
Zał�cznik nr 1 do uchwały nr  XLIX/387/10 

           Rady Gminy Bierawa z dnia  27 wrze�nia 2010r. 

  

           Gmina Bierawa 

Plan odnowy miejscowo�ci Stare Ko�le 

na lata 2010 – 2017

Stare Ko�le   

Wrzesie� 2010 



2

Spis tre�ci:

I. Charakterystyka miejscowo�ci ________________________________ 3
 1. Poło�enie miejscowo�ci, powierzchnia______________________ 3
 2. Rys historyczny _______________________________________ 4

• Legenta o Starym Ko�le                 4

• Historia                   4

 3. �rodowisko przyrodnicze, warunki klimatyczne i geograficzne____ 7

• Warunki geograficzne                 7

• Klimat                   8

• Fauna i Flora                  8

 4. Strefa społeczna                                                                              10

• O�wiata                                                         10

• Zabytki                 10

• Kultura                 11

• Słu�ba zdrowia                11

• Lokalni przedsi�biorcy               11

• Bezpiecze�stwo publiczne              11

• Infrastruktura techniczna               11

II. Inwentaryzacja zasobów słu��cych odnowie wsi                                    12
III. Analiza SWOT                                                                                        12
IV. Opis planowanych zada� inwestycyjnych i przedsi�wzi�� aktywizuj�cych 

społeczno�� lokaln�                                                                            13
V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania 
potrzeb mieszka�ców, sprzyjaj�cych nawi�zywaniu kontaktów społecznych ze 
wzgl�du na ich poło�enie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne              15      

VI. Podsumowanie                  16



3

I. Charakterystyka miejscowo�ci 

1. Poło�enie miejscowo�ci, powierzchnia  

Stare Ko�le - le�y w województwie 

opolskim, powiat K�dzierzyn – Ko�le     - 

gmina Bierawa, w odległo�ci około 5 km na 

południe od miasta K�dzierzyn – Ko�le.

Sołectwo jest jedn� z 12 wsi 

wchodz�cych w skład gminy Bierawa.  

                              

         

Powierzchnia Starego Ko�la  wynosi 

5,01 km
2
, na której mieszka 820 

mieszka�ców.  Północno – zachodnia 

cz��� sołectwa przecina trasa sudecka 

relacji Gliwice – K�dzierzyn-Ko�le – 

Kłodzko.  

Wie� poło�ona jest na płaskim terenie 

prawobrze�nym rzeki Odry, która 

stanowi naturaln� granic� z gmin� Cisek. Od strony północnej Stare Ko�le graniczy z wsi�

Brze�ce oraz miastem K�dzierzyn – Ko�le, natomiast od strony południowej teren wsi 

graniczy z miejscowo�ci� Bierawa. 

  



4

����������	
��
���������������

2. Rys historyczny 

�    Legenda o Starym Ko�le

 Dawno, dawno temu w borach nad Odr� �ył sobie w zamku rycerz – rabu�. Miał on 

trzech synów. Razem z nimi napadał na przeje�d�aj�cych traktem kupców i rycerzy. Kupcy 

wracaj�c dawnym szlakiem bursztynowym jechali do Krakowa nie spodziewaj�c si�

czekaj�cej ich przygody. Rycerz – rabu� �ył ze zdobyczy na kupcach oraz rycerzach. Był on 

słynny nie tylko w pobliskich osadach, ale i na odległych zamkach opowiadano na rycerzu – 

rabusiu, któryh panuje na zamku w osadzie nad Odr� zwan� Starym Kozłem. Pewnego razu 

ojciec powiedział do synów nadszedł ju� czas opu�ci� dom ojca i wyruszy� w �wiat. 

W�druj�c po okolicy w g�stym borze zatrzymały ich bagna, wi�c powiedzieli do siebie tu jest 

dogodne miejsce do wybudowania zamku – tam obecnie jest dzi� Ko�le. Na wybudowanym 

zamku panowali do czasu, kiedy ksi�ciem �l�skim został  Mieszko zwany Pl�tonogim. 

„Dlatego w herbie Ko�la znajduj� si� trzy głowy braci Kozłów”. Na tej podstawie s�dzi si�, 

�e Stare Ko�le jest starsze od Ko�la. Mieszko pokonał braci Kozłów w roku 1163. A oni 

prawdopodobnie wrócili do zamku w Starym Ko�lu i do�yli pó�niej staro�ci. 

�    Historia

Historia osady Stare Ko�le si�ga 

epoki neolitu ok. 1700r. pne. Poło�enie 

w borach na Odr�  było dogodnym 

miejscem dla ówczesnego osadnictwa. 

Na terenach dawnej osady znaleziono 

narz�dzia obrobione ludzk� r�k�, 

monety rzymskie z IV i V wieku. 

Znalezisko to �wiadczy o przebieganiu 

szlaku bursztynowego, a tak�e szlaku 

handlowego Lipsk – Wrocław – 

Kraków.  
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Pierwsza wzmianka w dokumentach o Starym Ko�lu pochodzi z 27 maja 1223r. 

Biskup Lorenz (Wawrzyniec) z Wrocławia przekazuje dla ko�cioła �w. Mikołaja w Cieszynie 

dziesi�cin� płacon� przez Staroko�lan w miodzie. Wynosiło to 40 urn miodu lipowego. Od 

tego czasu wiadomo, �e na ówczesne lata Stare Ko�le słynie z produkcji miodu lipowego.  

Pierwsze wzmianki o istnieniu drewnianego ko�ciółka w Starym Ko�lu pochodz� z 1335r. 

Znajduj� si� one w spisie dziesi�cin nuncjusza papieskiego Galhardusa de Carceribusa                  

i dotycz� poszerzenia parafialnego o Stare Ko�le.  

Wzmianki o istnieniu ko�ciółka nie nale�y uto�samia� z istnieniem parafii. W wielu 

przypadkach nowopowstaj�cy ko�ciół jest fili� istniej�cego w pobli�u ko�cioła. Tak te� było 

w Starym Ko�lu. Powstanie parafii datuje si� na 1480r. W ró�nych okresach do parafii 

nale�ały nast�puj�ce wioski: Stare Ko�le, Cisek, Bierawa, Ortowice, Lubieszów, Brze�ce, 

K�dzierzyn, Pogorzelec oraz Steblów.  

 Interesuj�c� wzmiank� o ko�ciele         

w Starym Ko�lu znajdujemy w ko�cielnym 

sprawozdaniu powizytacyjnym z 1679 roku,         

w którym dokładnie opisano drewnian�

�wi�tyni�. Podano, �e jest pod wezwaniem 

Narodzenia Naj�wi�tszej Maryi Panny, 

wewn�trz bogato zdobiona malowidłami,         

z trzema ołtarzami. Dnia 9 maja 1499r. ko�ciół     

ten został konsekrowany przez wrocławskiego 

biskupa pomocniczego Jana Ambro�owego. Z tego roku pochodzi równie� wzmianka                   

o istnieniu szkoły w Starym Ko�lu, gdzie nauczycielem był Paweł Jacobides. 

Pobo�no�� Staroko�lan i kult maryjny wpłyn�ł na powstanie Bractwa Niepokalanego Serca 

NMP, zatwierdzony przez papie�a Klemensa XIII w 1764r. Bractwo posiada swoj� ksi�g�              

w oprawie z ciel�cej skóry. Od 1765 roku datuje si� pierwsza pielgrzymka na Gór� �wi�tej 

Anny.  

 W latach 1806-1808 Augustyn, zarz�dca  

z Bierawy, przy wsparciu finansowym ksi��nej 

von Saksen oraz okolicznych mieszka�ców 

daruj�cych nie tylko pieni�dze, ale przede 

wszystkim sw� prac�, wybudował w Starym 

Ko�lu ko�ciół na placu zwanym Laskiem 
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Modlitwy, na którym stoi do dzi�. Za patrona nowego ko�cioła obrano Jana Nepomucena, 

który ma chroni� przed powodziami.  

W 1818 roku wł�czono do powiatu kozielskiego wsie nale��ce dot�d do powiatu 

strzeleckiego, w tym Stare Ko�le. W 1855r.  wie� liczyła  639 osób, w 1861r. w 73 domach 

mieszkalnych mieszkało 671 osób, ponadto było wtedy we wsi 139 zabudowa�

gospodarskich. W roku 1880 liczba domów wzrosła do 91, a liczba mieszka�ców do 931. 

Natomiast w roku 1891 Stare Ko�le liczyło 923 osób. W dwuklasowej szkole uczyło si� 136 

dzieci. 

W czasie III Powstania �l�skiego ko�ciół, plebania i szkoła zostały uszkodzone. Do 

odbudowy budynku ko�cielnego przyst�piono natychmiast po zako�czeniu walk i ju�            

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

 Smutne wydarzenia czasów najnowszych nie oszcz�dziły ani miejscowo�ci, ani 

ko�cioła. Podczas II wojny �wiatowej 7 VII 1944r., miał miejsce nalot aliancki na ówczesne 

zakłady przemysłowe IG-Farben-Konzern, produkuj�ce na potrzeby wojny. Lotnicy pomylili 

rzek� Odr� z drog� gliwick� i zrzucili bomby niszcz�c Stare Ko�le. Zgin�ło wtedy 136 osób, 

przede wszystkim kobiety, dzieci i starcy. Drugie bombardowanie nast�piło dokładnie 

miesi�c pó�niej 7 VIII 1944r., a trzecie 20 VIII 1944r. Po zako�czeniu wojny, w latach 1945-

1946 zacz�ła si� odbudowa miejscowo�ci. 
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3. �rodowisko przyrodnicze, warunki klimatyczne i geograficzne 

�     Warunki geograficzne

Wie� Stare Ko�le poło�ona jest w rejonie Niziny �l�skiej w podregionie Kotliny 

raciborskiej. Kotlina Raciborska jest najdalej na południe wysuni�t� cz��ci� Niziny �l�skiej 

wzdłu� biegu rzeki Odry, s�siaduj�c� od wschodu z Płaskowy�em Rybnickim, Wy�yn�

Katowick� i Garbem Tarnogórskim, od zachodu za� z Płaskowy�em Głubczyckim, 

zaliczanym do Niziny �l�skiej, ale o typie krajobrazowym wy�yny lessowej. 

Wie� poło�ona jest na płaskim terenie prawobrze�nym rzeki Odry. Na południowy – 

wschód od zabudowa� teren lekko wznosi si� osi�gaj�c 179 m n.p.m. Natomiast północny 

w�ski pas poło�ony jest na starym piaszczystym terenie odrza�skim. Naturalne wysoko�ci 

bezwzgl�dne terenu sołectwa wahaj� si� od 172m n.p.m. w cz��ci zachodniej do 179 m n.p.m. 

w cz��ci wschodniej. Cały teren pochylony jest w kierunku koryta i terasy zalewowej rzeki 

Odry tj. w kierunku północno – zachodnim. 

Teren Starego Ko�la wg Jerzego Kondrackiego reprezentuje typ krajobrazu nizinnego, 

dolin i równin akumulacyjnych z glebami madami i pisakami zbielicowanymi. Na obszarze 

wsi wyst�puj� grunty orne od klasy II do klasy VI, z przewag� gruntów ornych klasy IIIa, 

IIIb, IVa, przy  ogólnej liczbie 225 ha gruntów ornych oraz 128 ha u�ytków zielonych. 
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�     Klimat

Klimat naszego regionu nale�y do jednego z cieplejszych w Polsce. Zima jest krótka, 

wiosna wczesna, a lato suche i ciepłe. Tereny poło�one w bliskim s�siedztwie rzeki Odry 

nara�one s� na niekorzystne warunki termiczno – wilgotno�ciowe (wyst�powanie zjawiska 

inwersji). Najbardziej niekorzystne warunki sprzyjaj�ce sytuacjom inwersyjnym maj� miejsce 

w okresach ciszy, co mo�e zdarzy� si� w okresie upalnego lata, mro�nej zimy, jak i w czasie 

ustabilizowanych i pochmurnych ni�ów jesiennych. 

Na terenie gminy Bierawa, a tym samym w sołectwie Stare Ko�le przewa�aj� wiatry   

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

Przewa�aj�cym kierunkiem wiatru w chłodnej porze roku jest kierunek południowy                

i południowo-zachodni. Kierunki te stanowi� �rednio w roku ł�cznie 35% wiatrów                 

( w półroczu zimowym nawet 43% ). �rednie pr�dko�ci wiatrów w południowej cz��ci 

gminy s� ni�sze (nie przekraczaj� 2,5 m/s) w porównaniu z pozostałym terenem. Warto��

energetyczna wiatru jest niska ze wzgl�du na niewielkie jego pr�dko�ci i cz�ste cisze. 

Na jako�� powietrza atmosferycznego powietrza atmosferycznego ma wpływ emisja 

pyłowo – gazowa pochodz�ca z zakładów przemysłowych rejony K�dzierzyna – Ko�la 

(Zakłady Azotowe K�dzierzyn S.A.). Badania stanu zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego wskazuj� na stosunkowo wysokie poziomy zanieczyszcze� pochodz�cych 

głównie z procesów energetycznego spalania paliw, a w szczególno�ci opadów pyłu                    

i dwutlenku siarki.  

�    Fauna i Flora

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

le�y w prowincji Nizinno-Wy�ynnej, �rodkowoeuropejskiej, działu Bałtyckiego,           

po cz��ci w podziale A4 - pasa Wy�yn �rodkowych kotliny 

�l�skiej oraz okr�gu Nadodrza�skiego. 

Na terenie Starego Ko�la wyst�puj� tereny zieleni naturalnej 

genezy tj. tereny le�ne oraz tereny ro�linno�ci układu 

hydrograficznego (wzdłu� doliny rzeki i starorzeczy).                    

W dolinie Odry na ł�kach, miedzach, wzdłu� rowów 

odwadniaj�cych wyst�puje w rozproszeniu Zimowit Jesienny 

(Colchicum autumnale), obj�ty ochron� prawn�.  
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W europejskim systemie EKONET dolina Odry niemal na całej swej długo�ci została 

zakwalifikowana do obszarów w�złowych i korytarzy ekologicznych o znaczeniu 

mi�dzynarodowym lub krajowym. W zwi�zku z powy�szym nale�y dba� o zachowanie 

fragmentów słabo przekształconych biocenoz, tj. ł�k, zadrzewie� i wód. 

Na terenie sołectwa wyst�puj� tak�e obiekty uznane za pomniki przyrody. Drzewa 

posiadaj�ce status prawny jako pomniki przyrody to 18 szt. d�bów szypułkowych rosn�cych 

w zakolu starorzecza Odry, w wieku 200 – 400 lat, o obwodach pni 312 - 460 cm i wysoko�ci 

18-23 metrów. Znajduj� si� równie� układy zieleni o walorach zabytkowych, do których 

nale�y ziele� cmentarza oraz lokalne układy starodrzewu.  

Obok szaty ro�linnej nasze tereny zamieszkuj� zarówno zwierz�ta pospolite, jak                   

i chronione. Do gatunków rzadkich na Opolszczy�nie, a wyst�puj�cych na terenie Starego 

Ko�la zaliczy� mo�na zwi�zane z rzek� Odr� ptactwo wodne, a wi�c : kokoszk�, brod�ca 

samotnego, siewk� rzeczn� i remiza. Poza tym starorzecza Odry i jej brzegi to dobre 

zimowisko dla kaczek krzy�ówek. 

Tereny nale��ce do doliny rzeki Odry posiadaj�

wi�ksze znaczenie w pełnieniu funkcji korytarza 

ekologicznego, w szczególno�ci dla migruj�cego Bram�

Morawsk� wzdłu� doliny Odry ptactwa wodno-błotnego.  

Obszar sołectwa poło�ony jest w korytarzu przelotów    

ornitofauny, który ma znaczenie regionalne.  

Ró�norodno�� gatunkowa wyst�puje przede wszystkim w 

przypadku ptaków, w�ród których mo�na wyró�ni�: ba�ant, 

bocian biały, dzi�cioł mały, jaskółka dymówka, kukułka, 

kuropatwa, myszołów, skowronek polny, słowik rdzawy, 

sroka, szpak, wrona, wróbel, zi�ba, zimorodek.  

Je�eli chodzi o gromad� ssaków to na terenie sołectwa 

mo�na spotka� sarny, dziki, lisy, kuny le�ne i zaj�ce szaraki. 

Nasza wie� i tereny wokół niej to równie� istny raj dla miło�ników przyrody i wypoczynku. 

Oprócz wspaniałej flory i fauny posiadamy tak�e łowiska w�dkarskie – rzeka Odra,                   

na których dominuje sandacz, szczupak, sum oraz  ryba biała. 
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4. Sfera społeczna  

�    O�wiata

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

w Starym Ko�lu była jedn� z pierwszych polskich szkół otwartych na Opolszczy�nie jeszcze 

w czasie trwania działa� wojennych. Było to 19 kwietnia 1945r. Organizator Józef Jaksiewicz 

nale�ał do delegowanej z Katowickiego Kuratorium Okr�gu Szkolnego pierwszej grupy 

o�wiatowców na Ziemi� Kozielsk�. Jej zaodrza�ska cz��� stanowiła wówczas jeszcze stref�

wojenn�, a z dala dochodziły odgłosy strzałów. W 1947 r. odbyła si� uroczysto�� nadania 

imienia Marii Konopnickiej szkole. Obecnie w szkole ucz� si� dzieci z terenu Gminy 

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

Przedszkole w Starym Ko�lu istniało ju� przed II wojn� �wiatow�. Funkcjonowało 

tak�e w pierwszych latach wojny, jednak cz�ste bombardowanie w 1944 r Zakładów 

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

Społeczny Komitet Budowy Przedszkola, który przyst�pił wraz z mieszka�cami wsi do 

adaptacji budynku przekazanego skarbowi pa�stwa przez P. Alojza Grzywocza. Uroczyste 

otwarcie przedszkola nast�piło w 1968r. Od wrze�nia 2001r.Przedszkole w Starym Ko�lu 

stało si� oddziałem zamiejscowym Publicznego Przedszkola  w Bierawie. W 1995r. i 2009r. 

zostały przeprowadzone  remonty przedszkola. 

�    Zabytki

  

 Na terenie sołectwa s� nast�puj�ce zabytki: 

- Ko�ciół Parafialny pw. �w. Jana Nepomucena  

- Kaplica cmentarna 

- Kapliczki przy murze ogrodzenia cmentarza 

- Szkoła 

- Stara Plebania 

- Dawna gospoda 

- Cmentarz 
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�    Kultura

 W sołectwie Stare Ko�le działa Klub Wiejski, w którym spotykaj� si� dzieci, młodzie�

oraz doro�li mieszka�cy sołectwa. Na terenia wsi działa tak�e TSKN wsi Stare Ko�le. 

�    Słu�ba zdrowia

 Na terenie sołectwa nie funkcjonuje samodzielna przychodnia zdrowia. Mieszka�cy 

wsi maj� mo�liwo�� korzystania z usług medycznych �wiadczonych przez  indywidualn�

praktyk� lekarsk� w Bierawie oraz zespóle Caritas z siedzib� w Bierawie, a tak�e ze słu�by 

zdrowia  znajduj�cej si� na terenie miasta K�dzierzyn - Ko�le.  

�    Lokalni przedsi�biorcy 

Na terenie sołectwa wyst�puj� nast�puj�ce rodzaje działalno�ci gospodarczej: 

- usługi transportowe 

- handel detaliczny i wielobran�owy 

- zakłady mechaniki pojazdów 

- usługi budowlane 

�    Bezpiecze�stwo publiczne

Nad bezpiecze�stwem publicznym czuwa Rewir Dzielnicowy Policji                              

z siedziba w Bierawie.  Za bezpiecze�stwo z zakresu ochrony przeciwpo�arowej na terenie 

sołectwa odpowiada samodzielna jednostka OSP. 

�    Infrastruktura techniczna

	ródłem zaopatrzenia w wod� wsi jest uj�cie wód podziemnych zlokalizowane             

w Starym Ko�lu. Sołectwo posiada sie� kanalizacji sanitarnej. Odpady komunalne 

wywo�one s� przez ZGKiM w Bierawie na Gminne Składowisko Odpadów znajduj�ce si�                        

w miejscowo�ci Grabówka.. Wszystkie gospodarstwa wyposa�one s� w energie elektryczn�

i obsługiwane przez Rejonowy Zakład Energetyki Energia Pro w K-Ko�lu. Usługi 

telekomunikacyjne oraz dost�p do Internetu �wiadczone s� przez TP S.A oraz innych 

usługodawców. Sołectwo graniczy od północy z miastem powiatowym K�dzierzyn – Ko�le. 

Sołectwo posiada bliski dost�p do autostrady A4, dworca kolejowego i portów lotniczych – 

Wrocław i Pyrzowice.  

W planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczona jest strefa inwestycyjna ok. 30 ha. 
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II. Inwentaryzacja zasobów słu��cych odnowie wsi 

- zasoby przyrodnicze (dorzecze Odry, lasy) 

- dziedzictwo kulturowe (Ko�ciół pw. �w. Jana Nepomucena, Kaplica cmentarna, stara 

Plebania) 

- obiekty i tereny (park, �cie�ki rowerowe), 

- infrastruktura społeczna (�wietlica wiejska, biblioteka) 

- infrastruktura techniczna (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) 

- gospodarka i rolnictwo (zakłady pracy oraz gospodarstwa rolne) 

- kapitał społeczny i ludzki (Ludowy Zespół Sportowy, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, 

Zwi�zek hodowców goł�bi pocztowych, OSP, TSKN).

III.  Analiza SWOT – Silne i słabe strony 

Silne strony:

- Istniej�ce firmy  
- Tereny pod działki budowlane 
- Tereny Inwestycyjne 
-  Droga wojewódzka 408 relacji K�dzierzyn - 
Ko�le – Gliwice 
- Bliski dost�p do autostrady A4 
przebiegaj�cej przez całe województwo 
- Jednostka OSP 
- Rewir dzielnicowy Policji 
- Rada Sołecka 
- Zwi�zek hodowców goł�bi pocztowych 
- TSKN wsi Stare Ko�le 
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
- Klub Wiejski – spotkania wiejskie dla dzieci, 
młodzie�y oraz dla mieszka�ców sołectwa 
- Komunikacja PKS Veolia K�dzierzn-Ko�le 

Słabe strony:

- Starzenie si� społecze�stwa 
- Mała aktywno�� mieszka�ców 
- Zbyt mało inwestorów z zewn�trz 
- Wysokie ceny gruntów pod inwestycje 
stanowi�ce własno�� prywatn�

Szanse:

- Pozyskanie nowych inwestorów 
- Rozwój sołectwa  
- Pozyskanie Funduszy Unijnych 
- Promocja walorów sołectwa 
- Dzi�ki układowi partnerskiemu mi�dzy 
Gmin� Bierawa a miastem w Niemczech 
Ostfildern mo�na  wpłyn�� na wymian�
do�wiadcze� oraz czerpanie nowych wzorców 
- Pi�kniejsza wie�
- Wi�ksza aktywno�� mieszka�ców  

Zagro�enia:

- Zbyt małe �rodki finansowe 
- Ni� demograficzny 
- Starzenie si� społecze�stwa 
- brak zainteresowania młodzie�y w 
działalno�� społeczna na rzecz wsi 
- Migracje zarobkowe mieszka�ców 
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IV. Opis planowanych zada� inwestycyjnych i przedsi�wzi�	

aktywizuj�cych społeczno�	 lokaln�

1. Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych 

W celu zwi�kszenia atrakcyjno�ci gospodarczej istniej�cej strefy inwestycyjnej w Starym 

Ko�lu budowana jest droga o nawierzchni bitumicznej i szeroko�ci 6 m. 

Termin realizacji 2010 

Planowane koszty: 1 515 000 zł 

2. Remont pokrycia dachowego  Kaplicy Cmentarnej 

Remont nale�y przeprowadzi� ze wzgl�du na zły stan techniczny pokrycia dachowego.          

W czasie wichur spadaj� dachówki, a uszkodzony dach powoduje zalania wn�trza kaplicy. 

Termin realizacji 2010 

Planowane koszty: 15 000 zł   

3. Przedłu�enie sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Wierzbowa  

Uzbrojenie w sie� wodoci�gow� i kanalizacyjn� nowopowstaj�cego osiedla domków 

jednorodzinnych. 

Termin realizacji 2010 

Planowane koszty: 400 000 zł   

4. Udro�nienie melioracji na obszarze tzw. Ameryki. 

Wysoki poziom wód gruntowych powoduje okresowe zalania piwnic budynków znajduj�cych 

si� przy ulicy Braci Wolnych, Le�nej i Polnej. Udro�nienie melioracji przyczyni si� do 

obni�enia poziomu wód gruntowych i pobliskie budynki nie b�d� zalewane.  

Termin realizacji 2010-2013 

Planowane koszty: 300 000 zł   

5. Remont wi��by dachowej, elewacji, instalacji odgromowej i konserwacja witra�y Ko�cioła 

pw. �w. Jana Nepomucena. 

Termin realizacji 2010-2014 

Planowane koszty: 900 000 zł   

6. Ukwiecenie wsi 

Czynno�� ta nie wymaga du�ych nakładów finansowych. Trzeba zmobilizowa� mieszka�ców 

wsi aby ukwiecili swoje posesje, zadbali o kwiaty i trawniki  przed  swoimi parkanami. 

Miejsca ogólnodost�pne wsi mo�na ukwieci� wspólnymi siłami cho�by członków ró�nych 

organizacji. Rozpropagowa� tak modnych obecnie sadzenie ro�lin i kwiatów naszych babci 

które s� tanie i pi�knie kwitn�. 
Termin realizacji 2010-2017 

Planowane koszty: 28 000 zł   
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7. Czyszczenie i wykoszenie  przydro�nych rowów  

 Przydro�ne rowy aby spełniały swoje zadanie melioracyjne musz� by� zadbane czyli 

wykoszone i wyczyszczone. Prace te musza by� wykonywane cyklicznie.  

Termin realizacji 2010-2017 

Planowane koszty: 100 000 zł   

8. O�wietlenie i do�wietlenie ulic 

        

     Cho� nasza wie� jest stosunkowo dobrze o�wietlona to s� miejsca i ulice na których 

tego o�wietlenia brak lub jest ale w niedostatecznej ilo�ci. S� to mi�dzy innymi nowo 

powstałe ulice m.in. ulica Wierzbowa. Na niektórych ulicach jest zbyt mała ilo�� lamp i 

dlatego id�c za postulatem mieszka�ców nale�y zwi�kszy� ilo�� punktów o�wietlenia w 

Starym Ko�lu, a tym samym spowodowa� i� b�dziemy czu� si� bezpieczniej po zmroku.  

Termin realizacji 2010-2017 

Planowane koszty: 200 000 zł   

9. Kształtowanie �wiadomo�ci proekologicznych mieszka�ców naszej wsi 

       �wiadomo�� proekologiczna jest w naszej wsi bardzo niska. Dlatego te� nale�y 

doło�y� wszelkich stara� aby podnie�� t� �wiadomo�� chocia�by przez akcj� plakatow�, 
spotkania i pogadanki. Nale�y te� intensywnie edukowa� w tej dziedzinie nasze dzieci aby 

były pokoleniem ekologicznym. 

Termin realizacji 2009-2017 

Planowane koszty: 10 000 zł   

10. Kontynuowanie organizacji imprez ju� uplasowanych w kalendarzu imprez                         

w Starym Ko�lu 

 W Starym Ko�lu organizacje działaj�ce we wsi  organizuj� ró�nego rodzaju imprezy 

dla mieszka�ców i nie tylko. Imprezy te s� kultywowaniem tradycji naszej wsi a tak�e 

tradycji �l�ska Opolskiego i warto przekaza� je młodemu pokoleniu. Imprez tych 

społecze�stwo naszej wsi oczekuje i licznie w nich uczestniczy. 

Wykaz imprez: 

1. Dzie� seniora 

2. Ferie zimowe 

3. Festyn sołecki 

4. Festyn parafialny 

5. Kiermasz potraw wigilijnych 

6. Do�ynki wiejskie  

7. Dzie� Matki i Dzie� Dziecka 

Termin realizacji 2010-2017 

Planowane koszty: 100 000 zł   
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11. Utwardzenie dróg gminnych oraz dróg transportu polnego 

      W naszej wsi wi�kszo�� dróg jest utwardzona. Jednak ulice Wierzbowa, Piaskowa – 

odnoga, Wolno�ci – odnoga i   Szkolna - odnoga nie s� jeszcze utwardzone. Dlatego te�
nale�y to zrobi� koniecznie aby mieszka�cy tych ulic nie grz��li w błocie podczas opadów. 

Termin realizacji 2010-2017 

Planowane koszty:  700 000 zł   

12. Budowa chodników  

        

        Wie� posiada chodniki przy ul. Wolno�ci i 1 Maja i wzdłu� drogi 408, jednak nie na 

całym odcinku. Istniej�ce chodniki s� ju� zu�yte, krzywe i zniszczone. Estetyka wsi to 

mi�dzy innymi dobre drogi  i chodniki. Dla bezpiecze�stwa mieszka�ców chodniki wzdłu�
drogi przebiegaj�cej przez  wie� s� nieodzowne. Budowa ich jest konieczna i niezb�dna tym 

bardziej i� słu�� one dzieciom do doj�cia do przedszkola i przystanków autobusowych, jak 

równie� mieszka�com.  

Termin realizacji: 2011-2017 

Planowane koszty: 2 000 000 zł 

13. Budowa nowej remizy OSP   

             
Termin realizacji: 2011-2017 

Planowane koszty: 500 000 zł 

14. Budowa parkingu przy ko�ciele parafialnym  

             
Termin realizacji: 2011-2017 

Planowane koszty: 300 000 zł 

V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania 

potrzeb mieszka�ców, sprzyjaj�cych nawi�zywaniu kontaktów społecznych ze 

wzgl�du na ich poło�enie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 

Ulubionym miejscem spotka� mieszka�ców jest plac przy Szkole Podstawowej w Starym 

Ko�lu przy ulicy Szkolnej. S� na nim obchodzone ró�nego rodzaju uroczysto�ci, takie jak 

Dzie� Dziecka, Dzie� Matki, Odpust Parafialny.  

Centrum rekreacyjno – sportowym dla mieszka�ców Starego Ko�la w okresie letnim staje si�
równie� boisko sportowe LZS znajduj�ce si� przy ul. Braci Wolnych. S� na nim 

organizowane festyny letnie, turnieje piłkarskie oraz obchodzone jest tak�e �wi�to Plonów. 
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VI. Podsumowanie 

 Niniejszy plan jest dokumentem otwartym, w zwi�zku z tym mo�e by� modyfikowany 

w zale�no�ci od potrzeb lokalnej społeczno�ci, finansów, uwarunkowa� gospodarczych oraz 

innych czynników. 

Rol� mieszka�ców jest nie tylko współpraca przy realizacji projektu ale                            

i czuwanie nad jego aktualno�ci�. Post�py w realizacji przyj�tego Planu Odnowy 

miejscowo�ci – zaakceptowanego przez mieszka�ców i popartego przez władze Gminy s� na 

bie��co monitorowane i oceniane.  

 Promocja Planu Odnowy wsi Stare Ko�le b�dzie polegała na umieszczaniu planu  na 

stronie internetowej Urz�du Gminy Bierawa (www.bierawa.pl) oraz  rozpropagowaniu 

informacji w�ród mieszka�ców i lokalnych mediów.


