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1. Wprowadzenie 
 
 

„Dzisiaj naleŜy wiedzieć,  

co trzeba poznawać i robić jutro, 

 by radzić sobie pojutrze” 

 

 
Województwo Opolskie, Gmina Bierawa 
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 Jedną z podstaw rozwoju wsi Stara Kuźnia jest stworzenie „Planu  

Odnowy Miejscowości na lata 2008-20015”. Strategiczny Plan Odnowy 

sołectwa został stworzony przy udziale wszystkich mieszkańców sołectwa.  

Plan określa najwaŜniejsze działania dla wsi Sara Kuźnia, które pomogą 

rozwiązać problemy  i osiągnąć wybrane cele. Zasadniczym celem planu jest 

wzmocnienie działań słuŜących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i róŜnic 

w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. 

 Niniejszy plan jest dokumentem otwarty, w związku z tym moŜe być 

modyfikowany w zaleŜności od potrzeb lokalnej społeczności, finansów,                   

uwarunkowań gospodarczych oraz innych czynników. 

     
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sołectwo Stara Kuźnia na mapie Gminy Bierawa 
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2. Informacje 
 

Stara Kuźnia (niem. Klein Althammer) – wieś w Polsce połoŜona w 

województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie 

Bierawa. Od 1950 miejscowość administracyjnie naleŜy do województwa 

opolskiego. Sołtysem wsi jest Bolesław Czerepak. 

 

        Powierzchnia: 38,63 km² 

        PołoŜenie: 50° 18' 00'' N 

                      18° 20' 30'' E 

        Ludność: 625 

 

Wieś istniała juŜ na początku XIX wieku. Od połowy XIX wieku właścicielem wsi 

był ksiąŜę August von Hohenlohe. 

 

       Źródło: www.wikipedia.p 
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3. Charakterystyka miejscowo ści 
 
 Podmiejska wieś połoŜona wśród lasów, estetyczna z bardzo dobrą 

infrastrukturą techniczną i społeczną. Oaza spokoju z bogatą ofertą kulturalno – 

rekreacyjną. 

 
Organizacje na terenie sołectwa Stara Kuźnia: 

- LZS Zawisza Stara Kuźnia 

- Ochotnicza StraŜ PoŜarna  

- Koło Gospodyń Wiejskich 

- Koło Mniejszości Niemieckiej 

- Orkiestra Dęta 

- Duszpasterska Rada Parafialna 

- Koło łowieckie „Azoty” 

- Rada Sołecka 

 

Imprezy cykliczne: 

 - Wodzenie niedźwiedzia, babski comber – luty 

- Festyn majowy 

- Festyn firm w piłce noŜnej – czerwiec 

- Festyn parafialny – lipiec 

- Mikołaj dla dzieci 

- Wojewódzka Barbórka Opolska w Skacie  

- Spotkanie Wigilijno – Adwentowe Czterech Sołectw 

- Sylwester w Domu Kultury 

 
3.1  Oświata 
 
 Na terenie sołectwa funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Józefa Wieczorka z sześcioma oddziałami(klasy 1-6). W szkole uczą się dzieci 

z sołectw: Stara Kuźnia, Kotlamia, Ortowice i Korzonek. Na terenie placówki 

znajdują się: salą gimnastyczna, boisko do piłki noŜnej i ręcznej, boisko do 

siatkówki, bieŜnia na 40m i skocznia w dal. Szkoła dysponuje sześcioma salami 

lekcyjnymi, salą komputerową, biblioteką, świetlicą, gabinetem profilaktyki                   

i pomocy przedlekarskiej. Do szkoły uczęszczają dzieci z rodzin pochodzenia 



 7

polskiego i niemieckiego. Dla tych drugich umoŜliwia się naukę języka 

mniejszości narodowych - języka niemieckiego. Wszyscy uczniowie, jako 

obowiązkowego uczą się języka angielskiego. Placówka uczestniczy w wielu 

akcjach charytatywnych i środowiskowych: „I ty zostań Św. Mikołajem" (zbiórka 

odzieŜy i zabawek, które są przekazywane do GOPSu w Bierawie), „Pełna 

miska dla schroniska" (zbiórka Ŝywności i kocy dla zwierząt, które są 

przekazywane dla schroniska w Kędzierzynie-Koźlu), „Góra grosza"(zbiórka 

pieniędzy dla dzieci z domów dziecka), zbiórka makulatury i puszek (pieniądze 

przeznaczone są na organizacje „zielonej szkoły") i zbiórka baterii. Co roku 

organizowana jest „zielona szkoła", w której uczestniczy ponad 50% uczniów, 

przeprowadzany jest program profilaktyczny Elementarz III, impreza 

środowiskowa – festyn rodzinny pt. „Zachowaj trzeźwy umysł", kiermasze ozdób 

świątecznych (zebrane środki przeznaczana są na „zieloną szkołę") oraz 

zabawa karnawałowa. Szkoła prowadzi bardzo dobrą współpracę                               

z Nadleśnictwem Kędzierzyn-Koźle (organizowanie lekcji z przyrody), 

GOPS’em (doŜywianie uczniów), Policją (apele o bezpieczeństwie). Domem 

Kultury (udział w imprezach środowiskowych) i PPPP (kierowanie uczniów 

mających trudności w nauce na badania). Szkoła pozyskuje wielu sponsorów 

spośród jednostek usługowo-handlowych i przemysłowych działających na 

terenie powiatu. Od wielu lat bardzo dobrze działa Rada Rodziców, która 

współuczestniczy w organizowaniu wielu imprez na terenie szkoły. Uczniowie 

mają moŜliwości wykazać się, uczestnicząc w wielu zawodach sportowych, 

imprezach artystycznych oraz konkursach przedmiotowych. Do największych 

osiągnięć naleŜy zaliczyć zdobycie przez naszego ucznia tytułu laureata 

Ogólnopolskiego Konkursu „Der die das Kennen" z języka niemieckiego w roku 

2007, laureata Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z przyrody w roku 

2008 oraz dwóch laureatów Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego                     

z języka angielskiego w roku 2008. Nauczyciele systematycznie podnoszą 

swoje kwalifikacje poprzez dokształcanie się na studiach podyplomowych, 

konferencjach i kursach. 

 
 MłodzieŜ gimnazjalna uczy się w dwóch Gimnazjach na terenie Gminy  

Bierawa. MłodzieŜ ponad gimnazjalna edukuje się w sąsiednich miastach.  
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3.2  Zabytki 

  

 Na terenie sołectwa są następujące zabytki: 

- Kapliczka z 1813r. która informuje mieszkańców o śmierci mieszkańca. 

- Zabudowania zabytkowe Nadleśnictwa Kędzierzyn – Koźle wpisane do 

rejestru zabytków województwa Opolskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Kultura  
 

 

W sołectwie Stara Kuźnia funkcjonuje Dom Kultury, w którym spotykają 

się dzieci, młodzieŜ oraz dorośli mieszkańcy sołectwa. Celem działalności 

Domu Kultury jest organizowanie i upowszechnianie kultury  czytelnictwa oraz  

rekreacji, zabezpieczenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, edukacja 

kulturalna. 

 Dom Kultury: 

� Organizuje: spektakle, koncerty, festyny; imprezy rozrywkowe, rekreacyjne; 

� zabezpieczenie czasu wolnego dzieci, młodzieŜy, dorosłych; 

� współpraca z organizacjami, instytucjami; 

� prowadzi kółka zainteresowań. 
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Oprócz wyŜej wymienionych działań, Dom Kultury organizuje stałe 

wydarzenia takie jak: 

• ORGANIZACJA IMPREZ: 

Odbywa się szereg imprez cyklicznych takich jak: 

- Współpraca w organizowaniu i uczestnictwo w akcjach 

charytatywnych obejmujące swym zasięgiem całe Państwo. Tak 

szczytną imprezą jaką jest po raz pierwszy w Domu Kultury  Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy; 

- Impreza o charakterze regionalnym, podtrzymujące stare tradycje i 

obyczaje jakimi są imprezy Wodzenie niedźwiedzia oraz Babski 

Comber 

- Piknik majowy; 

- Festyn Firm połączony z Nocą Świętojańską; 

- Festyn Parafialny; 

- Spotkanie mikołajkowe dla dzieci; 

- Wojewódzka Barbórka Opolska w Skacie – tradycja rozgrywek w 

skacie w miejscowości Stara Kuźnia jest długa, gdyŜ skat jest 

najbardziej popularny; 

- Organizacja koncertów z cyklu Filharmonia w regionie dla młodzieŜy 

i dorosłych, które dla wielu są stycznością po raz pierwszy z muzyką 

powaŜną na Ŝywo; 

- Spektakle teatralne w ramach edukacji szkolnej i kulturalnej; 

- Spotkanie Wigilijno – Adwentowe Czterech Sołectw dla seniorów; 

- Organizacja Bali Sylwestrowych, karnawałowych oraz dyskoteki 

dla młodzieŜy. 

 

• BIBLIOTEKA 

- organizacja imprez bibliotecznych tzw.: „Lekcje biblioteczne” 

związane z promocją ksiąŜek, często konkursy. Celem tych lekcji  jest 

zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki, przygotowanie 
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do samodzielnego wyboru ksiąŜki, wdraŜanie do dbałości o czysty 

i estetyczny wygląd ksiąŜek, wędrówka po krainie baśni oraz lektur w 

formie gier i zabaw bibliotecznych. 

 

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ 

       -  plastyczne, w którym uczestniczy ok. 15 osób, przez cały rok 

działa grupa, 

w której skupia się 5 osób grupy starszej i 10 grupy młodszej, w której 
rozwijają swoje talenty;  

- witraŜowe, które są organizowane po raz pierwszy, oraz; 

- taneczne, w której uczestniczy ok. 15 osób. Są to tańce 

standardowe, nowoczesne. 

 

•   ZABEZPIECZENIE CZASU WOLNEGO 

 

- zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców; 

- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy tj.: organizacja 

letniego wypoczynku dla dzieci (3 tygodnie) w tym wyjazdy na 

wycieczki pozwalające pełną rekreację, zajęcia plenerowe, wycieczki 

rowerowe; ferie zimowe; 

- baliki dla dzieci; 

- halloween; 

- zabawomania (kulturalno – rozrywkowe gry i zabawy) –Spełnianie 

oczekiwań młodych ludzi, którzy kształtują aktywność społeczno -  

kulturalną, tzw. wszechstronna edukacja kulturalna. Dzieci spotykają 

się  na ZABAWOMANII co 4 tygodnie,  uczestnicząc we wszystkich 

zabawach  organizowanych przez Dom Kultury; 

- zabezpieczenie czasu wolnego dorosłych tj.: wyjazdy do operetki 

oraz teatru; 

- moŜliwość korzystania z gier świetlicowych, piłkarzyki, gry 

planszowe; 

- moŜliwość korzystania z internetu. 
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Dom Kultury współpracuje z organizacjami społecznymi i innymi 

instytucjami w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia działalności kulturalnej. 

Dobra współpraca z instytucjami i organizacjami takimi jak: LZS 

„Zawisza”, OSP Stara Kuźnia,  TSKN, Rada Parafialna, Rada Sołecka, 

Szkoła Podstawowa, itp. w celu pomocy w organizowaniu róŜnych 

imprez dla mieszkańców wsi. 

Uczestniczenie w kulturze jest istotnym dobrem Ŝycia 

społecznego. Działania organizacyjne powinny więc zmierzać do 

kształtowania aktywności kulturalnej we wszystkich formach i na 

wszystkich poziomach jej przejawiania się ze szczególnym akcentem na 

zachowanie lokalnej toŜsamości. 

 
 
 
3.4  SłuŜba zdrowia: 
 
 Na terenie Gminy występuje indywidualna praktyka lekarska w Kotlarni               

i Bierawie oraz zespół Caritas z siedzibą w Bierawie. Mieszkańcy korzystają 

takŜe ze słuŜby zdrowia Falck znajdującej się na terenie miasta Kędzierzyn - 

Koźle.  

 
 
 
3.5  Lokalni przedsi ębiorcy 
 
Na terenie sołectwa występują następujące rodzaje działalności gospodarczej: 
 
- Zakład produkcji szyb giętych „ANGRA” 

- Nadleśnictwo Kędzierzyn-Koźle 

- Usługi dla Nadleśnictw 

- Gospodarstwo rybne - E. Plewik 

- Blacharstwo samochodowe - Sokołowski Damian 

- Usługi malarskie - S. Sokołowski 

- Firma OLSAR – A. Kuchnia 

- Firma transportowa – K. Janicki 
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3.6  Bezpiecze ństwo publiczne  
 
 Nad bezpieczeństwem publicznym czuwa Rewir Dzielnicowy Policji                     

z siedziba w Bierawie, który obejmuje zakres  Gminy.  Za bezpieczeństwo                

z zakresu ochrony przeciw poŜarowej na terenie sołectwa odpowiada 

samodzielna jednostka OSP Stara Kuźnia.  

 
 
3.7 Infrastruktura techniczna  
 

 Sołectwo Stara Kuźnia zaopatrywane jest w wodę z centralnego systemu 

znajdującego się w Korzonku. Odpady komunalne wywoŜone są przez ZGKiM 

w Bierawie na Gminne Składowisko Odpadów znajdujące się  w miejscowości 

Grabówka. Stara Kuźnia posiada kanalizację sanitarną. Wszystkie 

gospodarstwa wyposaŜone są w energię elektryczna i obsługiwane przez 

Rejonowy Zakład Energetyki Energia Pro w K-Koźlu. Usługi telekomunikacyjne 

oraz dostęp do Internetu świadczone są przez TP S.A oraz innych 

usługodawców. Sołectwo graniczy od zachodu z miastem powiatowym 

Kędzierzyn – Koźle. Bliski dostęp do: autostrady A4, dworca kolejowego w 

Sławięcicach i portów lotniczych – Wrocław i Pyrzowice. Stara Kuźnia posiada 

strefę usługową wyznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego. 
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4. Inwentaryzacja zasobów 
 
 

Analiza zasobów sołectwa 
 

 
Aktualna sytuacja sołectwa 

 
Programy i projekty. Co trzeba zrobić ? 

 
 
Co wyróŜnia 
sołectwo? 

 
Kapliczka, OSP, 
Rada Sołecka, LZS, 
Dom Kultury 
 

 
Co ma ją wyróŜniać? 

 
Estetyczna wieś 
przyjazna 
mieszkańcom  

 
Jakie pełni funkcje? 

 
- Usługowa 
- Mieszkaniowa 
 

 
Jakie ma pełnić 
funkcje ? 

 
Kulturalne, 
mieszkaniowe, 
usługowo-
produkcyjne,  
 

 
Informacje o 
mieszkańcach ? 

 
Dzieci, młodzieŜ, 
dorośli, emeryci, 
renciści i bezrobotni 
 

 
Kim mają ? 

 
Większa aktywność 
wśród mieszkańców 
sołectwa 
 

 
Z czego się 
utrzymują 
mieszkańcy ? 

 
Praca w sferze 
produkcyjno – 
usługowej, 
emerytury, renty, 
rolnictwo 

 
Co ma dać 
utrzymanie? 

 
Praca w sferze 
produkcyjno – 
usługowej w 
sołectwie jak i poza 
nim, działalność 
gospodarcza,  

 
Jak zorganizowani są 
mieszkańcy? 

 
Grupa Odnowy Wsi, 
Rada Sołecka, LZS 

 
W jaki sposób ma 
być zorganizowana 
wieś i mieszkańcy ? 
 

 
Rozszerzenie 
tradycji, Grupa 
Odnowy Wsi 

 
Jak rozwiązują 
problemy ? 
 

 
Spotkania wiejskie 

 
W jaki sposób mają 
być rozwiązywane 
problemy? 

 
Okresowe spotkania i 
zebrania wiejskie, 
spotkania z władzami 
Gminy 

 
Jak wygląda nasza 
wieś ? 

 
Zadbana, czysta, 
estetyczna 

 
Jak ma wyglądać 
nasza wieś ? 

 
Remont budynków, 
estetyczna, czysta, 
zagospodarowane 
posesje, 
 

 
Jaki jest stan 
otoczenia i 
środowiska ? 

 
Liczne tereny zielone, 
czyste środowisko, 
odbiór odpadów, 
kanalizacja, lasy 
 

 
Jaki ma być stan 
otoczenia 
środowiska? 

 
Czyste i przyjazne 
środowisko dla ludzi i 
przyrody 
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5. Analiza SWOT  – Silne i słabe strony sołectwa Stara Kuźnia 
 
 
 

SILNE STRONY 
 
I. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
1.Kanalizacja 
2.Wodociąg 
3.Drogi, chodniki, oświetlenie 
4.Sieć telefoniczna, internet 
II. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
1.Dom Kultury, Szkoła + sala 
gimnastyczna, biblioteka, STRAś 
POśARNA, Siłownia, boisko Sportowe + 
parkingi 
III. KULTYWOWANIE TRADYCJI I 
HISTORII (Kapliczka 1813r.) Babski 
Comber, Festyn Firm, Festyn Parafialny, 
Noc Świętojańska, Wojewódzka Barbórka 
Opolska w skacie, DoŜynki  
IV. WSZYSTKIE ORGANIZACJE 
SPOŁECZNE 
Współpracują ze sobą na rzecz wsi (LZS, 
KGW, OSP, DFK, Koło Łowieckie Azoty, 
Orkiestra Dęta, Rada Sołecka, 
Duszpasterska Rada Parafialna)  
V. PRACE NA TERENIE SOŁECTWA- 
Zakładu„Angra”, Usługi dla nadleśnictw. 
Nadleśnictwo 
VI. ESTETYKA WSI: Dobra  

SŁABE STRONY 
 
1. chodnik ul.Wieczorka 
2. brak własności do ulic: Leśna i Parkowa 
3. brak komunikacji do Sławięcic 
4. brak moŜliwości dojazdu do Szkół 
ponad gimnazjalnych 
5. brak gazyfikacji 
6. brak ogrzewania C.O. w OSP 
7. brak rolnictwa 
8. poprawa infrastruktury technicznej 
9. brak sanitariatów przy szatni Sportowej 
10. brak oznakowania szlaków 
turystycznych 
11. brak świadomości o walorach 
krajobrazu 
12. poprawa estetyki wsi 
13. brak usług np.:Fryzjer, Naprawy 
14. brak strony internetowej 
15. brak bazy noclegowej 
16. większa aktywność ludzi 

SZANSE 
 
1. połoŜenie wsi wśród lasów 
2. wzorowa współpraca z Gminą 
3. działki budowlane do wykorzystania 
4. współpraca z Nadleśnictwem 
5. moŜliwość pozyskania funduszu 
Unijnego 
6. bliskość do azot i Blachowni- miejsca 
pracy 
7. stawy rybne (prywatne) 
8. projekt parku krajobrazowego 
9. aktywność młodzieŜy 
 

ZAGROśENIA 
 
1. migracja młodzieŜy w poszukiwaniu 
pracy 
2. starzejące się społeczeństwo 
3. bliskość zakładów Azotowych i 
Blachowni (ekologia) 
4. przez wieś jeŜdŜą cysterny z paliwem 
5. brak środków finansowych na realizację 
projektów  
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6. Planowanie kierunki rozwoju  
 

- Rozwój wsi po przez po przez pozyskiwanie nowych inwestorów 

- Wykorzystanie działek pod budownictwo mieszkaniowe 

-  Gazyfikacja wsi 

 
 
7. Opis planowanych zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizu- 
jących społeczno ść lokaln ą 
 
 
1. Ukwiecenie wsi 
Termin realizacji 2010-2017 
Planowane koszty: 100 000 zł   
 
2. Budowa oświetlenia i doświetlenie ulic 
Termin realizacji 2010-2017 
Planowane koszty: 200 000 zł   
 
3.  Organizacja imprez uplasowanych w kalendarzu: 
- Wodzenie niedźwiedzia, babski comber – luty 
- Festyn majowy 
- Festyn firm w piłce noŜnej – czerwiec 
- Festyn parafialny – lipiec 
- Mikołaj dla dzieci 
- Wojewódzka Barbórka Opolska w Skacie  
- Spotkanie Wigilijno – Adwentowe Czterech Sołectw 
- Sylwester w Domu Kultury 
Termin realizacji 2010-2017 
Planowane koszty: 200 000 zł   
 
4. PrzedłuŜenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek 
budowlanych 
Termin realizacji 2011 
Planowane koszty: 500 000 zł   
 
5.  Utwardzenie dróg ul. Leśna, ul. Parkowa, ul. Jodłowa 
Termin realizacji 2011-2016 
Planowane koszty: 500 000 zł   
 
6.  Remont Domu Kultury 
Termin realizacji 2012 
Planowane koszty: 400 000 zł   
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8. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym zn aczeniu dla 
zaspokajania potrzeb mieszka ńców, sprzyjaj ących nawi ązywaniu 
kontaktów społecznych ze wzgl ędu na ich poło Ŝenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne . 
 

Ulubionym miejscem spotkań mieszkańców jest plac przy Domu Kultury. Są na 

nim obchodzone róŜnego rodzaju uroczystości.  

Centrum rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców Starej Kuźni w okresie 

letnim staje się równieŜ boisko sportowe LZS znajdujące się przy ul. Leśnej. Są 

na nim organizowane festyny letnie, turnieje piłkarskie oraz obchodzone jest 

takŜe Święto Plonów. 

 
 
9. Podsumowanie 
 
 Niniejszy plan jest dokumentem otwartym, w związku z tym moŜe być 

modyfikowany w zaleŜności od potrzeb lokalnej społeczności, finansów,                   

uwarunkowań gospodarczych oraz innych czynników. 

 Rolą mieszkańców jest nie tylko współpraca przy realizacji projektu ale            

i czuwanie nad jego aktualnością. Postępy w realizacji przyjętego Planu 

Odnowy miejscowości – zaakceptowanego przez mieszkańców i popartego 

przez władze Gminy są na bieŜąco monitorowane i oceniane.  

 Promocja Planu Odnowy wsi Stara Kuźnia będzie polegała na 

umieszczaniu dokumentacji na www.bierawa.pl oraz  rozpropagowana 

informacji wśród mieszkańców i lokalne media. 
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