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Wstęp 
 

Opracowanie planu odnowy miejscowości to wyzwanie, przed którym stanęły wszystkie 

aktywne społeczności lokalne zaangażowane w działania rozwojowe podejmowane na terenie 

ich małych ojczyzn. Wdrożenie planu odnowy wiąże się z określonymi korzyściami dla 

społeczności lokalnej, takimi jak: możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i innych 

zewnętrznych źródeł finansowania działań rozwojowych, zdynamizowanie rozwoju społeczno-

gospodarczego miejscowości, dzięki pojawiającym się nowym możliwościom podejmowania 

działań rozwojowych, wzrost atrakcyjności życia społeczno-kulturalnego, wdrażanie 

pozytywnych zmian akceptowanych przez mieszkańców, aktywizacja społeczności lokalnej, 

wzrost tożsamości z miejscem zamieszkania i stopnia integracji mieszkańców wokół działania 

na rzecz własnego środowiska – miejscowości, stworzenie lokalnego forum wymiany 

informacji i doświadczeń. 

Plan Odnowy Miejscowości Karłowic Małych zrodził się dzięki świadomości społecznej  

i inicjatywie mieszkańców, którzy stwierdzili, iż ich miejscowość ma szanse na bardziej 

dynamiczny rozwój. Spowoduje to, że wieś Karłowice Małe będzie bardziej atrakcyjna  

i przyjazna samym mieszkańcom oraz przybywającym gościom. 

Rozwój ten możliwy jest dzięki licznym funduszom z Unii Europejskiej przeznaczonym na 

odnowę obszarów wiejskich oraz wsparciu władz samorządowych i zaangażowaniu samych 

mieszkańców. 

Plan odnowy sołectwa powstał w wyniku dyskusji na zebraniach wiejskich. Mieszkańcy 

określili wówczas najważniejsze działania istotne dla ich miejscowości i wyłonili swoich 

liderów lokalnych. W następnym etapie liderzy opracowali niniejszy dokument.  

Przygotowanie opracowania, określającego stan obecny miejscowości oraz wizję jej rozwoju 

na najbliższe lata jest wyrazem dojrzałości sołectwa. 

Plan Odnowy Miejscowości Karłowice Małe na lata 2022-2027 jest dokumentem otwartym,  

a zapisane w nim zadania będą aktualizowane wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami 

zewnętrznymi i wewnętrznymi. Brane będą pod uwagę nowe potrzeby zgłaszane przez 

mieszkańców wsi. 
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1.  Rys historyczny i obecny miejscowości 

Powiat nyski, gmina Kamiennik 

Nazwa niemiecka Klein Carlovitz, w latach 1936-1945 Klein Karlshol, Kreis Grottkau.  

O Karłowicach Małych posiadamy tylko pojedyncze informacje, które nie pozwalają na 

odtworzenie dziejów miejscowości. W 1721 r. właścicielem wioski był generał major von 

Dubuisson. Pięć lat później spadek po nim wraz z herbem i nazwiskiem odziedziczył Fryderyk 

Karol Le Joune. W drugiej połowie XIX w. majątek w Karłowicach Małych należał do 

Manfreda Marii Alojzego von Matuschka (ur. 1869 r.), rycerza zakonu kawalerów maltańskich.  

Z katalogu Zabytków sztuki w Polsce wynika, że w latach sześćdziesiątych XX w. dwór  

w Karłowicach Małych oraz zabudowania gospodarcze dawnego folwarku były w dobrym 

stanie technicznym. Obecnie część budynków gospodarczych nie istnieje, a z rezydencji 

pozostały tylko mury zewnętrzne. 

Dwór w Karłowicach Małych wzniesiono na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego 

stulecia. Klasycystyczny budynek murowany z cegły, potynkowany, częściowo 

podpiwniczony, wzniesiony na rzucie prostokąta, dwukondygnacjowy, nakrywał dach 

mansardowy. Fasada dziewięcioosiowa z centralnie umieszczonym głównym wejściem do 

budynku. Zachowane fragmenty murów zewnętrznych posiadają ślady podziałów ramowych  

i prostokątnych obramowań otworów okiennych. Układ wnętrz dwutraktowy, z korytarzem 

pomiędzy traktami i centralnie umieszczoną sienią, w przedłużeniu której znajdowała się klatka 

schodowa i zejście do piwnic. 

Z budynków gospodarczych zachował się dawny spichlerz. Murowany z cegły, potynkowany, 

dwukondygnacjowy, z charakterystycznymi wnękami zamkniętymi półkoliście i wydatnym 

gzymsem przepaskowym. W jego przedłużeniu stodoła konstrukcji szkieletowej, nakryta 

siodłowym dachem. 

Stan budynków zespołu dworsko-folwarcznego w Karłowicach Małych jest katastrofalny  

i prawdopodobnie za kilka lat nie będzie już po nich śladu. Co ciekawe władze konserwatorskie 

w tym przypadku wyprzedziły rzeczywistość i w rejestrze zabytków sztuki, do którego dnia 

09.06.1965 r. wpisano dwór pod nr rej.: 993/65 dodano adnotację: nie istnieje. 
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2. Inwentaryzacja zasobów 

ANALIZA ZASOBÓW CZ I                        Sołectwo Karłowice Małe 
 

Rodzaj zasobu 

 

Opis (nazwanie zasobu 

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

(odpowiednio wstaw X) 

 

Małe 

 

Duże 

 

Wyróż-

niające 

1. 2. 3. 4. 5. 

Przyrodniczy 

- walory krajobrazu, rzeźby 

terenu 

 

- stan środowiska 

 

 

- walory klimatu 

 

- walory szaty roślinnej 

 

 

 

- cenne przyrodniczo obszary 

lub obiekty 

 

- świat zwierzęcy (ostoje, 

siedliska) 

 

 

 

 

 

- wody powierzchniowe 

(cieki, rzeki, stawy) 

 

- wody podziemne 

 

- gleby 

 

- kopaliny 

 

- walory geotechniczne 

 

Kulturowy 

- walory architektury 

 

- walory przestrzeni wiejskiej 

publicznej 

 

 

- walory przestrzeni wiejskiej 

prywatnej 

 

Wyżyna polodowcowa. 

 

 

Środowisko nieskażone, 

czyste, brak kanalizacji.  

 

Klimat umiarkowany. 

 

Lasy mieszane o małej 

powierzchni, zagajniki, 

tereny zielone. 

 

Brak 

 

 

Nietoperze, sowy, 

dzięcioły, sikory i inne, 

bociany, wiewiórki, kuna, 

dziki, borsuki, jenoty, jeże, 

łasica, lisy, zające szare, 

bażanty, kuropatwy. 

 

Ciek wodny. 

 

 

Brak 

 

Bielice, klasa od II do IV. 

 

Brak 

 

Brak 

 

Zespół dworski: ruiny 

zabytkowego dworu, ruiny 

spichlerza. 

Plac zabaw, park z 

bogatym drzewostanem  

i roślinnością. 

 

Budynki w większości 

poniemieckie do remontu, 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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- zabytki i pamiątki 

historyczne 

 

- osobliwości kulturowe 

 

- miejsca, osoby i przedmioty 

kultu 

 

- święta, odpusty, 

pielgrzymki 

 

- tradycje, obrzędy, gwara 

- legendy, podania i fakty 

historyczne 

 

- specyficzne nazwy 

 

- specyficzne potrawy 

 

- dawne zawody 

posesje częściowo 

odnowione, dojazdy do 

nich utwardzone. 

 

Przydrożne kapliczki, 

krzyże. 

 

Brak 

 

Brak 

 

 

Brak 

 

 

Brak 

Brak 

 

 

Brak 

 

Brak 

 

Brak 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ANALIZA ZASOBÓW CZ II                        Sołectwo Karłowice Małe 
 

Rodzaj zasobu 

 

Opis (nazwanie zasobu 

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

(odpowiednio wstaw X) 

 

Małe 

 

Duże 

 

Wyróż-

niające 

1. 2. 3. 4. 5. 

Obiekty i tereny zielone 

- działki pod zabudowę 

mieszkaniową 

 

- działki pod domy 

letniskowe 

 

-działki pod zakłady 

usługowe i przemysł 

- pustostany mieszkaniowe 

 

- pustostany poprzemysłowe 

 

- tradycyjne nieużytkowane 

obiekty gospodarskie 

(stodoły, spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Brak 

 

Zabytkowy spichlerz – 

ruiny. 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0BBA3764-EFA3-4E09-8BBA-3C01D08E0BB9. Podpisany Strona 6



7 

 

Infrastruktura społeczna 

 

- place publicznych spotkań, 

festynów 

 

- sale spotkań, świetlice, 

kluby 

 

- miejsca uprawiania sportu 

 

- miejsca rekreacji 

 

- ścieżki rowerowe, szlaki 

turystyczne 

 

szkoły 

 

- przedszkola 

 

- biblioteki 

 

 

- placówki opieki społecznej 

 

- placówki służby zdrowia 

 

Infrastruktura techniczna 

- wodociąg, kanalizacja 

 

 

 

 

 

 

- drogi (nawierzchnia, 

oznakowanie oświetlenie) 

 

 

 

 

 

 

 

- chodniki, parkingi, 

przystanki 

 

 

- sieć telefoniczna  

i dostępność Internetu 

- telefonia komórkowa 

- inne 

 

 

 

Plac przy świetlicy. 

 

 

Świetlica wiejska. 

 

 

Brak 

 

Plac zabaw. 

 

Brak 

 

 

Brak 

 

Brak 

 

Brak 

 

 

Brak 

 

Brak 

 

Wodociąg wybudowany 

przez Stowarzyszenie 

Budowy Wodociągu wsi 

Karłowice Małe ze 

środków zdobytych z 

dotacji w 1996 r. 

Kanalizacji brak. 

 

Droga gminna wykonana 

częściowo jako droga 

dojazdowa do pól stanowi 

utrudnienie w korzystaniu 

ze względu na szer. 3m. 

Wymagana modernizacja 

oświetlenia na całym 

odcinku.  

 

Chodników i parkingów 

brak, przystanek do 

modernizacji. 

 

Naziemna sieć telefoniczna 

i internetowa. 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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ANALIZA ZASOBÓW CZ III                        Sołectwo Karłowice Małe 
 

Rodzaj zasobu 

 

Opis (nazwanie zasobu 

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

(odpowiednio wstaw X) 

 

Małe 

 

Duże 

 

Wyróż-

niające 

1. 2. 3. 4. 5. 

Gospodarka, rolnictwo 

-miejsca pracy (gdzie, ile?) 

 

- znane firmy produkcyjne  

i zakłady     usługowe 

- ich produkty 

 

- gastronomia 

 

- miejsca noclegowe 

 

- gospodarstwa rolne 

 

- uprawy hodowlane 

 

- możliwe do wykorzystania 

odpady produkcyjne 

 

- zasoby odnawialnych 

energii 

 

Środki finansowe  

i pozyskiwanie funduszy 

 

- środki udostępniane przez 

gminę 

- środki wypracowane 

 

 

Brak 

 

Brak 

 

Brak 

 

Brak 

 

Brak 

 

4 

 

Brak 

 

Brak 

 

 

Brak 

 

 

 

 

 

Fundusz Sołecki 

 

Festyny, kiermasze 

   

Mieszkańcy (kapitał 

społeczny i ludzki) 

 

- autorytety i znane postacie 

we wsi 

 

- krajanie znani w regionie,  

w kraju i zagranicą 

 

- osoby o specyficznej lub 

ważnej dla wiedzy  

i umiejętnościach, m.in. 

studenci 

 

- przedsiębiorcy, sponsorzy 

 

 

 

 

Brak 

 

 

Brak 

 

 

Brak 

 

 

 

 

Brak 
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- osoby z dostępem do 

Internetu i umiejętnościach 

informatycznych 

 

- pracownicy nauki 

 

- związki i stowarzyszenia 

 

- kontakty zewnętrzne  

(np. z mediami) 

 

- współpraca zagraniczna  

i krajowa 

 

Internet ogólnie dostępny 

 

 

 

Brak 

 

Brak 

 

Nowiny Nyskie gazeta 

lokalna powiatu 

 

Brak 

 

Informacje dostępne o wsi 

 

- publikatory, lokalna prasa 

 

- książki, przewodniki 

 

- strony www 

 

 

Brak 

 

Przewodniki turystyczne 

 

Brak 
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3. Analiza mocnych i słabych stron miejscowości   

Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego 

SILNE strony 

atuty wewnętrzne 

SŁABE strony 

słabości (braki) wewnętrzne 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

1. Duża liczba festynów i czynów 

społecznych. 

2. Park przyrody. 

3. Miejsce po byłym stawie parkowym. 

4. Zagajniki i tereny zielone. 

5. Zatoczka polna z widokiem na góry 

Czeskie i Pradziada. 

 

1. Nieaktualny plan zagospodarowania 

przestrzennego. 

2. Zaorywanie poboczy dróg i rowów 

przydrożnych. 

3. Brak podziału obiektu świetlicy 

wiejskiej(współwłasność) co powoduje 

nierówne korzystaniu mieszkańców  

z obiektu oraz placu przy nim. 

4. Brak regulacji własności nieruchomości  

i granic nieruchomości. 

5. Brak regulacji granicy poboczy drogi 

gminnej co powoduje zagrożenie 

korzystania przez mieszkańców. 

6. Zaleganie śmieci na drodze. 

7. Nieznany status własności zabudowań 

obiektów. 

8. Zły stan techniczny drogi. 

9. Bezprawne korzystanie z działek 

gminnych. 

SZANSE 

okazje zewnętrzne płynące  

z otoczenia 

ZAGROŻENIA 

zagrożenia płynące z otoczenia 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

1. Organizacja ciekawych imprez  

i kiermaszy okolicznościowych 

związanych z tradycjami lokalnymi. 

2. Zagospodarowanie i renowacja parku na 

potrzeby lokalne z wykorzystaniem 

uprawiania sportu wokół nich. 

3. Powstanie oczka lub stawu wodnego  

z fauną i florą miejscową. 

4. Powstanie miejsca rekreacyjnego dla 

turystów z miejscem do odpoczynku 

(stoły, ławki, miejsce na grilla, zabawy 

taneczne, park linowy). 

5. Wyznaczenie trasy rowerowej przez 

miejscowość. 

1. Starzenie się społeczeństwa  

i malejąca liczba mieszkańców. 

2. Mała aktywność społeczeństwa. 

3. Brak atrakcji turystycznych 

zachęcających do odwiedzania wsi. 

 

Byt – warunki ekonomiczne 

SILNE strony 

atuty wewnętrzne 

SŁABE strony 

słabości (braki) wewnętrzne 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

1. Atrakcyjne położenie i warunki 

krajobrazowe. 

2. Dostęp do Internetu. 

1. Brak miejsc pracy – wysokie bezrobocie. 

2. Słaba infrastruktura techniczna (brak 

kanalizacji). 
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 3. Słaba promocja wsi. 

SZANSE 

okazje zewnętrzne płynące  

z otoczenia 

ZAGROŻENIA 

zagrożenia płynące z otoczenia 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

1. Lepsza promocja wsi (strona www, 

informacje w prasie, informatory, tablice 

itp.) 

2. Poprawa stanu technicznego zabytków, 

parku i stawów. 

3. Wytyczenie ścieżki rowerowej i miejsca 

do odpoczynku. 

1. Emigracja zarobkowa młodych. 

2. Złe warunki bytowe osób starszych  

i samotnych – brak opieki całodobowej. 

 

 

Standard życia – warunki materialne 

SILNE strony 

atuty wewnętrzne 

SŁABE strony 

słabości (braki) wewnętrzne 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

1. Wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD  

i naczynia 

2. Możliwość zaadoptowania działek 

gminnych na potrzeby mieszkańców  

i turystów. 

3. Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego. 

1. Brak chodników. 

2. Brak kanalizacji. 

3. Niedostateczne oświetlenie wsi. 

4. Niezagospodarowany teren przy 

świetlicy ze względu na brak dostępu. 

5. Zły stan techniczny budynku świetlicy. 

SZANSE 

okazje zewnętrzne płynące  

z otoczenia 

ZAGROŻENIA 

zagrożenia płynące z otoczenia 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

1. Zagospodarowanie i porządkowanie 

terenu parku, cieku wodnego, placu przy 

świetlicy. 

2. Budowa ekologicznych oczyszczalni. 

3. Poprawa stanu budynku świetlicy. 

4. Powstanie miejsc parkingowych. 

5. Likwidacja barier komunikacyjnych. 

1. Zanieczyszczenia wód gruntowych 

ściekami.  

2. Brak finansów. 

3. Niejednolite traktowanie mieszkańców 

małych miejscowości w gminie. 

 

 

Jakość życia – warunki niematerialne 

SILNE strony 

atuty wewnętrzne 

SŁABE strony 

słabości (braki) wewnętrzne 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

1. Dobre relacje sąsiedzkie. 

2. Wysoki poziom współpracy sąsiedzkiej. 

3. Wspólne czyny na rzecz wsi. 

4. Wysokie poczucie bezpieczeństwa. 

5. Oferta skierowana do różnych grup 

wiekowych. 

6. Aktywizacja dzieci i młodzieży. 

 

1. Słabe połączenia komunikacyjne. 

2. Położenie miejscowości. 

3. Trudne warunki drogowe ze względu na 

pagórkowatość i brak przepisowej 

szerokości drogi gminnej. 
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SZANSE 

okazje zewnętrzne płynące  

z otoczenia 

ZAGROŻENIA 

zagrożenia płynące z otoczenia 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

1. Zainteresowanie historią i atrakcyjnością 

turystyczną społeczeństwa gminnego  

i powiatowego. 

2. Popularność aktywnych form 

wypoczynku i rekreacji. 

1. Konkurencja okolicznych wsi. 

2. Brak połączeń komunikacyjnych. 
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4. Analiza potencjału rozwojowego wsi Karłowice Małe 
 

 6       2                     5        1 

                        6       2                     1         2 

          

   (=) =                                                                         (+) - 

  

 

 

          

     

 

 

 

 

 

   6   4 

              8         3  

 

                   (-) +    

       

 

                                                                             (=)  + 

                                                                         3         2         

                       

                                                                         3         1   

silne strony    szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

 

 

 

Standard 
życia 

(warunki 
materialne) 

 

Jakość życia 

(warunki 

niematerialne) 

 

Tożsamość wsi 

i wartości życia 

wiejskiego 

 

Byt 

(warunki 

ekonomiczne) 
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5. Planowanie kierunku rozwoju 

• Budowa obiektów sportowo‐rekreacyjnych, kulturalnych (np. terenu sportowego -

rekreacyjnego, parku linowego). 

• Remonty i inwestycje drogowe (budowa chodnika, utwardzonego pobocza, 

dokończenie budowy parkingu przy świetlicy).  

• Poprawa komunikacji lokalnej. 

• Wytyczenie szlaku rowerowego i ustawienie tablic informacyjnych o miejscowości 

oraz miejscu imprez i odpoczynku. 

• Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej (festyny rodzinne, kiermasze, spotkania 

rodzinne i dożynki wiejskie itp.).  

• Budowa, przebudowa, remont infrastruktury wodnej z wykorzystaniem cieku 

wodnego. 

• Inwestycje w zakresie ochrony środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków).  

• Remont wiaduktu kolejowego na drodze powiatowej. 

• Adaptacja opuszczonych obiektów na potrzeby osób starszych i samotnych. 

• Stworzenie warunków do pozyskania miejsc pracy z wykorzystaniem wszelkich 

dostępnych środków krajowych i unijnych. 

• Promocja warunków czystego powietrza oraz ekologicznych upraw i kuchni 

regionalnej. 
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6. Wizja odnowy miejscowości – jaka ma być wieś Karłowice Małe 

 

 

 

„Miejscowość bezpieczna, estetyczna i przyjazna  

dla mieszkańców oraz gości. 

Miła atmosfera i tradycyjna gościnność oraz szacunek  

dla wartości rodzinnych i chrześcijańskich”. 
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Program krótkoterminowy odnowy wsi Karłowice Małe 

 

  

 

Kluczowy 

problem 

 

Odpowiedź 

 

 

Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) 

 

Punktacja 

 

Hierachia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas 

najbardziej 

zintegruje? 

 

Spotkania i wspólne 

organizowanie imprez 

kulturalnych oraz zajęć 

kulinarnych i rękodzielnictwa 

tradycyjnego 

Kiermasze okolicznościowe  

z degustacjami domowych wypieków 

i wyrobów kulinarnych. 

 

TAK 

 

TAK 

  

3 

Na czy nam 

najbardziej 

zależy? 

 

Organizacja wyposażenia 

zaplecza gospodarczego  

i zorganizowanie miejsca 

wypoczynku na wolnym 

powietrzu. 

Zakup kontenera i zagospodarowanie 

terenu przy świetlicy oraz 

wyposażenie w potrzebny sprzęt do 

rekreacji na świeżym powietrzu oraz 

oświetlenie 

 

TAK 

 

NIE 

  

2 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

 

Zalegające ruiny po 

zabudowaniach i rów 

przebiegający przez 

miejscowość. 

Uprzątnięcie miejscowości z ruin 

budynków i placu przy świetlicy oraz 

renowacja i przykrycie rowu, 

modernizacja oświetlenia wiejskiego. 

 

TAK 

 

NIE 

  

3 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

 

Powstanie parku i miejsca 

rekreacyjno-sportowego  

z oświetleniem i bezpieczną 

drogą dojazdową. 

Zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy (miejsce rekreacji i sportu  

z wykorzystaniem cieku wodnego)  

z zapleczem gospodarczym  

i oświetleniem.  

 

TAK 

 

NIE 

  

4 
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Co nam 

przyjdzie 

najłatwiej? 

Organizacja wspólnego 

działania. 

Wykonanie roboczego wizualnego 

planu organizacyjno-projektowego. 

 

TAK 

 

TAK 

  

5 

Jaki projekt zgłosimy do PROW  

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy na miejsce rekreacyjno-sportowe  

z wykorzystaniem cieku wodnego. 

 

 

Data opracowania: 7 luty 2022 r. 
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7. Opis planowanych działań inwestycyjnych 

PRIORYTET CEL 

 

PROJEKT Ranking Koszty Data realizacji 

Rozpoczęcie Zakończenie 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie atrakcyjności 

wsi 

poprzez właściwe 

zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej 

1. Powstanie Centrum 

Rekreacyjno-

Sportowego 

1. Zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy.  

1 40.000 2022 2024 

2. Powstanie zaplecza 

gospodarczego. 

1 55.000 2023 2023 

3. Zagospodarowanie cieku 

wodnego.  

1 40.000 2023 2024 

4. Budowa infrastruktury wokół 

terenu świetlicy. 

2 120.000 2024 2025 

2. Uporządkowanie 

parku wiejskiego. 

 

1. Utworzenie terenu fauny i flory  

z wykorzystaniem istniejącej 

naturalnie przyrody. 

3 45.000 2025 2027 

3. Poprawa 

infrastruktury 

technicznej i społecznej. 

 

1. Budowa dróg dojazdowych do 

terenów rekreacyjnych. 

3 60.000 2025 2026 

2. Udział w szkoleniach 

dotyczących przydomowych, 

ekologicznych oczyszczalni 

ścieków i zagospodarowanie wód 

opadowych. 

3 500 NA BIEŻĄCO 

3. Budowa altany. 2 30.000 2025 2026 

4. Budowa parku linowego. 3 28.000 2025 2026 

5. Budowa parkingu dla turystów. 3 30.000 2026 2026 

6. Wytyczenie szlaku rowerowego. 4 30.000 2026 2026 

4. Możliwości 

pozyskiwania dochodu 

przez społeczność 

lokalną na cele 

publiczne. 

1. Wspólne działania poprzez 

organizowanie imprez 

okolicznościowych, 

kiermaszów, festynów. 

3 500 NA BIEŻĄCO 

5. Promocja sołectwa. 1.Powstanie strony www. 4 1.000 2022 2022 

2.Ustawienie tablic informacyjnych 5 3.500 2025 2026 
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8. Charakterystyka projektów  

 

Cel 1: Poswatanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego 

 

1.1 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. 

Plac wokół świetlicy wiejskiej ma za zadanie uatrakcyjnić i zagospodarować czas wolny dzieci, 

młodzieży i dorosłych mieszkańców oraz gości. Zabawy na świeżym powietrzu sprzyjają 

rozwojowi fizycznemu dzieci i młodzieży a dorosłym umożliwiają miłe spędzenie wolnego 

czasu na świeżym powietrzu. 

W poprzednich latach zostały zakupione pierwsze elementy placu zabaw; huśtawka 

łańcuchowa z jednym siedziskiem dla małych dzieci i jednym dla starszych, wieża ze 

zjeżdżalnią i piaskownicą oraz zamontowano zestaw piknikowy tj. stół z dwiema ławkami. 

Obecnie chcielibyśmy dokupić jeszcze kilka elementów, które uatrakcyjnią rozrywkę i czas 

zabaw dzieci oraz zakupić stół do gry w szachy, warcaby i tenisa stołowego. Dokupione 

urządzenia będą dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży. 

Ustawienie altany będzie dobrym miejscem do wypoczynku dla każdego, miejsce to posłuży 

również dorosłym do sprawowania opieki nad bawiącymi się dziećmi. 

1.2 Powstanie zaplecza gospodarczego. 

Jest niezbędne do funkcjonowania między innymi paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 

organizującym kiermasze okolicznościowe z rękodzielnictwa, uświetnione wypiekami  

i wyrobami przysmaków domowych w ramach ich działalności. W chwili obecnej świetlica 

wiejska posiada jedno tylko pomieszczenie. Brak dodatkowych pomieszczeń bardzo utrudnia 

działalność. Marzeniem jest też organizowanie pokazów i szkoleń kulinarnych oraz 

organizowanie pikników i dożynek wiejskich. Obiekt wyposażony w stół biesiadny i ławy, 

będzie także dobrym miejscem w czasie festynów do biesiadowania.  

 

1.3 Zagospodarowanie cieku wodnego. 

Przez miejscowość przepływa rzeczka lokalna, która stanowi dodatkowy atut w wykorzystania 

do uatrakcyjnienia terenu. W planie odnowy chcemy wykorzystać ją do utworzenia miejsca  

z oczkiem wodnym ewentualnie z małym stawem do zarybienia i posadzenia roślin wodnych, 

drzew i krzewów ozdobnych oraz z możliwością do przebywania na łonie natury. Łączka polna 

będzie naturalnym miejscem odpoczynku. Na dzień dzisiejszy jest to miejsce 

niezagospodarowane i nie dające satysfakcji dla mieszkańców. Będzie to kolejny element 

atrakcji turystycznej z wytyczonym szlakiem rowerowym. 

 

1.4 Budowa infrastruktury. 

Miejscowość jest położona na terenie pagórkowatym z wąską drogą i brakiem pobocza  

o długości ponad 1,5 km. W części znajduje się odkryty niebezpieczny rów na wysokości 

świetlicy wiejskiej. Brak możliwości nie tylko zatrzymania i postoju pojazdów, jak i poruszania 

się pieszych jest bardzo uciążliwym elementem składowym. Stworzenie parkingu i pobocza na 

tym odcinku jest niezbędne. Pragniemy, aby to miejsce stało się atrakcyjne zarówno dla 

mieszkańców jak i dla osób przyjezdnych i tym samym stało się źródłem dochodu dla wioski. 

Konieczna jest pełna modernizacja terenu przyległego do miejsca utworzenia Centrum 

Rekreacyjno-Sportowego i Wypoczynkowego. Modernizacja oświetlenia wiejskiego sięga 

początku lat osiemdziesiątych i nie spełnia swojej roli. Teren do użytku publicznego powinien 

spełniać przynajmniej normy standardu bezpieczeństwa i estetyki. 
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 Cel 2: Uporządkowanie parku wiejskiego 

 

2.1 Utworzenie terenu fauny i flory z wykorzystaniem istniejącej naturalnie przyrody. 

W naszej miejscowości znajduje się wiele terenów należących do gminy a tym samym do 

sołectwa. Park położony na uboczu jest od wielu lat poza wszelką kontrolą. Znajduje się tam 

wartościowy drzewostan i kiedyś piękne krzewy, które w obecnej chwili zostały zaniedbane. 

Dewastowanie poprzez niekontrolowaną wycinkę drzew, sprawiło, że nastąpiła duża 

degradacja drzewostanu i naturalnego miejsca, które chcielibyśmy zagospodarować  

i doprowadzić do stanu użyteczności publicznej, tym samym spowodowałoby to zachętę do 

odwiedzania i poznawania naszej miejscowości, a to ożywiłoby i wzbogaciło naszą 

miejscowość. Dla pobliskiej szkoły i przedszkola stanowiłoby miejsce edukacyjne i spacerowe 

oraz zdrowotne. Konieczne będzie: wytyczenie trasy, projekt graficzny – mapa, tablice 

informacyjne na przystankach tematycznych, uporządkowanie całej trasy terenu parku. 

 

Cel 3: Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej 

 

3.1 Budowa dróg dojazdowych do terenów rekreacji.  

Wzdłuż całej wioski brak jest nie tylko chodnika, ale w zasadzie też pobocza odpowiednio 

utwardzonego. Co powoduje niebezpieczeństwo poruszania się pieszych, a w szczególności 

dzieci, które muszą m.in. dochodzić do przestanku autobusowego. Dlatego, też naszym 

zdaniem chodnik jest niezbędnym elementem podniesienia komfortu poruszających się pieszo 

osób. Rzeczą konieczna jest: wytyczenie trasy chodników i ich wykonanie. 

 

3.2 Udział w szkoleniach dotyczących przydomowych, ekologicznych oczyszczalni         

ścieków 

Wioska posiada sieć wodociągową powstałą w 1996 r. dzięki mieszkańcom, którzy tworząc 

Stowarzyszenie w 95% zdobyli środki zewnętrzne na jego budowę, ale brak jest sieci 

kanalizacyjnej. Dlatego każde gospodarstwo powinno posiadać szambo. Problem z odpadami 

ściekowymi istnieje od dawna. Aby zapobiec dalszej degradacji naturalnego środowiska 

Karłowic Małych pragniemy zapraszać przedstawicieli różnych firm, które trudnią się 

utylizacją tego rodzaju odpadów oraz specjalistów w zakresie gromadzenia wód opadowych  

z wykorzystaniem ich w gospodarstwach domowych. Susza ostatnich lat doprowadziła do 

braku wody w wodociągu wiejskim, czego mieszkańcy bardzo doświadczyli. Pragniemy 

przekonać naszych mieszkańców do zakładania przydomowych oczyszczali ścieków oraz 

gromadzenia wód opadowych. Wskazać drogę jak pozyskiwać fundusze na ten rodzaj 

inwestycji i jak załatwić wszystkie formalności organizując spotkania z przedstawicielami firm 

montujących przydomowe oczyszczalnie oraz przedstawicielami Banku Ochrony Środowiska 

w celu możliwości pozyskiwania funduszy na te cele i przedstawicielem Gminy z wydziału 

Ochrony Środowiska. Dodatkowo edukować w kwestii programu „czyste powietrze” co  

w chwili obecnej dotyczy całości naszej społeczności. 

3.3 Budowa altany. 

Brak miejsca do piknikowania i odpoczynku na świeżym powietrzu zachęciła nas do budowy 

altany z wyposażeniem w stoły i ławki oraz miejsce na grill. Zakres prac może być dodatkowym 

źródłem zarobku dla mieszkańców gminy. Fachowo i estetycznie wykonana budowla doda 

atrakcyjności terenu rekreacji. 
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3.4 Budowa parku linowego 

Dodatkową atrakcja będzie park linowy z atestem bezpieczeństwa wyposażony we wszelkie 

zabezpieczenia z możliwością wykorzystania części zadrzewienia co stanowi oszczędność  

w realizacji zadania. Wykonanie tego przedsięwzięcia będzie chyba jedynym miejscem do 

sprawdzenia sprawności fizycznej oraz kształtowania odwagi na terenie naszej gminy. 

Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo i dobrą zabawę. Teren jest położony na trasie 

miejscowości i łączy ze sobą w całość terenu rekreacyjno-sportowego co będzie stanowić 

kompleks wypoczynkowy. 

3.5 Budowa parkingu. 

W dalszym ciągu jest kwestia bardzo wąskiej drogi i brak pobocza oraz nieuregulowana kwestia 

granicy pasa drogowego ze względu na brak regulacji prawnej, nieliczni mieszkańcy przy 

swoich posesjach utrudniają korzystanie z pobocza, dlatego chcielibyśmy umożliwić 

korzystanie z obiektu rekreacyjno-sportowego nie tylko mieszkańcom, ale i gościom, którzy 

zechcą skorzystać z naszej gościnności, poprzez budowę pobocza i parkingu. W pobliżu są 

nieużytkowane działki gminne, które są zaniedbane i stanowią nieprzyjemne miejsce  

w otoczeniu obiektu użyteczności publicznej. 

3.6 Wytyczenie szlaku rowerowego. 

Miejscowość nasza jest przepięknym terenem do stworzenia miejsca do uprawiania turystyki 

rowerowej poprzez: 

- położenie terenu, 

- dużo przestrzeni i dróg wewnętrznych oraz polnych, 

- teren po byłym torowisku kolejowym, 

- piękne widoki m.in. widok na góry znajdujący się na trasie do miejscowości Ogonów łączącej 

się z naszą miejscowością, 

- możliwość trenowania sportu rowerowego, 

- przyjazne środowisko naturalne i czyste powietrze.  

 

Cel 4: Możliwości pozyskiwania dochodu na cele publiczne przez społeczność lokalną 

 

4.1 Wspólne działania poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, kiermaszów, 

festynów. 

Pragniemy, aby organizowanie imprez kulturalnych stało się tradycją wpisaną w kalendarz 

zajęć dających dochód do budżetu sołeckiego. Własne środki chcielibyśmy pomnażać  

i inwestować w piękno naszej wsi. Wzbogacanie i uatrakcyjnianie wszelkich wspólnych imprez 

przyniesie wymierne korzyści finansowe i kulturowe. 

 

Cel 5: Promocja Sołectwa 

 

5.1 Powstanie strony WWW. 

W dobie Internetu bardzo ważną rolę pełni posiadanie strony internetowej, która stanowi 

nieodrębny element promocji sołectwa oraz wszelkich czynności przyczyniających się do 

szerzenia działalności. Jest to najszybszy model komunikowania się i przekazywania informacji 

i wizualizowania przedsięwzięć i osiągnięć. Wymagane będzie znalezienie osoby, która zajmie 

się prowadzeniem strony internetowej oraz zakup laptopa do tego celu. 
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5.2 Ustawienie tablic informacyjnych.  

Dla poprawy możliwości zapoznania się z historią naszej miejscowości oraz możliwością 

korzystania z naszych obiektów rekreacyjno-sportowych i sprawnego poruszania się w terenie, 

powinniśmy ustawić czytelne, wyraźne i podające dokładne informacje tablice o całości 

funkcjonowania wszelkich atrakcji i przebiegu trasy z możliwością podziwiania naszej fauny  

i flory. 
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9. Program długoterminowy na lata 2022-2027  

I. Plan  
II. Program odnowy wsi na lata 2022 – 2027 

 

1. Cele 

Co trzeba osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję 

naszej wsi? 

2. Co nam pomoże osiągnąć cel? 3. Co nam może 

przeszkodzić?  

 

Projekty 

Co wykonamy? 

ZASOBY 

Czego użyjemy? 

ATUTY 

Silne strony i szanse 

Co wykorzystamy? 

BARIERY 

Słabe strony  

Co wyeliminujemy? 

ZAGROŻENIA 

Czego unikniemy? 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1. Kultywowanie 

tradycji. 

 

 

 

2. Dbanie o krajobraz 

kulturowy  

i przyrodniczy. 

 

Świetlica 

wiejska, plac 

przy świetlicy, 

ciek wodny, park 

z bogatym 

drzewostanem  

i roślinnością, 

Internet 

Walory 

krajobrazowe, 

zaangażowanie 

mieszkańców, 

popularność 

aktywnych form 

rekreacji  

Brak parkingów  

i chodników, słabe 

oświetlenie, skąpe 

informacje o wsi, zły stan 

techniczny zabytków 

1. Organizacja kiermaszy okolicznościowych. 

1. Powstanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego 

i Wypoczynkowego. 

 

 

 

2. Zagospodarowanie cieku wodnego. 

2. Budowa parku linowego. 

2. Wytyczenie szlaku rowerowego. 

2. Ustawienie tablic informacyjnych 

B. STANDARD ŻYCIA 

1. Poprawa infrastruktury 

technicznej. 

 

Świetlica 

wiejska, plac 

przy świetlicy 

Zaangażowanie 

mieszkańców, 

dogodne położenie 

Brak finansów, 

zanieczyszczenie wód 

gruntowych, poprawa 

1. Budowa chodnika i poboczy. 

1. Udział w szkoleniach dotyczących 

ekologicznych oczyszczalni oraz 

gromadzenia wód opadowych. 
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2. Modernizacja 

infrastruktury 

społecznej. 

wizerunku wsi, promocja 

wsi 

1. Budowa ekologicznych oczyszczalni 

przydomowych. 

 

2. Budowa parkingu przy świetlicy. 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1. Lepsza oferta 

kulturalna, edukacyjna, 

wypoczynkowa  

i rekreacyjna. 

  

Świetlica 

wiejska, plac 

przy świetlicy, 

ciek wodny, park  

z bogatym 

drzewostanem  

i roślinnością, 

szlak rowerowy, 

Internet 

Dobre relacje 

sąsiedzkie, wysoki 

poziom współpracy 

sąsiedzkiej, wspólne 

czyny na rzecz wsi, 

wysokie poczucie 

bezpieczeństwa, 

oferta skierowana do 

różnych grup 

wiekowych. 

Słabe połączenia 

komunikacyjne, 

konkurencja okolicznych 

wsi, brak finansów, odpływ 

młodych ludzi 

1. Modernizacja palcu zabaw. 

1. Powstanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego 

i Wypoczynkowego. 

 

D. BYT 

1. Możliwości 

pozyskiwania dochodu 

przez społeczność 

lokalną na cele 

publiczne. 

2. Promocja sołectwa. 

Świetlica 

wiejska, plac 

przy świetlicy, 

ciek wodny, park 

z bogatym 

drzewostanem  

i roślinnością, 

Internet 

Atrakcyjne położenie 

i warunki 

krajobrazowe, 

zaangażowanie 

mieszkańców, dostęp 

do Internetu.  

Brak finansów, bezrobocie, 

odpływ młodych ludzi, 

brak kanalizacji. 

1. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego  

i Wypoczynkowego. 

 

2. Powstanie tablic informacyjnych 

2. Powstanie strony www 

Data opracowana:  08.02.2022                                                   
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Podsumowanie  

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej 

rozwoju oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego 

dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach 

„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również 

stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Kamiennik przy opracowaniu kierunków rozwoju 

poszczególnych miejscowości.  

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 

poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 

obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, 

zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost 

ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.  

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 6 najbliższych lat realizację 

kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz 

stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową 

specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi 

poprzez rozwój kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości 

ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu wolnego czasu 

dzieci i młodzieży. 
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