnowa  wsi  uaktywnia  osobiste  zaangażowanie  mieszkańców,  wypływające  z 

odpowiedzialności  za  własną  przyszłość.  Daje  możliwość  samorealizacji  i  poczucia 

uczestnictwa we wspólnocie i współtworzeniu, uaktywnia bowiem podstawowy zasób jakim 

dysponuje społeczeństwo tj. zaangażowanie ludzi. Mobilizuje siły i zasoby, tworzy warunki i 

pozytywne  impulsy  dla  utrzymania  dotychczasowych  oraz  rozwoju  nowych  dziedzin 

gospodarki.1

Istnienie  Planu  Odnowy  wiąże  się  również  z  możliwością  korzystania 

z zewnętrznych źródeł finansowania. 

W dalszej  części  opracowania  przedstawiono  charakterystykę  wsi,  analizę  SWOT, 

wybraną  misję,  cele  i  kierunki  działania,  plan  zadań  inwestycyjnych  i  przedsięwzięć 

aktywizujących  społeczność  lokalną,  harmonogram  inwestycyjny  dla  miejscowości 

Rostkowice . 

1.R. Wilczyński, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce,  Poznań 2003, s.12.
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II        OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  MIEJSCOWOŚCI 

2.1 POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚCI

Rostkowice  znajdują  się  we  wschodniej  części  gminy  Biała,  pomiędzy  Gostomią,  a 

Wilkowem, w powiecie prudnickim, w województwie opolskim. 

Fot. 1. Rostkowice dzień/ noc

Źródło: Własne 
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2.2       CHARAKTERYSTYKA MIESZKAŃCÓW

Rys. 1  Umiejscowienie sołectwa Rostkowic na mapie Gminy

Źródło: http://www.biala.gmina.pl

Rostkowice  zamieszkuje  204 osób  (stan  na grudzień  2011 r.)  Mieszkańcy głównie 

zajmują  się  uprawą  roli  oraz  znaczna  część  mieszkańców  pracuje  za  granicą  w  różnych 

branżach.  Źródłem utrzymania  są  również  emerytury.  Sołectwo posiada areał  568,3 ha,  z 

czego na 399 ha gospodaruje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rostkowice, która posiada 

pola także na terenie Wilkowa, Gostomi i Białej. Przez wieś przechodzi trasa rowerowa (szlak 

czerwony i zielony) co obrazuje mapa „Szlakami Bociana Białego”.
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2.3        RYS HISTORYCZNY 

 Miejscowość  została  założona  w pierwszej  połowie  XV wieku.  Pierwsza  pisemna 

wzmianka o osadzie „Rostkowicze” pochodzi z roku 1467. Jedyny jednak zabytkowy dom, 

który  mieścił  się  pod nr  32  został  wybudowany w XVIII  wieku.  Odnowiony częściowo, 

przekształcony w XX wieku, kryty łupkiem.
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Fot. 2. Skarpa przy wjeździe do wioski 

Źródło: Własne

III     ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI ROSTKOWICE - WIZJA  

          ROZWOJU WSI

Diagnoza aktualnej sytuacji Wizja stanu docelowego

Co ją wyróżnia?

1. Atrakcyjne 
położenie. 

2. Naturalne 
środowisko, czyste 
powietrze. 

3. Połączenie z 
siedzibą gminy, 
miejscowość 
położona w pobliżu 
głównych szlaków 
komunikacyjnych. 

4. Budynek straży z 
salą spotkań.

Co ma ją

wyróżniać?

Zintegrowani

 i zaangażowani 

w życie wsi 

mieszkańcy. 
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Kim są mieszkańcy?

Mieszkańcy wsi 

prowadzą działalność 

rolniczą, emeryci, 

renciści, bezrobotni, 

młodzież.

Kim mają być 

mieszkańcy?

 Mieszkańcy 

powinni być 

zaangażowani w 

życie wsi, 

młodzież 

aktywna dla wsi i 

dla siebie. 

Chętnie 

podnoszący 

swoje 

kwalifikacje (np. 

związane z 

agroturystyką).

Co daje utrzymanie?

Praca w sferze 

produkcyjno-

usługowej. Emerytury, 

renty, pomoc 

społeczna, zasiłki dla 

bezrobotnych.

Co ma dać

utrzymanie?

Dobrze 

rozwinięta 

agroturystyka, 

turystyka, 

działalność 

gospodarcza, 

praca w sferze 

produkcyjno 

-usługowej.

Jak zorganizowani są 

mieszkańcy?

Stowarzyszenie 

Odnowy Wsi 

Rostkowice, Rada 

Sołecka.

W jaki sposób ma 

być 

zorganizowana 

wieś i jej 

mieszkańcy?

Stowarzyszenie 

zrzeszające 

mieszkańców

 i miłośników 

Rostkowic.  

Mieszkańcy 

organizujący 

imprezy 

integracyjne.
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Jak wygląda wieś?
Wieś z tradycjami.

Jak ma wyglądać 

wieś?

Estetyczna, 

mieszkańcy 

prowadzący

segregację 

odpadów, 

mieszkańcy 

utrzymujący 

własne posesje w 

czystości, remont 

budynków, 

dachów,

ogrodzeń. W 

centrum wsi 

ustawiona tablica 

z informacją 

turystyczną. 

Jaki jest stan 

środowiska, 

otoczenia?

Przez wieś biegną 

szlaki rowerowe, brak 

zanieczyszczeń 

przemysłowych.

Jaki ma być stan 

środowiska, 

otoczenia?

Wykorzystanie 

naturalnych 

walorów 

przyrodniczych

 i turystycznych 

terenu.
Co proponuje wieś 

młodzieży i dzieciom? Boisko,

sala spotkań.

Co 

zaproponujemy 

młodzieży i 

dzieciom?

Zorganizowanie 

zajęć  w sali 

spotkań, 

korzystanie ze 

ścieżek 

rowerowych,

budowa izby 

regionalnej,

budowa placu 

zabaw, remont 

boiska 

sportowego,  
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montaż ławek  i 

stolików na 

terenie boiska, 

dostęp do 

darmowego 

internetu, 

również na 

terenie boiska,

 organizowanie 

imprez 

aktywizujących. 

Wizja  rozwojowa  wsi  jest  czynnikiem  ukierunkowującym  działania  całej  społeczności 

lokalnej, określa stan miejscowości, jaki ma być przez nią osiągnięty w przyszłości. Wizja to 

szeroka  koncepcja,  w  której  społeczność  lokalna  wyraża  swoje  wyobrażenie  przyszłości, 

swoje inspiracje i aspiracje nie wgłębiając się w sposoby, jak to wykonać2.

Wizja zapisana w haśle promującym naszą miejscowość brzmi:

„ Miejscowość przyjazna młodzieży”

2.T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, 2001, s.12
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IV     ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI WEDŁUG RODZAJU 

          ZASOBÓW

Znaczenie zasobu

Rodzaj zasobu brak małe średnie  duże
wyróżniając
e

Środowisko przyrodnicze

- walory krajobrazu X

- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, 
nasłonecznienie) X

- walory szaty roślinnej X

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty X

- osobliwości przyrodnicze X

- podłoże, warunki hydrogeologiczne X

- gleby, kopaliny X

Środowisko kulturowe

- walory architektury wiejskiej  i osobliwości 
kulturowe

X

- walory zagospodarowania przestrzennego X

- zabytki X

- zespoły artystyczne X

Dziedzictwo religijne i historyczne

- miejsca, osoby i przedmioty kultu X

- tradycje, obrzędy, gwara X

- legendy, podania i fakty historyczne X

- ważne postacie historyczne X

- specyficzne nazwy X
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Obiekty i tereny

- działki pod zabudowę mieszkaniową X

- działki pod zakłady usługowe i przemysł X

- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i 
poprzemysłowe

X

- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi  X

- place i miejsca publicznych spotkań X

- miejsca sportu i rekreacji X

- ścieżki rowerowe X

Gospodarka i rolnictwo

Zakłady pracy X

Gospodarstwa rolne X

Instytucje

- placówki opieki społecznej X

- szkoły X

- dom kultury X

Ludzie, organizacje społeczne

- OSP X

- Koło Gospodyń Wiejskich X

- Stowarzyszenia X

Infrastruktura techniczna 

- drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie 
uliczne x

- wodociągi x

- sieć telefoniczna X

- świetlica, dom kultury X
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- boisko, X

- palcówki usługowe X

- infrastruktura, wyposażenie  X

- stan posesji i budynków  X

Dostęp do informacji o wsi 

- Panorama Bialska X

- Strona internetowa: www.biala.gmina.pl X

Fot. 3. Rostkowice z wieży budynku straży 

Źródło: Własne
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V     ANALIZA SWOT 

Akronim angielskich słów Strengths – Weaknesses – Opportunities - Threats, służy do 

analitycznego  przedstawienia  informacji  o  danej  sprawie  wg  czterech  czynników 

strategicznych, tj. mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia.  Kolejność liter wskazuje 

porządek  analizowania  składowych  sytuacji  strategicznej:  SWOT  -  atuty/słabości, 

szanse/zagrożenia; TOWS - zagrożenia/szanse, słabości/atuty.  Przedstawiona poniżej analiza 

mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia 

społeczno-gospodarczego  miejscowości.  Poniższy  zbiór  informacji  o  mocnych  

i  słabych  stronach  miejscowości  i  stojących  przed  nią  szansach  i  zagrożeniach  jest 

uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach miejscowości ułożonych przekrojowo 

(w  ramach  poszczególnych  obszarów  życia  społeczno-gospodarczego).  Ponadto  dla 

stworzenia  lepszych  podstaw  do  oceny  sytuacji  społeczno-gospodarczej  w  miejscowości 

Rostkowice przeprowadzono ankietę, której celem była ocena komfortu życia mieszkańców 

w  stosunku  do  innych  podobnych  miejscowości  w  gminie  oraz  ocena  trendów  w  życiu 

społeczno – gospodarczym na przestrzeni ostatnich lat.  Poniższa analiza przedstawiona jest 

wg kolejności SWOT3  .

3. www. bip.warmia.mazury.pl
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MOCNE  STRONY

• Zintegrowane środowisko społeczne, działające lokalnie grupy aktywnych

mieszkańców; 

• Dbałość mieszkańców o estetykę wsi z zachowaniem regionalnej zabudowy; 

• Zaangażowanie mieszkańców;     

• Duży przyrost naturalny;

• Dobrze rozwinięte rolnictwo; 

• Pracowitość i gospodarność mieszkańców;

• Zachowana gwara Śląska;

• Duża liczba osób ze znajomością języka niemieckiego; 

SŁABE  STRONY

• Wysoki poziom bezrobocia (zwłaszcza wśród młodzieży);

• Słaba infrastruktura dróg polnych;

• Brak sieci kanalizacyjnej;

• Starzejąca się społeczność lokalna;

• Brak dostępu do darmowego internetu, w miejscu publicznym;

 SZANSE

• Rozwój oferty turystycznej;

• Rozwój kulturalny wsi;

• Środki pozabudżetowe; 

• Pozyskanie środków unijnych;

•          Realizacja programów aktywności lokalnej;

• Rozwój agroturystyki specjalistycznej;

ZAGROŻENIA

• Brak wystarczających środków w budżecie gminnym na realizację 

inwestycji;

• Bezrobocie w skali makro;
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• Migracje zarobkowe, zwłaszcza wśród młodzieży;

• Bariery administracyjne (długotrwałe procedury);

VI    OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ DO REALIZACJI

 Plan Odnowy Miejscowości Rostkowice zakłada realizację działań ze sfery społeczno-

kulturalnej  i  gospodarczej  życia  mieszkańców.  Celem planowanych inwestycji  jest  przede 

wszystkim poprawa estetyki oraz stanu bezpieczeństwa wsi.

Planowane zadania na lata 2012 – 2019

1. Remont wieży budynku straży. 

2. Zagospodarowanie części boiska sportowego wraz z montażem ławek i 

stolików, gdzie wszyscy mieszkańcy będą mogli korzystać z darmowego dostępu 

do internetu za pośrednictwem Wi-Fi.

3. Stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie boiska. 

4. Modernizacja boiska sportowego.

5. Uatrakcyjnienie infrastruktury turystycznej.

6. Poprawa estetyki wsi, zachęcenie mieszkańców do zagospodarowania 

przydrożnych pasów w sąsiedztwie posesji.

7. Remont dróg polnych.
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OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH
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NAZWA ZADANIA CEL PROJEKTU OPIS PROJEKTU

PRZEWID
ZIANY 

KOSZT W 
PLN

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA

Remont wieży budynku 
straży 

Poprawienie estetyki 
miejscowości oraz 
bezpieczeństwa.

Malowane wieży i 
budynku przylegającego, 

remont dachu wieży 
wraz z wymianą barierek 

i okiennic. 

10 000 Środki Gminy

Zagospodarowanie 
części boiska 

sportowego wraz z 
montażem ławek i 

stolików, gdzie wszyscy 
mieszkańcy będą mogli 
korzystać z darmowego 
dostępu do internetu za 
pośrednictwem Wi-Fi.

Integracja młodzieży 
lokalnej.

Utwardzenie terenu pod 
budowę i montaż ławek 

oraz stołu.
 Zaopatrzenie w 

infrastrukturę techniczną 
umożliwiającą darmowe 
podłączanie do internetu.

5 000
Środki Unijne

Stworzenie 
ogólnodostępnego placu 

zabaw

Integracja dzieci. Przygotowanie terenu 
pod plac zabaw, montaż 
urządzeń zabawowych.

20 000 Środki Gminy

Modernizacja boiska 
sportowego

Integracja dzieci i 
młodzieży lokalnej.

Przebudowa starych 
bramek, przygotowanie 

podłoża pod boisko, 
zmniejszenie o połową 
miejsca do gry w piłkę 

nożną, budowa siatek za 
bramkami. W pozostałej 

przestrzeni boiska, 
utworzenie miejsca do 

gry w siatkówkę. 

25 000
Środki Unijne

Uatrakcyjnienie 
infrastruktury 
turystycznej

Uatrakcyjnienie 
infrastruktury 

turystycznej poprzez 
stworzenie 

ciekawych miejsc dla 
turystów. 

Stworzenie miejsca 
odpoczynku dla 

rowerzystów (montaż 
ławek, stolika i 
zadaszenia oraz 
ustawienie tablic 
informacyjnych z 

zabytkową rekonstrukcją 
mapy  Rostkowic).

15 000
Środki Unijne

Poprawa estetyki wsi, 
zachęcenie mieszkańców 

do zagospodarowania 
przydrożnych pasów w 

sąsiedztwie posesji

Upiększenie wyglądu 
wioski

Wykaszanie, plewienie 
użytków zielonych, 

sadzenie nowych roślin.  
10 000 Środki Gminy

Remont dróg polnych

Zwiększenie 
komfortu podróży 
rolników na swoje 

pola

Uzupełnienie dziur 
kamieniem, na drogach 

polnych.
10 000 Środki Krajowe



VII  HARMONOGRAM REALIZOWANYCH ZADAŃ

WYBÓR PROJEKTU STRATEGICZNEGO: 

Tytuł projektu  : „Modernizacja boiska sportowego” 

Opis i charakterystyka obszaru:

Miejscem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Rostkowic  
jest  boisko sportowe, położone we wschodniej części wioski (działka nr 86 mapa 1)  
przy  drodze  gminnej.  Celem  projektu  jest  poprawa  jakości  życia  mieszkańców, 
upowszechnienie sportu i rekreacji.
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DZIAŁANIE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Remont wieży budynku 
straży X

Zagospodarowanie części 
boiska sportowego wraz z 
montażem ławek i stolików, 
gdzie wszyscy mieszkańcy będą 
mogli korzystać z darmowego 
dostępu do internetu za 
pośrednictwem Wi-Fi.

X

Stworzenie 
ogólnodostępnego placu 
zabaw

X

Modernizacja boiska 
sportowego X

Uatrakcyjnienie 
infrastruktury turystycznej X

Poprawa estetyki wsi, 
zachęcenie mieszkańców 
do zagospodarowania 
przydrożnych pasów 
w sąsiedztwie posesji

X X X X X

X X X

Remont dróg polnych X X X X X X X

 Realizacja zadań w poszczególnych latach uzależniona jest od wielkości budżetu w danym roku.



Określenie zakresu projektu:

1.Przebudowa  istniejącego  boiska  sportowego,  tj.  przebudowa  starych  bramek, 
przygotowanie podłoża pod boisko, zmniejszenie o połową miejsca do gry w piłkę nożną, 
budowa siatek za bramkami. W pozostałej przestrzeni boiska, utworzenie miejsca do gry w 
siatkówkę.

2.Budowa palcu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wioski. 

3.Zagospodarowanie części boiska sportowego wraz z montażem ławek i stolików, gdzie 
wszyscy  mieszkańcy  będą  mogli  korzystać  z  darmowego  dostępu  do  internetu  za 
pośrednictwem Wi-Fi.

Uzasadnienie:  W  naszej  wsi  dużym  problemem  jest  stan  jakościowy  infrastruktury  
sportowej  oraz  konieczności  jej  unowocześnienia.  Poprzez  poprawę  stanu 
infrastruktury  wzrośnie  atrakcyjność  wsi  dla  aktualnych  i  przyszłych  mieszkańców.  
Zwiększy  się  dostępność  obiektów  sportowych  i  rekreacyjnych,  co  zachęci  dzieci  i  
młodzież do aktywności sportowej. 

Koszty całkowite: 50             000 zł   

Czas realizacji: 2013 r.

Inwestor:   Gmina Biała  ,   Stowarzyszenie   Odnowa Wsi Rostkowice  

VIII WNIOSKI KOŃCOWE

 Strategia  zawarta  w Planie  Odnowy Miejscowości  Rostkowice  na  lata  2012 -  

2019  stanowi  o  tym,  że  mieszkańcy  miejscowości  działają  i  chcą  aktywnie  

uczestniczyć  w  życiu  społecznym.  Programy  rozwoju  wsi  są  częścią  składową 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego działań zmierzających do poprawy 

sytuacji  gminy  oraz  sprzyjają  długofalowemu  rozwojowi  gospodarczemu  kraju,  jego 

spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Koncepcja rozwoju i odnowy wsi zakłada 

podejmowanie na tych terenach zróżnicowanej działalności gospodarczej, kształtowanie jej w 

sposób  zapewniający  zachowanie  walorów  środowiskowych  i  kulturowych,  poprawę 

warunków życia poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do 

usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych.

Wychodząc  naprzeciw  w/w  problemom  zostaną  podjęte  działania,  które  

w znacznym stopniu przyczynią się do zacierania dysproporcji między wsią, a miastem. Za-

planowane w ramach niniejszego programu inwestycje będą pełnić funkcje administracyjne, 

kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Istotnym elementem działań w ramach programu będzie 
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pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulacja współpracy na rzecz rozwoju  

i  promocji  wartości  związanych  z  miejscową  specyfiką  społeczną  i  kulturową.  Celami 

zaplanowanych  inwestycji  jest  stworzenie  odpowiednich  warunków  do  rozwoju 

samorządności na szczeblu lokalnym, jego uatrakcyjnienie, jako miejsce zamieszkania oraz 

przeciwdziałanie patologiom społecznym.
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