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Wstęp

Niniejszy dokument stanowi małą lokalną strategię rozwoju sołectwa. Zebrano w nim 
najistotniejsze  informacje  i  sprecyzowano  kierunki  działania  w  perspektywie  kilku  
najbliższych lat. Opracowanie dokumentu wynika również z procedury aplikowania o środki  
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Plan  tworzony  był  w  oparciu  o  założenia  Programu  Odnowy  Wsi  Województwa 
Opolskiego.  Rozwój  miejscowości  planowany  jest  w  oparciu  o  specyfikę  miejsca,  
niepowtarzalne  i  różnorodne walory przy  wykorzystaniu  czynnika  ludzkiego.  Odnowa wsi 
powoduje osobiste zaangażowanie mieszkańców daje poczucie uczestnictwa we wspólnocie,  
uwalnia od myślenia w kategoriach roszczeniowych, a zobowiązuje do odpowiedzialności za  
przyszłość społeczności lokalnej. 
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Jest to dokument otwarty, z możliwością wprowadzania zmian i korekt wynikających z  
transformacji społeczno-gospodarczych oraz zmian kierunków priorytetów przyjętych przez 
mieszkańców  sołectwa.  Nie  należy  zatem  traktować  dokumentu  jako  ściśle  określonego 
harmonogramu, który musi być w całości realizowany bez względu na trudne do przewidzenia 
warunki społeczno-ekonomiczne.  

Plan  Odnowy  Miejscowości  Boguchwałów  został  opracowany  przy  udziale 
społeczności reprezentowanej przez Radę Sołecką w osobach: Zdzisław Hanusek – sołtys,  
Zenon Leus,  Ireneusz  Balon,  Robert  Kosa,  Anna Bałuszyńska,  pod kierunkiem Grzegorza 
Hanuska – aktywnego działacza społecznego.
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1. Charakterystyka miejscowości
2. Informacje ogólne 

Boguchwałów  w  raz  z  przysiółkiem  Wierzbno  położony  jest  w  południowo-
zachodniej  części gminy Baborów przy drodze wojewódzkiej  relacji Głubczyce-  Racibórz. 
Graniczy  z sołectwami Sułków, Babice i Sucha Psina oraz sołectwami Bernacice (gmina 
Głubczyce) i Wojnowice (gmina Kietrz)  zajmując powierzchnię   811,49 ha, w tym 794 ha 
użytków rolnych.

Boguchwałów jest najstarszą formą osadnictwa na terenie gminy Baborów, którego 
historia sięga XII wieku. Usytuowana przy średniowiecznym szlaku handlowym wieś leży w 
południowo-zachodniej części gminy , granicząc z sołectwami Sułków, Babice i Sucha Psina 
oraz  sołectwami  Bernacice  (gmina  Głubczyce)  i  Wojnowice  (gmina  Kietrz)   zajmując 
powierzchnię  811,49 ha.

Bliskie położenie do ośrodków administracyjnych w Baborowie (10 km), Głubczycach 
(10 km)i  Kietrzu (10 km) ,  budowa zbiornika wodnego we Włodzieninie  (gm.Branice)  w 
odległości 5 km ,niewielka odległość od granicy czeskiej  (15 km) może stać się istotnym 
elementem  rozwoju  wsi  w  oparciu  o  turystykę  i  szeroko  rozumianą  rekreację  sytuując 
Boguchwałów jako ważny punkt na turystycznej mapie województwa opolskiego.

3. Uwarunkowania historyczne
Pierwsze wzmianki, w formie pisemnej pochodzące z akt zakonnych  mówią o wsi 

Boguchwałów,  będącej  własnością   joannitów  w  1183  roku.  Zakon  był  panem  wsi  co 
najmniej  do  1240  r.  a  następnie  ziemie  te  przeszły  w  posiadanie  klasztoru  w  Tisnow 
(Czechy),  stanowiąc  część  księstwa  karniowskiego.  Burzliwe  lata  XIV i  XV wieku  oraz 
prowadzone w tym czasie wojny na terenie Śląska nie zaszkodził rozwojowi wsi. W 1456 
roku kolejny podział księstwa karniowskiego i walki o tron  czeski spowodowały, że w 1474 
roku wieś weszła w skład dóbr (jako dzierżawa) Jana von Zimburg, który zmuszony został do 
oddania tych włości Henrykowi z Boskovic, jako zapłatę długów. W 1583 roku będący do tej 
pory własnością czeskiego klasztoru w Tisnov stał się Boguchwałów posiadłością szlachecką, 
przechodząc kolejno w ręce Donata z Wielkiej Polomi, Wacława  Rokorza (1591) i Kaspra 
Strzeli z Dzielowa (1597).

Wojny XVII wieku ujemnie wpłynęły na Boguchwałów oraz okoliczne wsie i miasta, 
sytuację  pogarszały  szerzące  się  epidemie,  które  w  drastyczny  sposób  obniżyły  liczbę 
mieszkańców tych terenów. Mimo tych przeciwności ok.1600 roku powstał kościół parafialny 
pod wezwaniem św.  Mateusza  ufundowany przez Kaspra Strzele.  Kolejnym właścicielem 
Boguchwałowa był  Wacław Schelicha, który utracił dobra w 1625 roku a z jego rąk trafiły do 
Henryka von Morawskiego, który administrował nimi do 1691 roku, aż nabył je Walerian hr. 
Von Wurben. W wyniku wojny rozpoczętej pomiędzy Austrią i Prusami o Śląsk w roku 1740 
Boguchwałów  znalazł  się  pod  panowaniem Prus.  Kolejne  wojny  niczego  nie  zmieniły  a 
Boguchwałów wraz ze 130 innymi wsiami wszedł w skład powiatu głubczyckiego.

Do 1780 roku dzieci z Boguchwałowa pobierały naukę w pobliskich Wojnowicach, 
jednak przybył w tym roku nauczyciel, który zorganizował naukę. Według statystyka  F.A. 
Zimmermanna w  1783 roku Boguchwałów liczył 611 mieszkańców, będąc największą wsią 
gminy  baborowskiej.  W  1808  roku  pozostający  dotąd  w  rękach  rodu  von  Wurben 
Boguchwałów został wykupiony przez gminę, a budynki dworskie i niewielki kawałek ziemi 
trafił w ręce rodziny Grotschel  z Bernacic. W 1829 roku wybudowano nową szkołę wraz z 
mieszkaniami dla nauczycieli.

Od 1845 roku obserwujemy rozwój wsi , która liczyła  w tym roku, wg dokonanego 
spisu  ludności  987  mieszkańców,  by  wzrosnąć  w  1910  roku  do  1004.W  1869  roku 
wybudowano browar wraz ze słodownią, w 1901 roku Boguchwałów doczekał się telefonów. 
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Wybuch I wojny światowej pozostawił trwały ślad na życiu wsi, gdyż w armii kajzerowskiej 
walcząc  na  frontach  zginęło  ponad  30  mężczyzn.  Bezpośrednich  strat  w  sołectwie  nie 
zanotowano, ale odczuwalne było zubożenie ludności i spadek konsumpcji. 

W związku z powojennym plebiscytem wieś włączono do państwa niemieckiego. Od 
1925 roku kiedy wieś zamieszkiwało 1012 osób widać wyraźny regres, gdyż wg dokonanego 
spisu  w  roku  1939  mieszkało  w  Boguchwałowie  916  osób.  Spadek  liczby  mieszkańców 
podyktowany był,  w głównej mierze,  mechanizacją rolnictwa i brakiem nowych zakładów 
przemysłowych. W latach 1939-1945 władzę przejęły i pełniły lokalne struktury NSDAP.

W  maju  1945  roku  władzę  przejęła  polska  administracja,  a  w  wyniku  reformy 
administracyjnej Boguchwałów znalazł się w granicach, nowego, województwa opolskiego, a 
wg spisu ludności z roku 1950 liczył 544 mieszkańców. Niestety słabo rozwinięty przemysł 
nie  sprzyjał  osadnictwu,  a  wręcz  stymulował  wyjazdy  „za  chlebem”  na  tereny  bardziej 
zurbanizowane ,o lepszych perspektywach życiowych, co potwierdza liczba ludności w roku 
1995, podająca liczbę ludności mieszkających w Boguchwałowie na 324 osoby.

W chwili obecnej obserwujemy duże zainteresowanie zakupem działek oraz domów 
znajdujących się na terenie sołectwa, które w większości wykupywane są przez mieszkańców 
Górnego  Śląska  oraz  byłych  mieszkańców  naszego  sołectwa  powracających  z  emigracji 
zarobkowej.  Wydaje  się,  że  głównym  powodem  w/w  migracji  są  coraz  lepsze  warunki 
rozwoju  tych  terenów,  możliwość  pracy,  którą  oferuje  coraz  więcej  zakładów 
przemysłowych, stale rosnące zarobki oraz spokój i bezpieczeństwo oferowane przez małe 
miejscowości,  które  w  szybkim  tempie  nadrabiając  dystans  cywilizacyjny  do  dużych 
ośrodków.

Bez wątpienia dodatkowym impulsem do osiedlenia się na terenie sołectwa stała by 
się budowa zbiornika wodnego Boguchwałów - Wierzbno, która pozwoliłaby na rozszerzenie 
rynku i stworzenie nowych miejsc pracy, głównie w sektorze turystycznym.

4. Struktura przestrzenna miejscowości
Na terenie wsi jest  121 budynków mieszkalnych i  21 indywidualnych gospodarstw 

rolnych.  Budynki  mieszkalne i  gospodarcze utrzymane są w dobrym stanie  technicznym i 
głównie  usytuowane  przy drodze  wojewódzkiej  i  kilku  bocznych  uliczkach  stanowiących 
naturalny  ciąg  komunikacyjny  sołectwa.  Wysokiej  klasy  grunty  są  utrzymane  w  dobrej 
kulturze rolnej, w kl. II 65% powierzchni, w kl. III 35 % powierzchni. Głównymi uprawami 
są  pszenica,  buraki  cukrowe  i  rzepak.  Na  terenie  sołectwa  działa  Rolnicza  Spółdzielnia 
Produkcyjna gospodarująca na 320 ha użytków rolnych zajmująca się produkcją roślinną.

Na terenie sołectwa działa również 21 gospodarstw indywidualnych zajmujących się 
produkcją roślinną  oraz produkcją zwierzęcą,  w tym 2 gospodarstwa powyżej  20 ha.  Na 
terenie sołectwa znajdują się prywatne stawy hodowlane zajmujące powierzchnię ok.1500 m2.

Wieś  charakteryzuje  się  typową  zabudową  gospodarczą  składającą  się  z  domu 
mieszkalnego i budynków gospodarczych. Systematyczne podnoszenie się standardów życia 
mieszkańców, które związane jest z niewielkim bezrobociem oraz pracą za granicami kraju 
powoduje, że większość posesji jest  zadbanych, będąc  wizytówką naszej wsi.

5. Inwentaryzacja zasobów

Najistotniejsze zasoby wsi                              

• tereny do zagospodarowania - 5 działek
• boisko sportowe z trybunami i szatnią sportową
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• teren zielony w centrum wsi z boiskiem do siatkówki
• drogi dojazdowe do gruntów rolnych
• dwa sklepy spożywczo - przemysłowe
• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
• indywidualne gospodarstwa rolne
• kościół zabytkowy
• cmentarz z pomnikiem poświęconym  tym, którzy polegli w czasie I 

wojny światowej
• ruiny klasztoru
• prywatne stawy rybne
• pasieka
• ciekawy układ zabudowy
• infrastruktura techniczna
• aktywna społeczność lokalna
• korzystne położenie geograficzne i administracyjne
• miejsce ciekawe przyrodniczo

6. Zasoby przyrodnicze
Istotnym  elementem  krajobrazu  są  zadrzewienia  śródpolne  stanowiące  naturalne 

schronienie  dla  saren,  lisów,  dzików oraz  innych  zwierząt.  Naturalne  łąki  i  pastwiska  są 
siedliskiem ptaków  i   płazów.   Przy  drogach  o  mniejszym  natężeniu  ruchu  rośnie  głóg, 
jarzębina,  brzoza,  klon   i  kasztan.  W obszarach  leśnych,  stanowiących  kompleksy  drzew 
mieszanych, leżących  na obrzeżach sołectwa występują kuny, wiewiórki, zające, lisy, sarny, 
borsuki  i  dziki.  W  okresie  lęgowym  można  spotkać  bociany  i  czaple,  korzystające  z 
podmokłych  terenów  przysiółka  Wierzbno  oraz  rybackich  stawów  hodowlanych  w 
Boguchwałowie.
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7. Dziedzictwo kulturowe
W centrum wsi znajduje się kościół z 1602 roku pod wezwaniem św. Mateusza, na jej 

obrzeżach znajduje się cmentarz parafialny oraz  ruiny klasztoru sióstr Dominikanek.
Na cmentarzu poza wsią znajduje się pomnik poświęcony mieszkańcom, którzy zginęli  w 
czasie I wojny światowej.

Dawniej  przed wojną w Boguchwałowie znajdowała się  szkoła  szkoła  -264 dzieci, 
przedszkole przy klasztorze -70 dzieci  (  dane z 1932 r.),  poczta,  klasztor  (do roku 1948) 
ostatnia  przełożona  Domitia  Szeja,  młyn,  browar,  słodownia,  farbiarnia,  rzeźnia,  dwie 
piekarnie, cztery sklepy z restauracjami, kuźnia ( do 1960 r.) koło łowieckie, grupa taneczna, 
która w 1925 r. przedstawiła na festiwalu we Wrocławiu "Hohndorf Tanz", straż pożarna, 
młodzieżowa  grupa  teatralna  "Wilhellm  Tell",  koło  mandoliniarzy.  Z  tych  elementów 
niewiele dziś pozostało. Niemiej jednak  zachowały się pewne  tradycje:

- procesja z okazji święta Bożego Ciała
- odpusty parafialne w miesiącu wrześniu ( dzień Św.Mateusza patrona kościoła)  do 
1944 r. w tym dniu odbywały się również Dożynki Wiejskie, tradcycje tą   chcemy 
kontynuować od roku 2009
-  od  2002  roku  festyny  rekreacyjno-sportowe  organizowane  przez  klub  sportowy 
(przed wojną odbywały się pikniki rodzinne organizowane przez siostry    zakonne)  i 
władze sołectwa
- Boże Narodzenie- młodzież kolęduje odwiedzając wszystkie domy.

8. Infrastruktura techniczna
Sołectwo Boguchwałów posiada  dobrze  rozwiniętą  infrastrukturę  techniczną,  przez 

sołectwo  przebiega  droga  wojewódzka  a  drogi  gminne  gwarantują  dobry  dojazd  do 
prywatnych posesji mieszkańców. Jedynym mankamentem i uciążliwością,  szczególnie dla 
pieszych,  jest  brak  chodnika  przy  drodze  wojewódzkiej,  który  ze  względu  na  dużą 
intensywność  ruchu  drogowego  jest  niezbędnym  składnikiem  infrastruktury  drogowej, 
gwarantującym bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa.
Infrastruktura wsi:
-drogi asfaltowe –droga wojewódzka nr 416, oraz drogi gminne o łącznej długości  2700 m
- sieć wodociągowa o długości  ok.2800 m
- kanalizacja deszczowa ok.2400 m
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- zbiornik p.pożarowy  450 m2

- selektywna zbiórka odpadów, poprzez komplet pojemników do segregacji.  Mieszkańcy 
segregują odpady do pojemników indywidualnych  i worków plastikowych, które wywożone 
są na wysypisko miejskie przez Zakład Usług Komunalnych w Baborowie
- oświetlenie uliczne
- sieć telefonii stacjonarnej i komórkowej
- połączenia autobusowe relacji Racibórz- Głubczyce.

9. Infrastruktura społeczna
Istotną inwestycją  służącą poprawie życia  mieszkańców była budowa w roku 2007 

placu zabaw, która dała wiele radości dzieciom ale też stała się impulsem dla dorosłych w 
działaniach  zmierzających  do  podniesienia  standardów  życia,  objawiając  się  chęcią  do 
wykonania,  w  obrębie  istniejącego  obiektu  sportowego,  boiska  do  piłki  siatkowej  oraz 
budowy pawilonu, który służyłby mieszkańcom jako świetlica wiejska i pomógł w znaczący 
sposób  urozmaicić  wydarzenia  kulturalne,  rekreacyjne  i  sportowe  w sołectwie,  stając  się 
jednocześnie  miejscem  spotkań  dla  mieszkańców,  a  w  dalszej  kolejności  pomógł  w 
stworzeniu bazy rekreacyjno – wypoczynkowej,  co jest szczególnie  istotne wobec planów 
budowy zbiornika retencyjnego Boguchwałów – Wierzbno.

10. Gospodarka
Sołectwo charakteryzuje  się  bardzo dobrymi  glebami,  główne uprawy to  pszenica, 

rzepak  i  buraki  cukrowe.  Mimo  to,  większość  mieszkańców,  będących  w  wieku 
produkcyjnym, dojeżdża do pobliskich miast, gdzie znajdują się ich zakłady pracy. Uprawa 
roli jest dla przeważającej części mieszkańców zajęciem dodatkowym, choć we wsi są dwa 
gospodarstwa zajmujące się hodowlą bydła mlecznego i trzody chlewnej. We wsi prowadzi 
działalność Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna zajmująca się uprawą zbóż, zatrudniająca 10 
osób.

W  Boguchwałowie  ma  swą  siedzibę  firma  zajmująca  się  skupem  złomu  i  metali 
kolorowych, w której pracuje 6 mieszkańców sołectwa. 

Funkcjonują  dwa  sklepy spożywczo-przemysłowe,  z  których  jeden jest  własnością 
osoby z zewnątrz, a właścicielem drugiego jest mieszkaniec wsi. Mieszkańcy sołectwa mają 
możliwość zaopatrzenia w niezbędne artykuły życia codziennego i prasę. 
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11. Kapitał społeczny
Boguchwałów zamieszkuje 297 osób, w tym 75 osób w wieku produkcyjnym i 100 

osób w  wieku poprodukcyjnym (na podstawie danych UM w Baborowie). Uwarunkowania 
demograficzne są korzystne dla rozwoju miejscowości ze względu na systematyczny wzrost 
liczby  urodzin  i  osiedlanie  się  nowych  mieszkańców,  którzy  podejmują  pracę  na  terenie 
powiatu  głubczyckiego,  głównie  w  Głubczycach,  w  dużych  zakładach  przemysłowych  i 
usługowych ( Elektromet, Galmet, Chmielewski, Asa) oraz powracają do kraju po wyjazdach 
zagranicznych.

Starsi  mieszkańcy  stanowią  ludność  napływową,  budując  w  okresie  powojennym 
swoje życie na nowo. Młodzi mieszkańcy, którzy urodzili się na tym terenie poznając dawną 
tworzą  nową  historię  tych  ziem  z  coraz  większą  świadomością  i  odpowiedzialnością  za 
pobudzenie do życia i rozwój wsi. Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju wsi powinien być 
fakt, że po zakończeniu edukacji na poziomie szkół średnich i wyższych nie emigrują  lecz 
podejmują  pracę  w  sąsiednich  ośrodkach  miejskich.  W  naszej  miejscowości  nie  ma 
dominującej grupy pod względem zatrudnienia.

Wieś reprezentuje Sołtys i Rada Sołecka, ludzie cieszący się zaufaniem społeczności 
wiejskiej, którzy starają się pozyskać środki finansowe z gminy i innych źródeł na niezbędne 
inwestycje w swojej miejscowości.

Rozwój zakładów przemysłowych i firm usługowych na terenie powiatu powoduje, że 
rolnictwo jest, w większości przypadków, źródłem dodatkowego dochodu dla gospodarstw 
domowych,  a  w sołectwie  mieszkają  osoby pracujące  w  oświacie,  administracji,  firmach 
transportowych, budowlanych i farmaceutycznych.

Sołectwo  jest  bezpieczną  miejscowością,  której  mieszkańcy  widząc  efekty  swojej 
społecznej pracy coraz chętniej przystępują do różnego rodzaju działań, które mają na celu 
polepszenie życia we wsi i w znakomity sposób integrują jej mieszkańców.

Szczególny  nacisk  kładziony  jest  na  rekreację,  a  co  za  tym  idzie  rozwój  bazy 
sportowej,  która  służyła  będzie  nie  tylko  mieszkańcom,  ale  też  stanie  się  kamieniem 
węgielnym rozwoju Boguchwałowa po oddaniu do użytku zbiornika wodnego, pomagając 
przekształcić wieś w miejscowość o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, co zaowocuje 
nowymi  miejscami  pracy,  dalszym  rozwojem  infrastruktury  technicznej  i  podniesieniem 
standardu życia mieszkańców.

Przemiany  gospodarcze  ostatnich  lat  spowodowały  wśród  mieszkańców  sołectwa 
zmianę mentalności i sposobu myślenia co zaowocowało inwestycjami (budowa placu zabaw, 
boiska  do piłki  siatkowej,  podniesienie  standardu obiektu  sportowego poprzez  wykonanie 
ogrodzenia  i  trybun dla  widzów) oraz  poprawą estetyki  wsi  (prace porządkowe przy i  w 
remizie OSP, zbiorniku p.poż, kościele parafialnym).
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Mieszkańcy uwierzyli,  że  dzięki  wspólnej,  popartej  niewielkim nakładem środków 
finansowych,  pracy  wieś  może  zasadniczo  zmienić  swój  wygląd  integrując  społeczność, 
zawsze chętną do współpracy.

Organizacje społeczne działające w Boguchwałowie:

-Koło Gospodyń Wiejskich -  skupia ok. 15 kobiet w wieku od 30 do 75lat, działają od lat 70-
tych, ich główne atuty to wyśmienite produkty kuchni lokalnej. 
-Ochotnicza  Straż Pożarna –  skupia ok. 15 osób w wieku 18-60, głównie mężczyzn. OSP w 
Boguchwałowie istniało jeszcze przed II wojną światową. Obecnie strażacy dysponują 
remizą wyposażoną w  wóz pożarniczo-gaśniczy lekki oraz  salą  spotkań o powierzchni ok. 
30m2.
-Klub Sportowy „SOKÓŁ BOGUCHWAŁÓW” swym zasięgiem działania obejmuje 4 
sołectwa: Boguchwałów, suchą Psinę, Czerwonków i Księże Pole.  W sumie członkami klubu 
jest 72 osoby w wieku od 10-65lat. Organizacja działa od 1946 roku, dysponuje boiskami 
sportowymi oraz obiektami szatni sportowych w Boguchwałowie  i Suchej Psinie.  

12. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

13. Analiza SWOT dla wsi Boguchwałów

Mocne strony Słabe strony
-organizacje społeczne
-obiekty do zagospodarowania
-tania siła robocza
-dobra sieć drogowa
-zadbana zabudowa
-gospodarstwa rolne
-zakłady pracy
-duże zainteresowanie mieszkańców
 dotyczące stworzenia nowych źródeł 
 dochodów
- korzystne położenie drogowe
-stały rozwój firm w pobliskich 
  miastach
- dostęp do internetu

-brak kanalizacji
-oddalenie od głównego ośrodka
  regionu
-brak sieci gazowej
-brak chodnika przy drodze 
 wojewódzkiej
-brak świetlicy, miejsca spotkań dla
 mieszkańców
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Szanse Zagrożenia
-uzbrojone grunty
-stworzenie warunków dla pozostania
 młodych ludzi na wsi
-zwiększenie liczby osób 
 przeszkolonych w planowaniu rozwoju
 wsi
-stworzenie bazy agroturystycznej
-zagospodarowanie wolnych terenów
-możliwość pozyskiwania wsparcia
finansowego z funduszy strukturalnych
-stworzenie bazy rekreacyjno-
  sportowej
-zorganizowanie święta wsi
-budowa zbiornika wodnego w 
 sąsiedniej miejscowości
- budowa zbiornika retencyjnego
  Boguchwałów - Wierzbno

-wyjazd młodych ze wsi do miasta
-trudności w pozyskiwaniu środków finansowych z 
zewnątrz

-niestabilność przepisów prawnych
 dotyczących obszarów wiejskich

14. Wizja

Boguchwałów  –  wieś  przyjazna  środowisku,  atrakcyjna  turystycznie  i  
zapewniająca aktywny wypoczynek z unikalną ofertą kulturalną i rozwiniętą  
infrastrukturą techniczną i turystyczną

15. Wyniki analizy SWOT

Sporządzenie analizy SWOT miało na celu określenie standardu i jakości życia oraz 
tożsamości wsi wraz z bytem mieszkańców.

Z analizy wynika, że warunki ekonomiczne mieszkańców są średnie, większość ma 
zatrudnienie  i  otrzymuje  wynagrodzenie.  Istotną  sprawą  jest  stworzenie  nowych  źródeł 
dochodów mieszkańców np. agroturystyka  i  stały rozwój bazy rekreacyjno-sportowej  oraz 
gastronomii w celu zapewnienia odpowiedniej rozrywki i poziomu konsumpcji dla gości.

Prężny rozwój firm w pobliskich miastach i dobre połączenie komunikacyjne stwarza 
możliwość podjęcia  zatrudnienia  poza gminą  a co za tym idzie  poprawę warunków życia 
mieszkańców sołectwa. Istniejące organizacje działające we wsi systematycznie się rozwijają 
dając  mieszkańcom odpowiednią  strawę duchową.  Szczegółowe  opisy jakości  życia,  jego 
standardu  oraz  sprawy  bytowe  zostały  opisane  w  trakcie  warsztatów,  na  których  został 
opracowany program zadań krótko i długoterminowych.

16. Planowane kierunki rozwoju wsi Boguchwałów

Boguchwałów jest wsią o funkcji rolniczej co potwierdzają wysokiej klasy gleby. Większość 
mieszkańców  pracuje  zawodowo  poza  sektorem  rolnictwa,  a  prowadzenie  gospodarstwa 
traktowane jest jako zajęcie dodatkowe. Kierunki, które powinny się rozwijać w przyszłości 
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to: zorganizowanie indywidualnych gospodarstw agroturystycznych,  a przez to utworzenie 
bazy  gastronomicznej  i  hotelowej  (  lub  miejsc  noclegowych),  rozwój  bazy  sportowej  i 
rekreacyjnej oraz tworzenie dużych gospodarstw rolnych.

17. Plan długoterminowy na lata 2008 -2015

I .Plan rozwoju II. Program 
rozwoju

1.Cele 2.Co pomoże osiągnąć cele? 3.Co może 
przeszkodzić?

Projekty- co 
zamierzamy 
wykonać?

Zasoby – czego 
użyjemy

Silne strony i 
szanse - co 
wykorzystamy ?

Słabe strony - Co 
wyeliminujemy?
Zagrożenia  - 
Czego unikniemy?

Tożsamość wsi i życie w sołectwie
1. Integracja społeczna
2. Wypromowanie 
zasobów wsi

− Aktywność 
mieszkańców

− Pozyskanie 
środków 
zewnętrznych

− Wykorzystanie 
zasobów

− Poparcie gminy

− Zabytkowy 
kościół i mury 
klasztorne

− Boisko 
sportowe wraz 
z szatnią

− Tereny 
rekreacyjne

− Istniejące 
kontakty 
zagraniczne

− Dostęp do 
internetu.

− Niedostatecznie 
duże 
zaangażowanie 
mieszkańców

− Niska 
świadomość 
społeczna

− Mała promocja 
sołectwa

− Ograniczone 
środki 
finansowe

1. Coroczne dni 
sołectwa

2. Promocja 
sołectwa

3. Spotkania z 
partnerami 
zagranicznymi

4. wymiana 
doświadczeń z 
innymi 
sołectwami

Standard życia
1. Poprawa estetyki 

wsi
2. Zagospodarowani

e przestrzeni 
publicznej

− Inicjatywa 
mieszkańców

− Środki 
finansowe 
gminy i 
fundusze 
strukturalne

− szkolenia
− pomoc 

specjalistów
− pozyskane 

środki 
finansowe

− Rozbudowę 
infrastruktury 
teleinformatycz
nej

− Istniejące 
kontakty 
zagraniczne

− Małe 
zaangażowanie 
kapitału 
inwestycyjnego

− Niska 
świadomość 
społeczna

− Mała 
aktywność 
społeczna 
mieszkańców

− Brak kanalizacji 
sanitarnej

− Niski poziom 
płac

1. Rewitalizacja 
centum wsi

2. Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej

3. Budowa 
świetlicy 
wiejskiej

4. Budowa 
chodnika

Jakość życia
1. Integracja 

społeczności 
lokalnej

2. Rozwój dzieci i 
młodzieży

3. Rozbudowa 
infrastruktury 
społecznej

4. Przeciwdziałanie 

− Aktywność 
mieszkańców

− Istniejąca baza 
lokalowa

− Lokalna prasa
− Specjaliści z 

danej dziedziny
− Pozyskane 

środki 

− Boisko 
sportowe

− Tereny 
rekreacyjne

− Pozyskanie 
środków 
zewnętrznych

− Rewitalizację 
centrum wsi

− Mała promocja 
wsi

− Występujące 
patologie 
społeczne

− Niska 
świadomość 
społeczna

− Mała 

1. Opracowanie 
i 
upowszechnie
nie kalendarza 
imprez

2. Stworzenie dla 
mieszkańców 
możliwości 
rozwoju
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patologiom finansowe aktywność 
mieszkańców

− Niski poziom 
płac

3. Modernizacja i 
doposażenie 
istniejących 
obiektów 
rekreacyjno-
sportowych

Byt
1. Podniesienie 

atrakcyjności 
sołectwa

2. Stworzenie 
możliwości 
zatrudnienia 
lokalnej 
społeczności

3. Podniesienie 
świadomości 
społecznej 
mieszkańców

4. Zwiększenie 
zainteresowania 
inwestorów w celu 
rozwoju 
działalności 
gospodarczych

− Zasoby 
sołectwa

− Społeczność 
lokalna

− Media
− Specjaliści z 

danej dziedziny
− Pozyskane 

środki 
finansowe

− Bardzo dobre 
gleby oraz 
klimat

− Wysoka 
kultura rolna

− Dobre warunki 
do rozwoju 
agroturystyki

− Dobry system 
telekomunikac
yjny i telefonii 
komórkowej

− Pozyskanie 
środków z 
zewnątrz

− Istniejące 
kontakty 
zagraniczne

− Brak kanalizacji 
sanitarnej

− Słaba promocja 
wsi

− Małe 
zaangażowanie 
kapitału 
inwestycyjnego

− Niska 
świadomość 
społeczna

− Niski poziom 
płac

1. Rozwój 
agroturystyki

2. Opracowanie 
strony 
internetowej 
promującej 
sołectwo

3. Organizacja 
szkoleń, 
kursów

W przypadku realizacji każdego z zaplanowanych działań zostanie opracowany szczegółowy 
projekt  techniczny  i  zagospodarowania  terenu  oraz  opis  planowanego  przedsięwzięcia  do 
wykonania.  W  ramach  programu  długoterminowego  ujęte  są  również  zadania  Planu 
krótkoterminowego prezentowanego poniżej.

3. Plan krótkoterminowy na lata 2008-2010

Program  krótkoterminowy  ma  na  celu  zintegrować  i  pobudzić  mieszkańców  do 
działania  w najbliższym czasie.  W ramach planu krótkoterminowego zaplanowano istotne 
zadania  dla  ożywienia  społecznego  mieszkańców.  Niewątpliwie  najbardziej  i  najszybciej 
zintegrują  nas  wspólne  działania  mieszkańców  i  samorządu  gminy  podczas  imprez 
kulturalno-sportowych. Dlatego zaplanowano zorganizowanie „Dni sołectwa”. 

Zarówno  nam  mieszkańcom,  jak  i  samorządowi  gminnemu  najbardziej  zależy  na 
wypromowaniu  sołectwa,  przyciągnięciu  inwestorów  tworzących  nowe  miejsca  pracy  dla 
społeczności  lokalnej,  rozwoju agroturystyki.  Będzie  to możliwe dzięki  utworzeniu strony 
internetowej sołectwa.

Istotną sprawą, która nam przeszkadza w rozwoju sołectwa jest  stan infrastruktury 
komunalnej,  a  zwłaszcza brak sieci  kanalizacji  sanitarnej  oraz brak chodnika przy drodze 
głównej.  Są  to  zadania  należące  do  zadań  własnych  Gminy  oraz  Zarządu  Dróg 
Wojewódzkich. Niestety my jako mieszkańcy nie możemy sami rozwiązać tego problemu.

Niewątpliwie  odmieni  nasze  życie  w  Boguchwałowie  rozbudowa  infrastruktury 
społecznej poprzez budowę świetlicy wiejskiej, miejsca spotkań, zagospodarowanie centrum 
wsi. Od kilku już lat Województwo Opolskie prowadzi prace przygotowawcze zmierzające do 
budowy zbiornika wodnego Boguchwałów-Wierzbno. Wtedy z pewnością zrealizowały by się 
zamierzenia  niniejszego Planu w zakresie rozwoju agroturystyki  i tworzenia miejsc pracy. 
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Jest  to  duże  przedsięwzięcie,  na  które  nie  mamy  wpływu,  ale  już  teraz  możemy 
przygotowywać  infrastrukturę  społeczną,  organizować  imprezy  cykliczne  oraz  promować 
sołectwo jako miejsc spokojnego i atrakcyjnego wypoczynku.
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Pytania dotyczące 
projektów

Propozycje przedsięwzięć        Czy nas na to stać?  Hierarchia 
ważności 
zadania 

organizacyjnie finansowo

Co nas najbardziej 
zintegruje?
Najbardziej zależy nam na 
wypromowaniu sołectwa, 
przyciągnięciu inwestorów 
tworzących miejsca pracy 
dla lokalnej społeczności.

           
1.Zorganizowanie „Dni 
   sołectwa” z prezentacją
    produktów lokalnych.
2.Zorganizowanie 
„Jarmarków lokalnych”
3. Utworzenie strony 
   internetowej sołectwa

Tak Tak, przy udziale 
mieszkańców i 
sponsorów.

2

Na czym nam najbardziej 
zależy?
Najbardziej nas zintegruje 
wspólne działanie 
mieszkańców i samorządu 
gminy podczas imprez 
kulturalno-sportowych

         
18. Wybudowanie świetlicy 

wiejskiej dla 
organizowania spotkań i 
imprez kulturalno-
edukacyjnych i 
sportowych  dla 
mieszkańców

Przy wsparciu 
ze strony 

gminy

nie. Pomoc 
finansowa gminy 
oraz środków 
zewnętrznych.

1

Co nam najbardziej 
przeszkadza?
Brak rozwiniętej 
infrastruktury technicznej 
oraz miejsca spotkań 
mieszkańców.

19. Budowa miejsca 
   spotkań dla 
   mieszkańców 
   sołectwa.
20. Budowa chodnika
   przy drodze głównej.
21. Budowa kanalizacji
   sanitarnej.
22. Zagospodarowanie 
  działki obok drogi
   wojewódzkiej.

Przy pomocy 
gminy.

Nie.
Pomoc 
finansowa gminy 
oraz środków 
zewnętrznych.

3

Co najbardziej zmieni 
jakość naszego życia?
Najbardziej zmieni nasze 
życie budowa zbiornika 
wodnego i rozwój 
agroturystyki.

23. Budowa zbiornika 
   wodnego 
   Boguchwałów – 
   Wierzbno.

Zadanie 
Samorządu 

Województwa 
Opolskiego

Nie. Środki 
finansowe 
zewnętrzne.

5

Co osiągniemy najłatwiej?
Najłatwiej przyjdzie nam 
zorganizowanie promocji 
sołectwa poprzez lokalne 
produkty rękodzielnicze.

24. Opracowanie zachęty 
inwestycyjnej i 
promocyjnej sołectwa w 
formie drukowanej 
broszury lub prezentacji 
multimedialnej.

Tak Tak.
Przy udziale 
mieszkańców i 
sponsorów.

4

16



      2008 - 2015Plan odnowy miejscowości Boguchwałów na lata

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną.

5. Opis wybranych zadań do realizacji przez mieszkańców sołectwa na najbliższe 7 lat
Nazwa 
przedsięwzięcia

Cel Przeznaczenie Harmonogram 
realizacji

Kwota końcowa i 
źródła jej 
pozyskania

Dni sołectwa Prezentacja 
produktów 
lokalnych,
stworzenie 
nowych źródeł 
dochodu

Zwiększy się 
zainteresowanie 
naszą 
miejscowością co 
spowoduje 
powstanie stałych, 
nowych miejsc 
pracy związanych z 
produkcją i 
sprzedażą 
spożywczych i 
przemysłowych 
wyrobów lokalnych 
oraz rozwojem 
usług 
agroturystycznych.

2010 
wydarzenie 
cykliczne 
powtarzane w 
kolejnych latach 
2011,2012, 2013, 
2014

1000zł, sponsorzy

Jarmarki lokalne stworzenie 
nowych źródeł 
dochodu poprzez 
sprzedaż 
wytworzonych 
przez 
mieszkańców 
lokalnych 
produktów 
spożywczych i 
rękodzielniczych,

Zwiększy się 
zainteresowanie 
naszą 
miejscowością co 
spowoduje 
powstanie stałych, 
nowych miejsc 
pracy związanych z 
produkcją i 
sprzedażą 
spożywczych i 
przemysłowych 
wyrobów lokalnych 
oraz rozwojem 
usług 
agroturystycznych.

2009 rok – 
utworzenie 
infrastruktury 
służącej realizacji 
celu, będzie to 
wydarzenie 
cykliczne 
powtarzane w 
kolejnych latach 
2010,2011,2012, 
2013, 2014

8.500zł Fundacja 
Wspomagania Wsi

Budowa miejsca 
spotkań dla 
mieszkańców sołectwa

zwiększenie 
integracji 
mieszkańców

rozszerzenie i 
urozmaicenie 
zakresu i formy 
organizowanych 
imprez

2012 30.000zł
PROW, „Małe 
projekty” 

Zagospodarowanie 
działki obok drogi 
wojewódzkiej

zwiększenie 
integracji 
mieszkańców, 
poprawa estetyki 
miejscowości

rozszerzenie i 
urozmaicenie 
zakresu i formy 
organizowanych 
imprez

2011 20.000zł 
PROW, „Małe 
projekty”

Rozbudowa 
infrastruktury 
społecznej w 
Boguchwałowie

Zwiększenie 
integracji 
mieszkańców, 
zaspokojenie 
potrzeb 
społecznych 
społeczności 

Powstanie świetlicy 
wiejskiej dla 
mieszkańców

2009r 320.000zł
PROW „Odnowa 
Wsi” – 75%
Gmina Baborów – 
25%
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      2008 - 2015Plan odnowy miejscowości Boguchwałów na lata

wiejskiej
Utworzenie strony 
internetowej sołectwa.

Promocja 
sołectwa

Rozpowszechnienie 
informacji o 
sołectwie, rozwój 
agroturystyki,  

I kw.2009r 0,00 wolontariat

6. Szczegółowy opis projektu przewi8dzianego do realizacji w ramach PROW 2007-
2013

  
„Rozbudowa infrastruktury społecznej w Boguchwałowie” 

Projekt będzie  polegał  na rozbudowie istniejącej  szatni  sportowej  o  pomieszczenie 
świetlicy  wiejskiej  wraz  z  aneksem  kuchennym  oraz  pomieszczeniami  sanitarnymi. 
Technologia wykonania obiektu – tradycyjna, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką 
budowlaną. 

Budynek szatni zlokalizowany jest w Boguchwałowie na działce nr 252 i usytuowany 
od  strony zachodniej  granicy  działki  do drogi  publicznej.  Budynek  usytuowany jest  przy 
boisku  sportowym.  Dotychczasowa  powierzchnia  budynku  wynosi  ok.  84m2 natomiast 
powierzchnia nowoprojektowana to ok. 120m2. Powierzchnia sali wynosi 94m2. 

Realizacja projektu pozwoli na powstanie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, 
które będzie wykorzystywane do organizacji planowanych imprez kulturalnych i sportowych, 
pozwoli  na zagospodarowanie czasu wolego dzieci,  młodzieży oraz dorosłych poprzez ich 
udział  w  różnego  rodzaju  małych  projektach,  które  organizacje  wiejskie  działające  w 
Boguchwałowie  zamierzają  realizować  w  latach   2008-2015.  Biorąc  pod  uwagę  fakt  iż 
sołectwo  obecnie  nie  posiada  sali  umożliwiającej  przeprowadzanie  spotkań  i  organizacji 
imprez  kulturalnych,  realizacja  projektu  jest  konieczna.  Bardzo  aktywnie  działające 
stowarzyszenie sportowe oraz współpracujące z nimi panie z koła gospodyń z pewnością w 
dobrym celu będą wykorzystywać rozbudowaną infrastrukturę społeczną Boguchwałowa.
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