
UCHWAŁA NR V/43/2019
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie  Planu Odnowy miejscowości Stare Koźle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506), Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy miejscowości Stare Koźle na lata 2019-2026, 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLIX/387/2010 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 września 2010 r. 
w sprawie Planu Odnowy miejscowości Stare Koźle.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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Załącznik do uchwały nr  V/43/2019          

Rady Gminy Bierawa z dnia 8 kwietnia 2019 r.  
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Plan odnowy miejscowości Stare Koźle  

       na lata 2019 – 2026 

Stare Koźle 

Marzec 2019  
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I. Charakterystyka miejscowości  

1. Położenie miejscowości, powierzchnia   

Stare Koźle – jest położone w województwie Koźle  - leży   

opolskim, powiat Kędzierzyn – Koźle     - 

gmina Bierawa, w odległości około 5 km na 

południe od miasta Kędzierzyn – Koźle. 

Sołectwo jest  jedną  z 12  wsi wchodzących 

w skład gminy Bierawa.   

                                        

Powierzchnia Starego Koźle  wynosi 

5,01 km2, na której mieszka około 860 

mieszkańców.  Północno – zachodnią 

część sołectwa przecina trasa sudecka 

relacji Gliwice – Kędzierzyn-Koźle – 

Kłodzko.   

Wieś położona jest na płaskim terenie 

prawobrzeżnym rzeki Odry,  która  

stanowi naturalną granicę z gminą Cisek. Od strony północnej Stare Koźle graniczy z wsią 

Brzeźce oraz miastem Kędzierzyn – Koźle, natomiast od strony południowej teren wsi 

graniczy z miejscowością Bierawa.  
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2. Rys historyczny  

    Legenda o Starym Koźlu 

 Dawno, dawno temu w borach nad Odrą, żył sobie w zamku rycerz – rabuś. Miał on trzech 

synów. Razem z nimi napadał na przejeżdżających traktem kupców i rycerzy. Kupcy 

wracając dawnym szlakiem bursztynowym jechali do Krakowa, nie spodziewając się 

czekającej ich przygody. Rycerz – rabuś żył ze zdobyczy na kupcach oraz rycerzach. Był on 

słynny nie tylko w pobliskich osadach, ale opowiadano o nim i w odległych zamkach –  

o rabusiu, który panuje na zamku w osadzie nad Odrą zwaną Starym Kozłem. Pewnego razu 

ojciec powiedział do synów: Nadszedł już czas opuścić dom ojca i wyruszyć w świat. 

Wędrując po okolicy w gęstym borze, zatrzymały ich bagna, więc powiedzieli do siebie:  

Tu jest dogodne miejsce do wybudowania zamku – gdzie obecnie jest dziś Koźle.  

Na wybudowanym zamku panowali do czasu, kiedy księciem śląskim został  Mieszko zwany 

Plątonogim. „Dlatego w herbie Koźla znajdują się trzy głowy braci Kozłów”. Na tej 

podstawie sądzi się, że Stare Koźle jest starsze od Koźla. Mieszko pokonał braci Kozłów  

w roku 1163. Bracia wrócili do zamku w Starym Koźlu i dożyli późnej starości. 

Historia 

Historia osady Stare Koźle sięga epoki neolitu ok. 1700 r. p.n.e. Położenie w borach na Odrą  

było dogodnym miejscem dla ówczesnego osadnictwa. Na terenach dawnej osady znaleziono 

narzędzia obrobione ludzką ręką oraz monety rzymskie z IV i V wieku. Znalezisko to 

świadczy o przebieganiu szlaku bursztynowego, a także szlaku handlowego Lipsk -Wrocław 

– Kraków.   

Pierwsza wzmianka w dokumentach o Starym Koźlu pochodzi z 27 maja 1223 r. Biskup 

Lorenz (Wawrzyniec) z Wrocławia przekazuje dla kościoła Św. Mikołaja w Cieszynie 

dziesięcinę płaconą przez Starokoźlan w miodzie. Wynosiło to 40 urn miodu lipowego.  

Od tego czasu wiadomo, że na ówczesne lata Stare Koźle słynie z produkcji miodu lipowego.  
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Pierwsze wzmianki o istnieniu drewnianego kościółka w Starym Koźlu pochodzą z 1335 r. 

Znajdują się one w spisie dziesięcin nuncjusza papieskiego Galhardusa de Carceribusa                  

i dotyczą poszerzenia parafialnego o Stare Koźle.  Wzmianki o istnieniu kościółka nie należy 

utożsamiać z istnieniem parafii. W wielu przypadkach nowopowstający kościół jest filią 

istniejącego w pobliżu kościoła. Tak też było w Starym Koźlu. Powstanie parafii datuje się na 

1480 r. W różnych okresach do parafii należały następujące wioski: Stare Koźle, Cisek, 

Bierawa, Ortowice, Lubieszów, Brzeźce, Kędzierzyn, Pogorzelec oraz Steblów.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesujące  wzmianki o kościele w Starym Koźlu znajdujemy w kościelnym sprawozdaniu 

powizytacyjnym z 1679 roku, w którym dokładnie opisano drewnianą świątynię. Podano, że 

jest pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wewnątrz bogato zdobiona 

malowidłami, z trzema ołtarzami. Dnia 9 maja 1499 r. kościół  ten został konsekrowany przez 

wrocławskiego biskupa pomocniczego Jana Ambrożowego. Z tego roku pochodzi również 

wzmianka  o istnieniu szkoły w Starym Koźlu, 

gdzie nauczycielem był Paweł Jacobides.  

Pobożność Starokoźlan i kult maryjny wpłynął 

na powstanie Bractwa Niepokalanego Serca 

NMP, zatwierdzony przez papieża Klemensa 

XIII w 1764 r. Bractwo posiada swoją księgę              

w oprawie z cielęcej skóry.  
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Od 1765 roku datuje się pierwsza pielgrzymka na Górę Świętej Anny.   

  W latach 1806-1808 Augustyn, zarządca  z Bierawy, przy wsparciu finansowym 

księżnej von Saksen oraz okolicznych mieszkańców darujących nie tylko pieniądze, ale 

przede wszystkim swą pracę, wybudował w Starym Koźlu kościół na placu zwanym 

Laskiem Modlitwy, na którym stoi do dziś. Za patrona nowego kościoła obrano Jana 

Nepomucena, który ma chronić przed powodziami.   

W 1818 roku włączono do powiatu kozielskiego wsie należące dotąd do powiatu 

strzeleckiego, w tym Stare Koźle. W 1855 r.  wieś liczyła  639 osób, w 1861 r. w 73 domach 

mieszkalnych mieszkało 671 osób, ponadto było wtedy we wsi 139 zabudowań 

gospodarskich. W roku 1880 liczba domów wzrosła do 91, a liczba mieszkańców do 931. 

Natomiast w roku 1891, Stare Koźle liczyło 923 osób. W dwuklasowej szkole uczyło się 136 

dzieci.  

W czasie III Powstania Śląskiego kościół, plebania i szkoła zostały uszkodzone.  

Do odbudowy budynku kościelnego przystąpiono natychmiast po zakończeniu walk i już            

w latach 1921-1922 w formie obecnej był on miejscem kultu religijnego. Smutne wydarzenia 

czasów najnowszych nie oszczędziły ani miejscowości, ani kościoła. Podczas II wojny 

światowej 7 VII 1944 r., miał miejsce nalot aliancki na ówczesne zakłady przemysłowe IG-

Farben-Konzern, produkujące na potrzeby wojny. Lotnicy pomylili rzekę Odrę z drogą 

gliwicką i zrzucili bomby niszczące Stare Koźle. Zginęło wtedy 136 osób, przede wszystkim 

kobiety, dzieci i starcy. Drugie bombardowanie nastąpiło dokładnie miesiąc później 7 VIII 

1944 r., a trzecie 20 VIII 1944 r. Po zakończeniu wojny, w latach 1945-1946, zaczęła się 

odbudowa miejscowości.  

 

  

                                     

 

 

 

 

                                         Klub wiejski        Przeprawa na Odrze 
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3. Środowisko przyrodnicze, warunki klimatyczne i geograficzne  

     Warunki geograficzne 

 

 

Wieś Stare Koźle położona jest w rejonie Niziny Śląskiej w podregionie Kotliny 

raciborskiej. Kotlina Raciborska jest najdalej na południe wysuniętą częścią Niziny Śląskiej 

wzdłuż biegu rzeki Odry, sąsiadując od wschodu z Płaskowyżem Rybnickim, Wyżyną 

Katowicką i Garbem Tarnogórskim, od zachodu z Płaskowyżem Głubczyckim, zaliczanym 

do Niziny Śląskiej, ale o typie krajobrazowym wyżyny lessowej.  

Wieś położona jest na płaskim terenie prawobrzeżnym rzeki Odry. Na południowy – 

wschód od zabudowań teren lekko wznosi się osiągając 179 m n.p.m. Natomiast północny 

wąski pas położony jest na starym piaszczystym terenie odrzańskim. Naturalne wysokości 

bezwzględne terenu sołectwa wahają się od 172 m n.p.m. w części zachodniej do 179 m 

n.p.m. w części wschodniej. Cały teren pochylony jest w kierunku koryta i terasy zalewowej 

rzeki Odry tj. w kierunku północno – zachodnim.  

Teren Starego Koźla wg Jerzego Kondrackiego reprezentuje typ krajobrazu nizinnego, 

dolin i równin akumulacyjnych z glebami madami i piaskami zbielicowanymi.  
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Na obszarze wsi występują grunty orne od klasy II do klasy VI, z przewagą gruntów 

ornych klasy IIIa, IIIb, IVa, przy  ogólnej liczbie 225 ha gruntów ornych oraz 128 ha użytków 

zielonych.  

      

Klimat 

Klimat naszego regionu należy do jednego z cieplejszych w Polsce. Zima jest krótka, 

wiosna wczesna, a lato suche i ciepłe. Tereny położone w bliskim sąsiedztwie rzeki Odry 

narażone są na niekorzystne warunki termiczno – wilgotnościowe (występowanie zjawiska 

inwersji). Najbardziej niekorzystne warunki sprzyjające sytuacjom inwersyjnym mają miejsce 

w okresach ciszy, co może zdarzyć się w okresie upalnego lata, mroźnej zimy, jak i w czasie 

ustabilizowanych i pochmurnych niżów jesiennych.  

Na terenie gminy Bierawa, a tym samym w sołectwie Stare Koźle, przeważają wiatry  

z kierunku południowego, południowo – zachodniego i północno – zachodniego.  

Przeważającym kierunkiem wiatru w chłodnej porze roku jest kierunek południowy                

i południowo-zachodni. Kierunki te stanowią średnio w roku łącznie 35% wiatrów  

(w półroczu zimowym nawet 43% ). Średnie prędkości wiatrów w południowej części gminy 

są niższe (nie przekraczają 2,5 m/s) w porównaniu z pozostałym terenem. Wartość 

energetyczna wiatru jest niska ze względu na niewielkie jego prędkości i częste cisze.  

Na jakość powietrza atmosferycznego ma wpływ emisja pyłowo – gazowa, 

pochodząca z zakładów przemysłowych z rejonów Kędzierzyna – Koźla (Zakłady Azotowe 

Kędzierzyn S.A.). Badania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wskazują na 

stosunkowo wysokie poziomy zanieczyszczeń pochodzących głównie z procesów 

energetycznego spalania paliw, a w szczególności opadów pyłu  i dwutlenku siarki.   

    Fauna i Flora 

Obszar gminy Bierawa zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski ( Szafer, 1977r.), 

leży w prowincji Nizinno-Wyżynnej, środkowoeuropejskiej, działu 

Bałtyckiego, po części w podziale A4 - pasa Wyżyn Środkowych 

kotliny Śląskiej oraz Okręgu Nadodrzańskiego.  
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Na terenie Starego Koźla występują tereny zieleni naturalnej genezy tj. tereny leśne 

oraz tereny roślinności układu hydrograficznego (wzdłuż doliny rzeki i starorzeczy).  

W dolinie Odry na łąkach, miedzach, wzdłuż rowów odwadniających, występuje  

w rozproszeniu Zimowit Jesienny (Colchicum autumnale), objęty ochroną prawną.   

W europejskim systemie EKONET, dolina Odry niemal na całej swej długości została 

zakwalifikowana do obszarów węzłowych i korytarzy ekologicznych o znaczeniu 

międzynarodowym lub krajowym. W związku z powyższym należy dbać o zachowanie 

fragmentów słabo przekształconych biocenoz, tj. łąk, zadrzewień i wód.  

Na terenie sołectwa występują także obiekty uznane za pomniki przyrody. Drzewa 

posiadajcie status prawny, jako pomniki przyrody, to 18 sztuk dębów szypułkowych, 

rosnących w zakolu starorzecza Odry, w wieku 200 – 400 lat, o obwodach pni 312 - 460 cm  

i wysokości 18-23 metrów. Znajduję się również układy zieleni o walorach zabytkowych,  

do których należy zieleń cmentarza oraz lokalne układy starodrzewu.   

Obok szaty roślinnej, nasze tereny zamieszkują zarówno zwierzęta pospolite, jak                   

i chronione. Do gatunków rzadkich na Opolszczyźnie, a występujących na terenie Starego 

Koźla, zaliczyć można związane z rzeką Odrą ptactwo wodne, a więc: kokoszkę, brodźca 

samotnego, siewkę rzeczną i remiza. Poza tym, starorzecza Odry i jej brzegi to dobre 

zimowisko dla kaczek krzyżówek.  

Tereny należące do doliny rzeki Odry, posiadają większe 

znaczenie w pełnieniu funkcji korytarza ekologicznego,  

w szczególności dla migrującego Bramą Morawską, wzdłuż 

doliny Odry, ptactwa wodno-błotnego. Obszar sołectwa 

położony jest w korytarzu przelotów ornitofauny, który ma 

znaczenie regionalne.   

Różnorodność gatunkowa występuje przede wszystkim  

w przypadku ptaków, wśród których mona wyróżnić: 

bażanta, bociana białego, dzięcioła małego, jaskółkę 

dymówkę, kukułkę, kuropatwę, myszołowa, skowronka 

polnego, słowika rdzawego, srokę, szpaka, wronę, wróbla, 

ziębę, zimorodka.   
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Jeżeli chodzi o gromadę ssaków to na terenie sołectwa można spotkać sarny, dziki, lisy, 

kuny leśne i zające szaraki.  

Nasza wieś i tereny wokół niej, to równie istny raj dla miłośników przyrody i wypoczynku. 

Oprócz wspaniałej flory i fauny, posiadamy także łowiska wędkarskie – rzeka Odra,                   

na których dominuje sandacz, szczupak, sum oraz  ryba biała.  

4. Sfera społeczna   

 

Oświata 

 

We wsi działa Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej oraz przedszkole. Szkoła  

w Starym Koźlu była jedną z pierwszych polskich szkół otwartych na Opolszczyźnie, jeszcze 

w czasie trwania działań wojennych. Było to 19 kwietnia 1945 r. Organizator Józef 

Jaksiewicz należał do delegowanej z Katowickiego Kuratorium Okręgu Szkolnego pierwszej 

grupy oświatowców na Ziemię Kozielską. Jej zaodrzańska część stanowiła wówczas jeszcze 

strefę wojenną, a z dala dochodziły odgłosy strzałów. W 1947 r. odbyła się uroczystość 

nadania imienia Marii Konopnickiej szkole. Obecnie w szkole uczą się dzieci z terenu Gminy 

Bierawa. Przy szkole jest sala gimnastyczna wybudowana w 2009 r. oraz wielofunkcyjne 

boisko sportowe.  

Przedszkole w Starym Koźlu istniało już przed II wojną światową. Funkcjonowało 

także w pierwszych latach wojny, jednak częste bombardowania w 1944 r Zakładów 

Azotowych, spowodowało zniszczenie budynku przedszkola. W 1966r. został powołany 

Społeczny Komitet Budowy Przedszkola, który przystąpił wraz z mieszkańcami wsi do 

adaptacji budynku przekazanego skarbowi pastwa przez P. Alojza Grzywocza. Uroczyste 

otwarcie przedszkola nastąpiło w 1968 r. Od września 2001 r., Przedszkole w Starym Koźlu 

stało się oddziałem zamiejscowym Publicznego Przedszkola  w Bierawie.  

Z dniem 01 września 2019 r., szkoła podstawowa zostanie połączona z przedszkolem, 

tworząc Zespół Szkolno – Przedszkolny.  

    Zabytki 

  Na terenie sołectwa są następujące zabytki:  

- Kościół Parafialny pw. w. Jana Nepomucena   

- Kaplica cmentarna  

Id: 12458293-8642-44EA-9817-35026BA91F28. Podpisany Strona 10



- Kapliczki przy murze ogrodzenia cmentarza  

- Szkoła  

- Stara Plebania  

- Dawna gospoda  

- Grodzisko  

   

    Kultura 

  W sołectwie Stare Koźle działa Klub Wiejski, w którym spotykają się dzieci, młodzież 

oraz dorośli mieszkańcy sołectwa. Na terenie wsi działa także TSKN wsi Stare Kole.  

    Służba zdrowia 

  Na terenie sołectwa nie funkcjonuje samodzielna przychodnia zdrowia. Mieszkańcy 

wsi mają możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez  indywidualną 

praktykę lekarską w Bierawie oraz zespół Caritas z siedzibą w Bierawie, a także ze służby 

zdrowia  znajdującej się na terenie miasta Kędzierzyn - Koźle.   

    Lokalni przedsiębiorcy  

Na terenie sołectwa występują następujące rodzaje działalności gospodarczej:  

- usługi transportowe,  

- handel detaliczny i wielobranżowy, 

- zakłady mechaniki pojazdów, 

- usługi budowlane, 

- zakład stolarski. 

 

    Bezpieczeństwo publiczne 

Nad bezpieczeństwem publicznym czuwa Rewir Dzielnicowy Policji z siedzibą                      

w Bierawie. Za bezpieczeństwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie sołectwa 

odpowiada samodzielna jednostka OSP.  

    Infrastruktura techniczna 

  Źródłem zaopatrzenia w wodę wsi jest ujcie wód podziemnych zlokalizowane              

w Starym Koźlu. Sołectwo posiada sieć kanalizacji sanitarnej oraz gazowej.  
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Odpady komunalne wywożone są przez usługodawcę zewnętrznego, wyłanianego  

w procedurze przetargowej przez Urząd Gminy w Bierawie. Wszystkie gospodarstwa 

wyposażone są w energię elektryczną i obsługiwane przez Tauron Dystrybucja. Usługi 

telekomunikacyjne oraz dostęp do Internetu świadczone są głównie przez Orange oraz 

Multuplay, ale także innych usługodawców. Sołectwo graniczy od północy z miastem 

powiatowym Kędzierzyn – Koźle. Sołectwo posiada bliski dostęp do autostrady A4, dworca 

kolejowego i portów lotniczych – Wrocław i Pyrzowice. W planie zagospodarowania 

przestrzennego wyznaczona jest strefa inwestycyjna, o powierzchni ok. 30 ha.  

 

II.   Inwentaryzacja zasobów służących odnowie wsi  

1) zasoby przyrodnicze (dorzecze Odry, lasy),  

2) dziedzictwo kulturowe (Kościół pw. w. Jana Nepomucena, Kaplica cmentarna, stara 

Plebania),  

3) obiekty i tereny (park, ścieżki rowerowe),  

4) infrastruktura społeczna (świetlica wiejska, biblioteka)  

5) infrastruktura techniczna 

6) gospodarka i rolnictwo (zakłady pracy oraz gospodarstwa rolne)  

7) kapitał społeczny i ludzki (Ludowy Zespół Sportowy, OSP, TSKN). 

III.  Analiza SWOT – Silne i słabe strony  

Silne strony: 

- Istniejące firmy   
- Tereny pod działki budowlane  
- Tereny Inwestycyjne  
- Bliskość ZAK S.A. 
- Droga wojewódzka 408 relacji Kędzierzyn -   

     Koźle – Gliwice  
- Bliski dostęp do autostrady A4   

    przebiegającej przez całe województwo  
- Jednostka OSP  
- Rada Sołecka  
- TSKN wsi Stare Kole  
- Klub Wiejski – spotkania wiejskie dla dzieci, 

młodzieży oraz dla mieszkańców sołectwa 
- Bliski dostęp do komunikacji PKS i PKP 
- Szkoła podstawowa, przedszkole, boisko  

Słabe strony: 

- Starzenie się społeczeństwa  
- Mała aktywność mieszkańców  
- Zbyt mało inwestorów z zewnątrz  
- Brak perspektyw rozwoju dla ludzi 

młodych 
- Wysokie ceny gruntów pod inwestycje,  

    stanowiące własność prywatną 
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Szanse: 

- Pozyskanie nowych inwestorów  
- Rozwój sołectwa   
- Pozyskanie Funduszy Unijnych  
- Promocja walorów sołectwa  
- Dzięki układowi partnerskiemu między  
  Gminą Bierawa,  a miastem w Niemczech      

  Ostfildern  - można  wpłynąć na wymianę     

  doświadczeń oraz czerpanie nowych      

  wzorców  
- Piękniejsza wieś 
- Większa aktywność mieszkańców   

 

Zagrożenia: 

- Zbyt małe środki finansowe  
- Niż demograficzny  
- Starzenie się społeczeństwa  
- brak zainteresowania młodzieży  

   w działalność społeczną na rzecz wsi  
- Migracje zarobkowe mieszkańców  
- Brak odpowiedniego zabezpieczenia   

    przeciwpowodziowego 

 

 

IV.  Opis  planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć   

           aktywizujących społeczność lokalną 

1. Remont chodników przy ulicy Wolności, przy ulicy 1 Maja.  

Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców oraz estetyki sołectwa. 

 

Termin realizacji: 2023  

Planowane koszty: 300 000,00 zł  

2. Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle 

Rozbudowujące się nowe osiedle wymaga wykonania utwardzonej drogi. Znacznie 

poprawi to atrakcyjność okolicy i komfort mieszkańców. 

Termin realizacji: 2020-2024  

Planowane koszty: 750 000,00 zł    

3. Nowa nawierzchnia na ulicy Szkolnej 

Obecna nawierzchnia wymaga remontu. Inwestycja poprawi komfort i stan 

bezpieczeństwa osób się nią poruszających. 

Termin realizacji: 2022 

Planowane koszty: 150 000,00 zł    
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4. Montaż progu zwalniającego na ul. Wolności (łącznik z Kościelną).  

Zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy. 

Termin realizacji: 2020 

Planowane koszty: 5 000,00 zł    

5. Odnowienie i wykonanie nowych znaków poziomych i pionowych na drogach 

sołectwa, stosownie do organizacji ruchu i przepisów prawa o ruchu drogowym 

 

Zadanie realizowane sukcesywnie. Poprawia estetykę w sołectwie i zwiększa 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowe rozwiązania dla tych znaków 

sprawiają, że są one bardziej widoczne. 

 

Termin realizacji: 2019-2023 

Planowane koszty: 100.000,00 zł  

 

6. Ukwiecenie wsi  

Czynność ta nie wymaga dużych nakładów finansowych. Trzeba zmobilizować 

mieszkańców wsi,  aby ukwiecili swoje posesje, zadbali o kwiaty i trawniki  przed  

swoimi parkanami. Miejsca ogólnodostępne wsi można ukwiecić wspólnymi siłami, 

chociażby członków różnych organizacji.  

 

Termin realizacji: 2021 

Planowane koszty: 30 000,00 zł    

 

7. Klub Wiejski – doposażenie, reorganizacja 

Klub Wiejski pełni rolę świetlicy wiejskiej, w której każdy wiekowo znajdzie dla 

siebie zajęcie. Istniejąca tam biblioteka jest jedynym miejscem kulturalnym na terenie 

sołectwa. Proponuje się zadbać o wydłużenie godzin jej pracy oraz kompleksowo 

doposażyć w sprzęt/gry, itp.  

 

Termin realizacji: 2022-2026 

Planowane koszty: 200 000,00 zł    

 

8. Utworzenie klubiku 

 

Brak miejsca dla najmłodszych mieszkańców jest bardzo często wskazywanym 

problemem. Planuje się działania zmierzające do utworzenia klubiku dziecięcego. 

Głównym celem tego zadania jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku do 3 roku 

życia. 

 

Termin realizacji: 2019-2021 

Planowane koszty: 200.000,00 zł  
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9. Kontynuowanie organizacji imprez już uplasowanych w kalendarzu imprez                        

w Starym Koźlu  

Działające w Starym Koźlu organizacje, organizują różnego rodzaju imprezy dla 

mieszkańców i nie tylko. Imprezy te są kultywowaniem tradycji naszej wsi, a także 

tradycji Śląska Opolskiego i warto przekazać je młodemu pokoleniu. Imprez tych 

społeczeństwo naszej wsi oczekuje i licznie w nich uczestniczy.  

Wykaz imprez:  

a) Dzień seniora  

b) Ferie zimowe  

c) Festyn sołecki  

d) Festyn parafialny  

e) Dożynki parafialne   

f) Dzień Matki i Dzień Dziecka – piknik rodzinny 

Termin realizacji: 2019-2026  

Planowane koszty: 150 000 zł   

 

10. Zorganizowanie zajęć fitness 

Mając na uwadze obecny styl życia mieszkańców, kierowany ogromnym tempem, 

sugeruje się zorganizowanie zajęć aerobic/fitness. Poprawiłoby to poziom aktywności 

fizycznej wśród osób zamieszkujących sołectwo. 

Termin realizacji: 2019  

Planowane koszty: 10 zł/os.   

 

11. Utwardzenie placu zieleni przy ulicy Kościelnej 

Istniejący tam plac zieleni służy obecnie, jako parking. Utwardzenie poprawiłoby 

bezpieczeństwo i komfort dbania o ten teren.  

Termin realizacji: 2022  

Planowane koszty: 100 000 zł 

 

 

12. Ogrodzenie grodziska 

Ogrodzenie grodziska, jako poprawa estetyki obiektu. 

Termin realizacji: 2021  

Planowane koszty: 50 000 zł 
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13. Wykonanie repliki drewnianego kościołka 

Planuje się utworzenie repliki drewnianego kościółka, który kiedyż znajdował się  

w Starym Koźlu. Zwiększyło by to walory turystyczno – promocyjne sołectwa 

poprzez angażowanie w zachowani dziedzictwa kulturowego.  

Termin realizacji: 2023  

Planowane koszty: 200 000 zł   

 

   

 

V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 

kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne wraz z wizją sołectwa na okres 2019-2026 

Ulubionym miejscem spotkań mieszkańców jest plac przy ulicy Wolności. Są na nim 

obchodzone różnego rodzaju uroczystości, takie jak Dzień Dziecka, Dzień Matki, Odpust 

Parafialny. Centrum rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców Starego Kola w okresie 

letnim, staje się również wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Starym 

Koźlu wraz z przyległym placem. Najmłodsi spędzają czas na placu zabaw przy ul. Wolności. 

Wizja: czyste, zadbane sołectwo, ukwiecone, odnowione, bezpieczne.  

 

VI. Podsumowanie  

 Niniejszy plan jest dokumentem otwartym, w związku z tym może by modyfikowany  

w zależności od potrzeb lokalnej społeczności, finansów, uwarunkowań gospodarczych oraz 

innych czynników.  

Rolą mieszkańców jest nie tylko współpraca przy realizacji jego zamierzeń, ale                        

i czuwanie nad jego aktualnością. Postępy w realizacji przyjętego Planu Odnowy 

miejscowości – zaakceptowanego przez mieszkańców i popartego przez władze Gminy, są na 

bieżąco monitorowane i oceniane.   

Promocja Planu Odnowy wsi Stare Kole będzie polegała na umieszczaniu planu  na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Bierawa (www.bierawa.pl) oraz  rozpropagowaniu informacji 

wśród mieszkańców i lokalnych mediów. 
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