
UCHWAŁA NR XII/103/2019
RADY GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Kultury Gminy Łambinowice na lata 2018-2028"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się aktualizację "Strategii Rozwoju Kultury Gminy Łambinowice na lata 2018-2028". 

§ 2. "Strategia Rozwoju Kultury Gminy Łambinowice na lata 2018-2028 (aktualizacja)" otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gawlik
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STRATEGIA 

 ROZWOJU KULTURY GMINY ŁAMBINOWICE  

2018-2028 

 

WSTĘP 

 

Niniejsze opracowanie ustala cele związane z szeroko pojętą działalnością kulturalną na terenie Gminy Łambinowice, materiał powstał w wyniku prac:  

- Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach. 

- Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Łambinowicach.  

- Sołtysów gminy Łambinowice. 

 

Planowanie – proces ustalania celów i odpowiednich działań, by je osiągnąć. Opisując bardziej szczegółowo, jest to projektowanie przyszłości, jakiej się 

pragnie, oraz skutecznych środków jej organizacji. Planowanie to również przewidywanie warunków działania w ramach określonych granic czasowych, 

wyznaczanie celów i zadań oraz środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji. 1 

   

 Współpraca przy opracowaniu założeń procesu planowania strategicznego osób zarządzających gminą, kulturą  oraz mieszkańców gminy 

Łambinowice, pozwala  na  ustalenie głównych kierunków wypracowanej Strategii.  

 
I. DIAGNOZA ZASOBÓW 

 
Gmina Łambinowice położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, na terenie powiatu nyskiego.  Administracyjnie graniczy: 

od północy z obszarem gminy Niemodlin i Tułowice od wschodu i południa z obszarem gminy Korfantów, a od zachodu z obszarem gmin: Nysa, Pakosławice i 

Skoroszyce. Obszar gminy dzieli się na 13 sołectw: Bielice, Budzieszowice, Drogoszów, Jasienica Dolna, Łambinowice, Okopy, Malerzowice Wielkie z 

przysiółkiem Dworzysko, Mańkowice z przysiółkiem Bardno, Piątkowice, Sowin, Szadurczyce, Wierzbie. Największą obszarowo wsią są Łambinowice (2592 

ha), a najmniejszymi obszarowo są wsie: Szadurczyce (292 ha) i Drogoszów (339 ha ). Powierzchnia ogólna gminy Łambinowice wynosi 12 362 ha.2 

 
1 https://pl.wikipedia.org/ 
2 www.lambinowice.pl 
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Historia i dziedzictwo kulturowe gminy Łambinowice 

Historia tej ziemi od zawsze uzależniona była od przebiegających tędy granic. Pierwsi ludzie pojawili się na tych terenach najpewniej w starszej epoce 

kamienia, w paleolicie. Świadczą o tym m.in. odkryte niedawno, bo w 2000 roku, w Sowinie, kompletne pracownie obróbki krzemienia i obozowiska. Były to 

tzw. wędrowne ludy leśne. Osadnictwo na szeroką skalę rozpoczęło się na obszarze gminy około XII – XIII wieku, kiedy to na nowo wyznaczonych terenach 

rozpoczęła się uprawa roli. Ludy rolnicze obrały szczególnie żyzną dolinę rzeki Nysy, zwłaszcza tereny dzisiejszych Bielic i Piątkowic, nieco później 

Mańkowic. W okolicach Piątkowic rozwijała się kultura amfor kulistych, zaś Bielice stały się znacznym miejscem sepukralnym- cmentarzyskiem. 

Prehistoryczne, neolityczne obozowiska w okolicach Wierzbia, Bielic, Mańkowic czy Piątkowic i Lasocic przekształciły się w średniowieczne osady 

rzemieślnicze, i grodziska. 

Różnie przedstawiały się układy ludnościowe na obszarze gminy. Jak się wydaje, we wczesnym średniowieczu, pod względem liczby ludności prym 

wiodły Bielice, niepisane centrum tych terenów i Jasienica; nieco później Mańkowice. W połowie XIX wieku dołącza do nich, liczące ponad 1000 mieszkańców 

Wierzbie, zaś na przełomie XIX – XX wieku Łambinowice.  

Od dawnej wsi Klucznik, poprzez Łambinowice, Sowin do Wierzbia ciągną się Bory Niemodlińskie. Na terenie gminy obejmują około 1500 ha. W 

całości zostały one włączone w Obszar Chronionego Krajobrazu “Bory Niemodlińskie”, który z kolei pretenduje do statusu Specjalnego Obszaru Ochrony 

Natura 2000. Większość tych zbiorowisk to efekt przekształceń dawnej Puszczy Niemodlińskiej w XVIII i XIX wieku.  

Historia nam bliższa nie obchodziła się łagodnie z terenami gminy, a o jej znakach należy pamiętać dla przestrogi. Ziemia ta nosi w sobie prochy 

kilkudziesięciu tysięcy ludzi! Bez względu na wyznanie, rasę czy narodowość to tysiące historii, tysiące indywidualnych dramatów, nieraz anonimowych i 

nieznanych. 

W 1862 roku władze pruskie wybudowały w Łambinowicach poligon wojskowy, który na stałe zrósł się z panoramą i historią gminy. Związane z tymi 

obszarami późniejsze wydarzenia nadały im specyficzny charakter, który ostatecznie sytuuje Łambinowice w rzędzie największych nekropolii wojennych w 

Europie.  
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Mimo głębokich związków z przeszłością, gmina Łambinowice to przede wszystkim rejon otwarty na przyszłość. Jedną z głównych atrakcji poza 

terenami muzealnymi związanymi z I i II wojną światową są wspominane wcześniej tereny Borów Niemodlińskich, pól a także powyrobiskowe tereny ze 

zbiornikami wody oraz znakomite miejsca wędkarskie przy Nysie Kłodzkiej.  

Mieszkańcy gminy podejmują szereg inicjatyw na rzecz swoich “małych ojczyzn”,  społeczności Malerzowic, Łambinowic, Piątkowic, Wierzbia, 

Jasienicy Dolnej,  Mańkowic, Bielic i Jasienicy Dolnej uczestniczą, z powodzeniem w programie “Odnowa Wsi Opolskiej”. 3 

Wszystkie sołectwa Gminy Łambinowice  należą  do  Wojewódzkiego  Programu Odnowa Wsi Opolskiej.. 

Gmina posiada Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łambinowice na lata 2018 – 2021  przyjęty   Uchwałą nr XXIX/248/2017 Rady 

Gminy Łambinowice z dnia 30 listopada 2017 r.  -   Wykaz zarejestrowanych zabytków nieruchomych na terenie gmin Łambinowice – dostępny na 

stronie gminy:  http://bip.lambinowice.pl/ - zakładka: Programy i zamierzenia. 

 

Łambinowice 

Tradycyjne uroczystości i imprezy organizowane w Łambinowicach odpowiadają rocznemu cyklowi świeckich, patriotycznych i kościelnych 

uroczystości / imprez ogólnopolskich. Organizowane są przez przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum oraz przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Łambinowicach. Pełnią ważną funkcję dla integracji lokalnej społeczności i budowania międzypokoleniowych więzi. Ponadto organizowane są 

imprezy i uroczystości wyróżniające wieś związane z działalnością kulturalną GOKSiR i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. 

• Imprezy cyklicznie organizowane przez placówki edukacyjne w formie zabaw dla mieszkańców: Zabawa Andrzejkowa, Sylwester, Zabawa 

Karnawałowa (Ostatki).  

• Imprezy okolicznościowe cyklicznie organizowane przez przedszkole, szkoły: z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dzień Dziecka, 

świąt kościelnych (np. Jasełka) i państwowych (np. 11-listopada, 3-go Maja), prezentacja artystyczna przygotowywana przez szkołę podstawową z 

okazji 11listopada wystawiana jest w sali GOKSiR dla ogółu mieszkańców i cieszy się ogromnym zainteresowaniem.  

• Uroczystości kościelne  wynikające z kalendarza uroczystości kościoła rzymskokatolickiego.  

 
3 www.lambinowice.pl 
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• Dożynki sołeckie, ze względu na fakt przynależności do parafii Łambinowice 3 sołectw (Łambinowice, Szadurczyce, Okopy), dożynki parafialne 

organizowane są przez każde sołectwo raz na 3 lata. 

• Imprez kulturalne cyklicznie organizowane przez GOKSiR ( III. Formuła Instytucji) 

• Uroczystości patriotyczne organizowane przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych : uroczystości rocznicowe związane z wybuchem II Wojny 

Światowej i Powstania Warszawskiego, przybyciem pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf i wyzwolenia Stalagu 

344 Lamsdorf. Uroczystości odbywają się z asystą wojskową, uczestniczą w nich min.  przedstawiciele instytucji samorządowych i państwowych oraz 

konsulatów, placówek edukacyjnych, kombatanci , osoby związane z historią, kulturą i sztuką. W uroczystościach złożenia kwiatów pod pomnikami 

często biorą również udział zainteresowani mieszkańcy Łambinowic. Przy okazji powyższych uroczystości często organizowane są wydarzenia 

kulturalne, prelekcje, wystawy związane z tematyką obozową. 

• Konkursy o randze wojewódzkiej cykliczne organizowane przez CMJW: konkurs recytatorski poezji jenieckiej „Nie traćmy pamięci” 

W Łambinowicach brak wyróżniających zwyczajów, tradycji czy obrzędów wiejskich. Zauważyć też należy, że żadna z cyklicznych imprez czy 

uroczystości dla mieszkańców nie jest organizowana przez organizacje społeczne, czy radę sołecką, tylko przez instytucje publiczne w ramach swojej 

statutowej działalności. Ponadto oprócz imprezy cyklicznych organizowanych przez GOKSiR oraz okazjonalnych festynów organizowanych przez placówki 

edukacyjne nie ma tu żadnych imprez plenerowych czy festynów, typowych dla społecznościach wiejskich. Jest to cecha Łambinowic odróżniająca je od 

innych miejscowości Gminy, która świadczy o nieco miejskim charakterze tej miejscowości i nieco innym charakterze i potrzebach zamieszkującej je 

społeczności. Z kolei ze względu na funkcjonowanie GOKSiR oferta imprez i wydarzeń kulturalnych jest w Łambinowicach znacznie szersza w porównaniu do 

innych miejscowości gminy, a ich charakter jest zazwyczaj ponadgminny. Niewątpliwym wyróżnikiem Łambinowic są uroczystości i przedsięwzięcia kulturalne i 

patriotyczne organizowane przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. 

W  Łambinowicach dobrze jest rozwinięta infrastruktura społeczna: zaplecze kulturalne i świetlicowe (obiekt GOKSiR) i sportowe (Orlik, stadion, siłownie 

zewnętrzne, place zabaw), zadbane tereny publiczne sprzyjające spacerom, odpoczynkowi i rekreacji (park przy GOKSiR, rowerowa ścieżka historyczna-

przyrodnicza), działalność kulturalna GOKSiR i szkół, aktywna Parafia i organizacje społeczne formalne i nieformalne realizujące konkretne cele statutowe. 

Łambinowice wyróżnia unikatowe dziedzictwo historyczne o znaczeniu turystycznym: Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach, Centralne 

Muzeum Jeńców Wojennych, tematyczne publikacje. Walory środowiskowe: położenie na skraju Borów Niemodlińskich, cisza, czyste środowisko, brak 

uciążliwego przemysłu, stosunkowo niewielki ruch samochodowy (przez wieś nie przebiega żadna główna trasa przelotowa). 

Słaba stroną Łambinowic jest aktywność społeczna mieszkańców, niechęć większości mieszkańców do zrzeszania się w organizacjach, aktywności i 
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kreatywności na rzecz rozwoju swojej miejscowości a także słaba współpraca pomiędzy organizacjami.  Brak bazy okołoturystycznej (miejsca noclegowe, 

baza gastronomiczna), zły stan techniczny części obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów zabytkowych (kapitalnego remontu i termomodernizacji 

oraz dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych wymagają min. obiekt GOKSiR, Urzędu Gminy, ZGKiM) a także niezadowalający stan obiektów 

zabytkowych będących własnością prywatną. 

 

Wierzbie 

Obszar obecnej miejscowości ma długą historię, sięgającą daleko wcześniej od pierwszych zapisków w dokumentach, pochodzących z 1442 roku. 

Istnieją materialne dowody na to, że ślady osadnicze na obszarze Wierzbia wywodzą się z czasów prehistorycznych i starożytnych, szczególnie zaś z 

mezolitu i neolitu oraz z epoki brązu. Osadnictwo na szerszą skalę rozwinęło się na tym obszarze z początkiem średniowiecza, a opierało się najpewniej o 

skraj dawnej Puszczy Śląskiej. 

Niemal od początku, rozumianego jako początek źródłowo pisany, aż do 2. poł. XIX wieku, Wierzbie podlegało hrabstwu Korfantów (Herrschaft 

Friedland). Osiedlenie się w 1873 roku Alexandra von Strachwitz rozpoczęło tworzenie majątku opartego na zasadzie majoratu. Z tego czasu pochodzi dawna 

zabudowa folwarczna i park dworski. 

Jak się wydaje do czasów II wojny światowej Wierzbie nie było areną wojennych potyczek, jednakże uległo spustoszeniu w trakcie wojny trzydziestoletniej. Od 

końca XVIII wieku w Wierzbiu istniała szkoła, w której zatrudniano początkowo dwóch nauczycieli. W 1880 roku, placówka kształciła 256 uczniów. 

Najbujniejszy rozwój Wierzbie przeżywało od połowy XIX wieku. Z 491 mieszkańców w 1830 r. liczba ludności miejscowości zwiększyła się do 1013 w 

1861 roku. W tym też czasie zmienił się charakter miejscowości – z miejscowości typowo rolniczej przekształciła się w miejscowość usługowo-rolniczą. W 1. 

poł. XX wieku powstała w Wierzbiu m.in. Fabryka Butów Sieberta, zatrudniająca nawet do 50 osób, Fabryka Siatki Ogrodzeniowej oraz liczne rodzinne 

zakłady rzemieślnicze. Jako że miejscowość słynęła wówczas z hodowli bydła, organizowano w niej coroczne jarmarki. 

W 1940 roku (1938) powstało w Wierzbiu niemieckie lotnisko wojskowe, pełniące początkowo funkcję lotniska ćwiczebnego. Pod koniec wojny do 

funkcjonującej w miejscowości jednostki myśliwskiej, w ramach Jagdschwader 52, dołączono także jednostkę szturmową. Na lotnisku przebywał m.in. as 

niemieckiego myślistwa Erich Hartmann (1945 r.), oraz prawdopodobnie, jako jeniec, jeden z najsłynniejszych pilotów brytyjskich Douglas Bader. II wojna 

światowa oszczędziła Wierzbie. Szacuje się, że około 30 mieszkańców miejscowości to ofiary zawieruchy końca wojny i okresu bezpośrednio powojennego. 
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Zaraz po wojnie liczba ludności Wierzbia wynosiła niespełna 700 osób. Nowo przybyli repatrianci pochodzili głównie z województw: wołyńskiego, lwowskiego i 

tarnopolskiego.4 

Ochronie prawnej podlega w Wierzbiu pozostałość parku dworskiego, założonego w II połowie XVIII wieku i gruntownie przebudowanego pod koniec 

XIX wieku.  Granica ochrony konserwatorskiej obiektu obejmuje także  teren kościoła (1905-1906),kaplicy (1795) i cmentarza (kon. XVIII-XXw.). Na uwagę 

zasługuje budynek szkoły oraz zespół budynków bliźniaczych w okolicach kościoła oraz lapidarium powstałe w ramach projektu Fundacji Wspomagania Wsi 

„Kultura bliska” w roku 2005. 

Na obszarze Wierzbia funkcjonuje kilka legend, związanych z miejscową tradycją i przekazem. Większość z nich ulega jednak zapomnieniu. Do 

najciekawszych legend należą: 

■legenda o „Stopie pierwszej Opolanki” 

■legenda „O Czarnym Psie” 

■legenda o „Studni czarownicy” 

■legenda o „Kwiczalni” i „Topielcu”. 

Współcześnie stworzona została także legenda o „Pierwszej wierzbie” oraz legenda „O powstaniu Wierzbia”.  

Spośród zwyczajów ludowych w Wierzbiu zachowały się tylko szczątkowe ich formy i to  w większości tylko i wyłącznie w przypadku obrzędowości 

kościelnej. Pozostałe zwyczaje nie są kultywowane. Sfera duchowa życia kulturalnego wsi jest niezwykle bogata, na co wskazuj ą m.in. zasoby Muzeum 

Śląska Opolskiego  (miejscowe czepce) czy Muzeum w Nysie, a także przekazy najstarszych mieszkańców wsi (piosenki okolicznościowe). Wymagają one 

jednak przywrócenia i uaktualnienia.  

Infrastruktura społeczna Wierzbia: 

• Miejsce spotkań przy boisku wiejskim, tzw. „Małe Bradlo”. Boisko wiejskie ze zniszczoną przez zwierzęta leśne murawą (wymaga 

kompleksowego remontu). Brak podłączenia prądu na boisku utrudnia organizację imprez.  

• Wiejski Dom Kultury, który tylko w części jest systematycznie wykorzystywany, ponadto w budynku znajduje się odnowiona sala ALL-Akademia 

Liderów Lokalnych a także swoją siedzibę ma filia Gminnej Biblioteki Publicznej (1/2 etatu). 

 We wsi od roku 2006 działa Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturowe Panorama Wierzbia,  OSP Wierzbie, od roku 2005-2006 w Wierzbiu działają 

także  dwa nieformalne Koła Wędkarskie, opiekujące się odrębnymi stawami. 

 
4 https://pl.wikipedia.org 
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Stałymi wydarzeniami kulturalnymi na wsi są Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki wiejskie oraz imprezy środowiskowe organizowane przez filię biblioteczną.  

Słabymi stronami Wierzbia w zakresie kultury jest stosunkowo mała aktywność społeczna i brak świadomości lokalnej, słaba współpraca między 

organizacjami wiejskim, zły stan zabytków, niedoposażona świetlica,  brak lidera/liderów. 

Mocne strony to osadnictwo o zwartym, historycznym typie, boisko sportowe,  walory dziedzictwa kulturowego,  budynek Wiejskiego Domu Kultury  z 

filią biblioteczną,. Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturowe Panorama Wierzbia,  wydawnictwa promocyjne (publikacja albumowa i multimedialna, ulotka), 

aktywna młodzież. 

 

Budzieszowice 

Na kartach pisanej historii Budzieszowice, po raz pierwszy pojawiają się 3 lipca 1284 roku, jako Budissovici w dokumencie sporządzonym w 

Otmuchowie, przez kancelarię biskupią, w którym biskup wrocławski Tomasz II nakazuje Henrykowi IV Probusowi, poprzez zakonników Lamberta z Kamieńca 

i Tylemanna z Nowogrodźca (Naumburg), restytucję (zwrot) kilku wsi, wśród nich właśnie Budzieszowic. W podobnym tonie utrzymany jest dokument z 11 

lutego 1285 roku, sporządzony również w Otmuchowie, w którym Budzieszowice wymienia się jako Budissoviz. W sporządzonym w latach 1303 – 1306, za 

czasów biskupa Henryka z Wierzbna, spisie uposażeń diecezji wrocławskiej, znanym jako Rejestr Nyski (łac. Registrum Nissense), wieś zapisana została 

jako Budessovitz. Następne wzmianki pochodzą między innymi z 1373 roku, gdzie wspomina się o Buduschowicz oraz rok później o Budeschowicz. Do 28 

lipca 1936 roku wieś funkcjonuje pod nazwą Bauschwitz, po tej zaś dacie, do końca drugiej wojny światowej jako Bauschdorf. (Cyt. Wiki). 

Początkowo wieś podlegała biskupiemu Księstwu Nyskiemu, a tym samym biskupom wrocławskim. W roku 1788 właścicielem wsi była Eleonora Freiin 

von Vogt, z domu von Schlegenberg, a w roku 1818 jako właściciel wsi wymieniany jest kupiec Hoffman z Brzegu. Od roku 1842 Budzieszowice stają się 

własnością Carla Grafa von Strachwitz, który nabył je w wymienionym już roku za sumę 43 000 talarów. W 1847 roku za sumę 39 000 talarów, wieś odkupuje 

Oscar Christ, a następnie porucznik Rehmet. W 1850 roku w Budzieszowicach wybudowano kościół pod wezwaniem Narodzenia Maryi Panny, aż do 1985 

roku będzie on świątynią filialną należącą do parafii pod wezwaniem św. Marcina w Jasienicy Dolnej. W roku 1862 wieś znowu zmienia właściciela i staje się 

własnością Stephana Eigenthumera. 

Dobra Budzieszowickie (obszar dworski – niem. Gutsbezirk) liczyły przed 1830 rokiem 655 mórg ziemi, z czego 11 mórg stanowił ogród, 574 morgi rola, 61 

mórg łąki i pastwiska, a tylko 9 mórg tereny leśne. Wieś natomiast zajmowała obszar 1157 mórg, z czego 43 morgi to ogrody, 1055 mórg rola, 57 mórg łąki i 2 

morgi lasy. Budzieszowice liczyły wówczas 13 gospodarstw kmiecych, 18 ogrodników i 9 zagród chałupniczych. Z tego okresu wymieniany jest wiatrak- młyn 

a także jednoklasowa szkoła licząca 71 uczniów zlikwidowana w roku 1997. W 1873 roku we wsi funkcjonowała cegielnia. W 1894 roku mieszkańcy wsi 
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podlegali Sądowi Rejonowemu w Korfantowie, obsługiwał ich również tamtejszy urząd pocztowy. Powierzchnia wsi w 1925 roku wynosiła 555 ha, obecnie 

wieś zajmuje obszar 576 ha co stanowi 4,6% powierzchni gminy Łambinowice. Jest to wieś typowo rolnicza. Grunty rolne zajmują 531 ha i stanowią 93% 

powierzchni wsi.5  

Infrastruktura społeczna: 

Świetlica Wiejska - obiekt użyteczności publicznej w zarządzie GOKSiR Łambinowice (1/2 etatu).  Przed obiektem znajduję się zadbany skwer, a w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie teren rekreacyjno-sportowy. Świetlica funkcjonuje jako placówka wsparcia dziennego, w której na stały etat zatrudniony jest 

instruktor. Sala świetlicowa i kuchnia wykorzystywane są również na potrzeby sołectwa i OSP oraz wynajmowane mieszkańcom na organizację imprez 

lokalnych i uroczystości okolicznościowych. Budynek jest na bieżąco remontowany i doposażony jednakże wymaga rozbudowy ze względu na brak 

pomieszczenia gospodarczego i zbyt małą salkę świetlicową w stosunku do potrzeb. W bliskim sąsiedztwie Świetlicy jest teren rekreacyjno –sportowy, który 

obejmuje boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, scenę, płytę taneczną, plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Teren wymaga inwestycji związanych z 

poprawą jego standardu i funkcjonalności pod kątem organizacji imprez plenerowych oraz  uzupełnienia bazy rekreacyjno-sportowej o nowe urządzenia do 

gry w siatkówkę i koszykówkę.  

Mocną stroną Budzieszowic jest  wysoka aktywność społeczna mieszkańców, młodzi zaangażowani w życie społeczne ludzie; prężnie działające 

organizacje społeczne tj. OSP, Rada Sołecka, Rada Parafialna, dobra współpraca między mieszkańcami (imprezy cykliczne, życie kulturalne i integracyjne), 

świetlica wiejska z etatowym pracownikiem. 

Słabą brak dostatecznego zaplecza na potrzeby organizacji imprez, co w znacznym stopniu ogranicza ich rozwój, niedoposażone zaplecze sportowe, 

zły stan obiektów zabytkowych stanowiących  prywatną własność.  

Szansą na promocję wsi i jej zasobów są organizowane w Budzieszowicach lokalne imprezy, przy czym ciekawym pomysłem jest organizacja dużej, 

wyróżniającej wieś imprezy nawiązującej do średniowiecznego rodowodu wsi i osoby jej założyciela (Dzień Budzisza). Poważnym zagrożeniem jest natomiast 

odpływ młodych, wykształconych ludzi ze wsi, starzejące się społeczeństwo, niewielka liczba mieszkańców. Na dzień  dzisiejszy zaangażowanie i aktywność 

społeczna, zdolność do wspólnej organizacji dużych przedsięwzięć, silne poczucie lokalnej tożsamości, budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez 

zaangażowanie do wspólnych prac osób w różnym wieku, w tym młodzieży, dają nadzieję na dalszy rozwój wsi i wykorzystanie jej potencjału. - Plan Odnowy 

Wsi Budzieszowice 2016-2025 

 

 
5 https://pl.wikipedia.org/ 
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Lasocice 

Nazwa Lasocice, to nazwa osobowa pochodząca od imienia prawdopodobnego założyciela osady Lasotha, Laslawa lub Ladislawa. Wzmiankowana po 

raz pierwszy w 1198r., następnie w 1288r. jako Lassoth. Tak wczesne datowanie świadczy o słowiańskim (czeskim lub polskim) rodowodzie wsi i znaczeniu 

Doliny Nysy Kłodzkiej jako ośrodka wczesnośredniowiecznego osadnictwa. Ponadto archeologiczne ślady osadnicze wskazują na istnienie w okresie późnego 

średniowiecza osady i grodziska, prawdopodobnie w okolicy dzisiejszego kościoła. Na terenie sołectwa znajdują się 4 stanowiska archeologiczne. Od 

1936r.do 1945r. Lasocice nosiły nazwę Grűnfließ (Zielony Ciek). Pierwsza powojenna nazwa Lasocic brzmiała Lasoty. Brak dostępnych źródeł pisanych 

pozwala odtworzyć dzieje Lasocic jedynie poprzez epizodyczne wycinki z bogatej zapewne historii wsi , pozyskane z rozmaitych rozproszonych źródeł –  Plan 

Odnowy Miejscowości Lasocice na lata 2014-2020. 

 

Zwyczaje, obrzędy, uroczystości i tradycyjne imprezy organizowane w Lasocicach odpowiadają rocznemu cyklowi świeckich i kościelnych uroczystości 

ogólnopolskich. Organizowane są przez działające we wsi organizacje społeczne (LSZ, OSP, Rada Sołecka, Caritas, KGW) oraz szkołę podstawową i pełnią 

ważną funkcję dla integracji lokalnej społeczności i budowania międzypokoleniowych więzi. Są to min.: 

• uroczystości kościelne: odpust Św. Franciszka z Asyżu, droga krzyżowa, gorzkie żale, Boże Ciało, procesja o dobre plony, jasełka, roraty, wspólne 

kolędowanie, misterium wielkanocne (Triduum Paschalne) 

• imprezy sołeckie: dożynki wiejskie, festyn rodzinny, festyn sportowy, zabawa andrzejkowa, zabawa karnawałowa 

• imprezy szkoły podstawowej: przedstawienia oraz apele z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, dnia Ojca, świąt kościelnych i państwowych  

• imprezy OSP: udział w gminnych zawodach strażackich, Święto Strażaka (Dzień Św. Floriana) 

• miejscowa grupa Caritas przygotowuje co jakiś czas spotkania dla ludzi samotnych i schorowanych, na których mogą się spotkać, porozmawiać, 

powspominać  

• Lasocice wyróżnia także organizacja od ponad 20lat Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych Szkół 

Podstawowych i Gimnazjów w której co roku uczestniczy ok. 1000 osób. 

Infrastruktura społeczna Lasocic: 

Mała świetlica wiejska mieści się w obiekcie położonym w środkowej części wsi. W budynku znajdują się ponadto gminne mieszkania komunalne / 

socjalne oraz 1 mieszkanie prywatne. Pomieszczenie na „mała świetlicę” zostało wygospodarowane staraniem rady sołeckiej, a w latach 2008-2010 kapitalnie 

wyremontowane staraniem Grupy Odnowy Wsi, posiada zaplecze kuchenne i sanitarne. „Mała świetlica” jest na bieżąco doposażana. Użytkowana jest  przez 
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Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich. Organizowane są tu również okresowo zajęcia świetlicowe dla dzieci. 

          Boisko trawiaste o powierzchni 1,2ha, obecnie jest tu boisko do piłki nożnej, planowane jest wyodrębnienie boiska do siatkówki, koszykówki, tenisa. 

Infrastruktura boiska obejmuje szatnię, oświetlenie, płyta taneczna z wiatą na potrzeby organizacji imprez plenerowych. Boisko wyposażone jest w 

piłkochwyty oraz urządzenia rekreacyjno-sportowe (zewnętrzny stół tenisowy i urządzenia rekreacyjne dla dzieci – huśtawki, sprężynowce). Boisko jest 

miejscem do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież, treningów dla drużyny piłkarskiej LZS "Rolnik” oraz miejscem organizacji sołeckich imprez 

plenerowych. 

Mocną stroną Lasocic jest kapitał ludzki aktywność społeczna mieszkańców młodzi zaangażowani w życie społeczne ludzie; liczne działające formalne 

i nieformalne organizacje społeczne, funkcjonowanie szkoły podstawowej i przedszkola, stosunkowo silnie zakorzenione tradycje i uroczystości sprzyjające 

integracji społecznej a także dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna: świetlica wiejska, OSP, boisko wiejskie. 

Słabą stroną jest niechęć większości mieszkańców do zrzeszania się w organizacjach i aktywności na rzecz swojej miejscowości, brak popołudniowej 

oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, brak etatowego pracownika/animatora świetlicy, miejsca do uprawiania sportu i rekreacji dla dzieci i 

młodzieży są niewystarczająco wyposażone a także zły stan obiektów społeczno- kulturalnych w tym zabytkowych stanowiących prywatną własność oraz  

zaniedbany teren parku podworskiego. 

 

PIĄTKOWICE 

Niepisana historia terenów, na których usytuowana jest obecnie wieś Piątkowice sięga wg źródeł  archeologicznych 2600-2000 r.p.n.e. Rozwijała się tu 

wówczas osada reprezentująca kulturę amfor kulistych, a na terenie "Małych Piątkowic" osada kultury przeworskiej. Świadczy to o wartości stanowiska jako 

ośrodka osadniczego Doliny Nysy Kłodzkiej. W obrębie wsi zlokalizowanych jest 9 stanowisk archeologicznych, w tym 2 w "Małych Piątkowicach”. 

Potwierdzają one istnienie na tym terenie wczesnośredniowiecznych osad samorodnych zakładanych przez tzw. "ludy leśne". Wskazują na istnienie w XIII-

XIV w. średniowiecznego grodziska -zamku(?) oraz w XIV -XV w. średniowiecznej osady i pracowni hutniczej na terenie dzisiejszych "Małych Piątkowic". 

Późniejsze osadnictwo, ewentualna lokacja wsi rozwinęły się zapewne na bazie tych osad. Wg tezy zawartej w opracowaniu "Górny Śląsk w świetle nazw 

miejscowych" miejscowość o nazwie Piątkowice istniała już ok. 1300r. i pochodziła od przezwiska Piątek -  Plan Odnowy Miejscowości Piątkowice na lata 

2010 -2020. 

           Piątkowice posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę.  Plac rekreacyjno-sportowy - w największej części wsi, obejmuje boisko wiejskie z trawiastą 

murawą oraz budynek „Złota Kosa” ze sceną i betonową płytą pełniącą funkcje boiska do koszykówki i płyty tanecznej.  Najważniejszą imprezą organizowaną 
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w Piątkowicach przez mieszkańców we współpracy z instytucjami samorządowymi, jest "Złota Kosa czyli Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi" . 

Impreza została zainicjowana w 2002r. przez Grupę Odnowy Wsi Piątkowice. Obecnie "Złota Kosa" ma zasięg ponadregionalny, w Turnieju uczestniczą 

drużyny z terenu gminy Łambinowice, województwa opolskiego oraz polskich i zagranicznych gmin partnerskich Łambinowic. Liczbę uczestników i widzów 

szacuje się na 500-600 osób.  

Dom Ludowy - obiekt użyteczności publicznej w zarządzie sołectwa. Położony w centrum wsi przy moście, przed obiektem zadbany skwer z 

nasadzeniami i ławeczkami. Pomieszczenia na piętrze wynajmowane przez lokatorów. Parter - sala świetlicowa i kuchnia na potrzeby sołectwa, 

wykorzystywana do organizacji imprez sołeckich oraz wynajmowana mieszkańcom na potrzeby okolicznościowych uroczystości . Podpiwniczenie -

pomieszczenia po dawnej kawiarni, obecnie użytkowane przez Koło Gospodyń Wiejskich.  

W Piątkowicach działają prężnie  organizacje społeczne tj. Rada Sołecka, Grupa Odnowy Wsi, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lasocice i Piątkowice, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowicach, Koło Gospodyń Wiejskich. 

Tradycyjne uroczystości i imprezy organizowane w Piątkowicach odpowiadają rocznemu cyklowi świeckich i kościelnych uroczystości ogólnopolskich. 

Organizowane są przez działające we wsi organizacje społeczne i pełnią ważną funkcję dla integracji lokalnej społeczności i budowania międzypokoleniowych 

więzi. Są to: Styczeń -Sylwester, Dzień Babci i Dziadka; Luty - zabawa choinkowa dla dzieci, Comber babski; Czerwiec -Dzień Dziecka , Noc Świętojańska; 

Lipiec – „ZŁOTA KOSA” ; Sierpień - Dożynki sołeckie (II poł. sierpnia); Listopad –Andrzejki; Grudzień -Mikołajki 

Mocnymi stronami Piątkowic są: atrakcyjne zasoby przyrodnicze: rzeka, las, czyste środowisko naturalne. tereny sprzyjające rozwojowi różnych form 

rekreacji i aktywnego wypoczynku: atrakcyjne tereny wędkarskie, możliwość uprawiania turystyki rowerowej, kajakowej i pieszej, warunki dla wypoczynku 

rodzinnego -spacery, pikniki. Kapitał ludzki: wysoka aktywność społeczna mieszkańców, młodzi zaangażowani w życie społeczne ludzie, liczne i prężnie 

działające organizacje społeczne. Wypracowany motyw wiodący wsi -tematyka żniwna, chleb, tradycje rolnicze, silne poczucie tożsamości lokalnej 

mieszkańców, Stosunkowo silnie zakorzenione tradycje i uroczystości sprzyjające integracji społecznej. 

Słabymi stronami Piątkowic jest niepełne wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych wsi : brak ścieżek rowerowych, edukacyjnych, brak 

małej infrastruktury turystycznej, brak turystycznego wykorzystania rzeki Nysy Kłodzkiej, brak bazy noclegowej i gastronomicznej na terenie wsi. 

 

Jasienica Dolna 

Początki wsi Jasienica Dolna choć udokumentowane dopiero w końcu XIII wieku jako wieś o nazwie “JESIENITZ” są datowane na okres sprzed roku 

1000 - go. Osiedle słowiańskie usadowione w rejonach dzisiejszej Jasienicy Dolnej i strumyka Dobrzynka określa się nazwą “JESSIENICZA, a było ono 
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własnością biskupów wrocławskich. Następne nazwy to m. in. JESSINITZ , HERMAN-VILLA, HERMANSDORF, HERMSDORF by ostatecznie, już w czasach 

XX-to wiecznych przyjąć nazwę  NIEDERHERLSDOEF. Osiedlona na tutejszych terenach ludność niemiecka była zdecydowanie bardziej zaawansowana w 

wierze katolickiej, co wyraziło się koniecznością budowy kościoła, a następnie plebanii. W niespełna trzy wieki od przyjęcia chrztu przez Polskę, bo w 1290 r 

wybudowano te obiekty. Kościół często remontowany i przebudowywany nabrał właściwych kształtów już w czasach współczesnych, co jednak nie obyło się 

bez strat w dziedzinie kultury. Najcenniejsze typowe cechy tego kościoła zostały zniszczone. Z czasów gotyku zachował się XV wieczny fragment polichromii 

znajdujący się obecnie pod wieżą w tzw. "babińcu" kościoła. 

 W 1887 r. Nieder-Hernmsdorf otrzymał połączenie z większymi miastami dzięki powstaniu linii kolejowej Nisse - Oppeln /Nysa - Opole/. Od tego też 

czasu zauważa się dynamiczny rozwój gospodarczy wsi. Przed wybuchem II wojny światowej wieś liczyła blisko 1100 mieszkańców . 

Wieś posiada stację kolejową, mleczarnię, 2 kuźnie, tartak, stolarnię, olejarnię, stację benzynową, składnicę maszyn rolniczych, zakłady zbożowe, małą 

dachówczarnię cegielnię, 3 rzeźnie, 4 sklepy. 

 Praktyki religijne jasieniczanie odbywali w opisanym wcześniej kościele oraz dwóch kaplicach. Jedna, której ruiny zachowały się do dnia dzisiejszego 

na trasie do Piątkowic, przed zakrętem na wale otaczającym polder zalewowy Nysy Kłodzkiej, gdzie odbywały się każdego roku nabożeństwa “drogi 

Krzyżowej” oraz druga, za zabudowaniami Mirosława Szulca leżąca na dzisiejszej działce do niego należącej, gdzie odbywały się nabożeństwa ku czci Maryi 

Panny w maju. We wsi był lekarz, weterynarz a dwa razy w tygodniu dojeżdżał stomatolog. Była też 8 klasowa szkoła podstawowa i majątek obszarniczy (do 

niedawna PGR). 

 Po zakończeniu działań wojennych tereny te w tym i Jasienica Dolna zostały zasiedlone ludnością napływową głównie z terenu Beskidu Żywieckiego 

mniej z Lubelszczyzny i Kresów Wschodnich. Autochtoni – Ślązacy to 6 rodzin.6 

Infrastrukturę społeczną Jasienicy Dolnej stanowią: 

1. Wiejski Dom Kultury – w zarządzie Sołectwa- z salą taneczną, zapleczem kuchenno-gastronomicznym, filią Gminnej Biblioteki Publicznej prowadzącą 

również działalność świetlicową ( ½ etatu) oraz „małą salką” służącą miejscowym organizacjom społecznym. W WDK zlokalizowana jest również izba 

tradycji. 

2. Zespół szkolno-przedszkolny. 

 
6 Źródło: www.lambinwice.pl 
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3. Boisko sportowe wraz z obiektem rekreacyjno-sportowym i plenerową siłownią, teren służy również mieszkańcom do organizacji różnego rodzaju 

imprez plenerowych. 

4. Remiza OSP wraz z terenem przyległym na którym organizowane są również imprezy kulturalne, rekreacyjno-sportowe a także boiskiem do rozgrywek 

strażackiej piłki wodnej tzw. „prądopiłki”. 

5. Rozlewisko Młynówki Bielickiej , organizowane są  tu zawody wędkarskie a także służy mieszkańcom do biwakowania. 

W Jasienicy Dolnej działają prężnie  organizacje społeczne tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Jasienica Dolna, Rada Sołecka, Rada Parafialna, 

OSP, Polski Związek Wędkarski koło „Brzana”, Związek Hodowców Gołębi, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, Koło Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

Związek Emerytów i Rencistów, Zespół chóralny „Uśmiech” , grupa twórców rękodzieła artystycznego. 

Aktywność mieszkańców przekłada się na bogate życie kulturalne wsi, na które składają się imprezy tj. Biesiady Jasienickie, Jasełka, Odpust Św. Marcina, 

Dożynki, festyny plenerowe, imprezy środowiskowe i okolicznościowe. 

Zespołu chóralny „Uśmiech” jest pomysłodawcą i organizatorem Koncertu Pieśni Maryjnej, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczestniczących 

zespołów a także widzów. 

Mocną stroną Jasienicy jest przede wszystkim potencjał ludzki, aktywni o ciekawych osobowościach i zdolnościach mieszkańcy, dość dobrze 

zintegrowani. Rozwinięta infrastruktura kulturalno-sportowa pozwala na realizację pasji oraz powstawanie nowych ciekawych pomysłów. 

Słabymi stronami Jasienicy Dolnej jest niepełne wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych wsi : brak ścieżek rowerowych, edukacyjnych, 

brak małej infrastruktury turystycznej, brak bazy noclegowej i gastronomicznej na terenie wsi, brak pełnego wykorzystania obiektu sportowego, infrastruktura 

społeczna wymagająca remontów i doposażenia. 

 

Bielice 

Słowiańska nazwa Bielici  - Biała Wieś wywodzi się od bielicowania gleb i w tej formie (niem. Bielitz) przetrwała do dziś. Źródła potwierdzają, że w 

XVw,. warstwę plebejską wsi stanowili w dużej części Polacy; w dokumencie z 1478r. wymienione są rodziny o polsko brzmiących imionach i nazwiskach - 

Pasternak, Brozak, Polewka, Suchy, Wojtek, Mykolay, Więcko, Jarusz. Miejscowość wzmiankowana w 1284 r., kościół wymieniony w Liber fundationis 

episcopatus Vratislaviensis z ok. 1305 r. oraz w rejestrze dziesięcin z 1335 r. w archiprezbiteracie nyskim. Obecny kościół wybudowany w XV/XVI w., 
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przebudowany w XVIII w., wieża dodana w 1833r.  Bielice stanowiły samodzielną parafię katolicką. Najstarsze dokumenty świadczą, że kościół istniał tu już w 

1335 roku. Obecny kościół parafialny p.w. św. Katarzyny wybudowany został prawdopodobnie w XVI wieku, po tym jak wcześniejszy (drewniany) spłonął. 

Żelazny wiatrowskaz umieszczony na dachu budowli pokazuje na rok 1731. Wówczas to przypuszczalne dokonano rozbudowy kościoła i dobudowano do 

niego wieżę. Bielice były zawsze wioską rdzennie katolicką, a ich historia związana była ściśle z księstwem biskupów nyskich, do których należały przez 

długie wieki.7  

Bielice były wsią zamożną, z pańskim dworem zbudowanym w stylu renesansowym na przełomie XVI/XVIIw.; dwór przebudowano w poł. XIX w., 

zatracając część cech stylowych. Obecnie należy do Towarzystwa im. Św.Brata Alberta i  mieści się tu schronisko dla bezdomnych mężczyzn. 

Do dziś zachowało się wiele obszernych zabudowań gospodarskich z poł. XIXw. z okazałymi furtami bramnymi, kilkanaście wpisanych jest do rejestru 

zabytków. Zachował się również zabytkowy układ przestrzenny wsi. Po II wojnie światowej we wsi zamieszkała ludność napływowa.  

W Bielicach działają prężnie  organizacje społeczne tj. Rada Sołecka, Rada Parafialna, LUKS Delta Bielice, OSP,  Odnowa Wsi 

 

Infrastrukturę społeczną Bielic  stanowią: 

1. Wiejski Dom Kultury – w zarządzie Sołectwa- z dużą salą taneczną, zapleczem kuchenno-gastronomicznym, filią Gminnej Biblioteki Publicznej ( ½ 

etatu) oraz Świetlicą z etatowym pracownikiem, w WDK siedzibę mają również LUKS Delta Bielice, zespół wokalny „Fantazja” ,  „Pokolenie plus”- 

Seniorzy.. 

2. Szkoła Podstawowa (Zespół szkolno-przedszkolny). 

3. Boisko sportowe, teren służy również mieszkańcom do organizacji różnego rodzaju imprez plenerowych. 

4. Remiza OSP  

Mocne strony sołectwa w zakresie kultury: znajomość środowiska lokalnego, dobra lokalizacja WDK, biblioteka wyposażona w nowoczesny sprzęt 

komputerowy, bezpłatny dostęp do internetu, dobra współpraca instytucji edukacji i kultury, stała grupa wsparcia, otwartość na propozycje ze strony 

mieszkańców, wsparcie sponsorów, szeroki wachlarz imprez okolicznościowych,  

 
7 http://www.diecezja.opole.pl/ 
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Słabe strony sołectwa w zakresie kultury: mała aktywność młodzieży, niski przyrost naturalny (starzenie się społeczeństwa), migracja mieszkańców, 

niewystarczająca integracja i komunikacja między poszczególnymi organizacjami we wsi, słaba promocja walorów kultury, nieestetyczny wygląd budynku 

Świetlicy,  bariery architektoniczne ograniczające dostęp do oferty ludziom starszym i niepełnosprawnym, brak oferty dla osób niepełnosprawnych i 

nieprzygotowanie obiektów do ich potrzeb. 
 

Sowin 

Udokumentowane ślady osadnicze w okolicy wsi Sowin sięgają epoki kamienia. W 2000r. podczas orki miejscowy rolnik odkrył w okolicy wsi jedno z 

największych w Polsce skupisk pracowni krzmieniarskich datowane na 30 i 12 tys. lat.  Wieś Sabine została lokowana na prawie niemieckim prawdopodobnie 

na przełomie XIV/XVw. na terytorium zarządzanym przez książąt piastowskich, poza granicami biskupiego Księstwa Nyskiego. Pierwsza pisemna wzmianka 

pochodzi dopiero z 1525r. Do czasu wojny 30-letniej należała do dóbr pańskich Niemodlin. Od 1936r. wieś nosiła nazwę Annahof, po II wojnie światowej wsi 

nadano nazwę Sowin podpartą stworzoną wówczas legendą: na terenie dzisiejszej wsi rósł niegdyś ogromny las (Bory Niemodlińskie), który zamieszkiwało 

dużo sów. Las wykarczowano i założono wieś, którą nazwano Sowin. 

W Sowinie działają prężnie  organizacje społeczne tj. Rada Sołecka, Rada Parafialna, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, które aktywnie tworzą życie 

kulturalne sołectwa organizując dla mieszkańców imprezy tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołaj, Wigilia i imprezy środowiskowe i okolicznościowe. 

Wyróżniającą  mieszkańców Sowina imprezą są Skoczki – to funkcjonująca do dziś przedwojenna tradycja wielkiego sprzątania gospodarstw w środę w 

Wielkim Tygodniu przed Wielkanocą, obecnie Skoczki organizowane są na boisku sportowym dla wszystkich mieszkańców. 

Infrastruktura społeczna Sowina: 

• świetlica wiejska z salą z podestem na scenicznym  wymagająca remontu i doposażenia, 

• boisko sportowe z wiatą,  siłownią plenerową i  placem zabaw dla dzieci, wymagający dalszej rozbudowy i zagospodarowania 

• Przedszkole, 

• Gospodarstwa agroturystyczne 

Silne strony Sowina to rozwinięta działalność kulturalna na terenie miejscowości, wysoki poziom czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze, 

zachowane dziedzictwo kulturowe w kultywowaniu obrządków i  w tradycji dnia codziennego mieszkańców. Aktywni mieszkańcy angażujący swój czas oraz 

środki finansowe w dbałość o stan miejsc kultu tj. remont Kościoła czy odnowienie kapliczki. 
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Słabe Sowina to  niewystarczająca aktywność młodzieży, niski przyrost naturalny (starzenie się społeczeństwa), migracja mieszkańców, , słaba 

promocja walorów kultury.  

Mańkowice 

Wieś została lokowana na prawie frankońskim przez biskupów wrocławskich w XIIIw. podczas akcji osadniczej na terenach Przesieki Śląskiej. Lokator 

wsi nazywał się Mangold, stąd w najstarszych dokumentach wieś nosi nazwę Mangoldi villa, villa Mangoldis, Mangoldsdorf, przekształcenia tej nazwy to 

Maniansdorf (XIVw.), Mangisdorff (pocz.XVIw.), ostatecznie od XVIIw. Mannsdorf. W XVI w. Mańkowice były osadą obejmującą 40 małych domów, drewniany 

kościół, gospodę i młyn z 2 kołami wodnymi. Z biegiem lat rosła liczba domostw i mieszkańców. W 1784r. były tu już 73 gospodarstwa, od 1768r. 

funkcjonowała szkoła, znajdował się tu również majątek szlachecki. Drewniany kościół w Mańkowicach wzmiankowany był już w 1302r., powstał więc 

zapewne podczas lokacji wsi w XIII w. jako kościół parafialny. Został zniszczony w XVII w. podczas wojny 30-letniej, w XVIII w. został przebudowany i 

rozbudowany, a wnętrzu nadano barokowy wystrój (ołtarze z pocz. XVIIIw.), wyposażenie uzupełniono w XIX w. Kościół odnowiono w 1907r., a po wojnie w 

latach 1969-73 i 2003-10. 

Z wybudowaną w 1630r. kapliczką Św. Barnaby łączy się legenda: 11 czerwca, w dniu Św. Barnaby wieś została dotknięta przez gradobicie, które 

zniszczyło uprawy rolne. Mieszkańcy zbudowali wówczas okazałą kapliczkę poświeconą Św. Barnabie, aby u niego wypraszać łaski dla wsi. Znajduje się tu 

obraz przedstawiający Św. Barnabę i napis "Heilieger Barnabas Schutzpatron unserer Felder, bitte fur uns" - "Św. Barnabo, Patronie naszych pól, módl się za 

nami". Od tego czasu dzień 11 czerwca dniem świątecznym, tradycja ta przetrwała do dziś.  

 W Mańkowicach działają prężnie  organizacje społeczne tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mańkowice, Rada Sołecka, Rada Parafialna, OSP, 

LUKS Mańkowice-Piątkowice, Stowarzyszenie Miłośników Koni „Końskie Serce”. 

Infrastrukturę społeczną Mańkowic stanowią: 

• Wiejski Dom Kultury – w zarządzie Sołectwa- z 2 salami tanecznymi, zapleczem kuchenno-gastronomicznym, filią GOKSiR (1/2 etatu) 
prowadzącą działalność świetlicową – wymagający remontu i doposażenia 

• Szkoła Podstawowa, prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Mańkowice 

• Boisko sportowe wraz z obiektem rekreacyjno-sportowym i plenerową siłownią,  

• Remiza OSP  
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 Aktywność mieszkańców przekłada się na bogate życie kulturalne wsi, na które składają się imprezy tj. Święto Szkoły, Zawody jeździeckie, Turnieje 

siatkówki, Dożynki, festyny plenerowe, imprezy środowiskowe i okolicznościowe. HUBERTUS czyli pogoń za lisem - organizowana w październiku przez 

stadninę koni "Antoniówka" impreza gromadząca miłośników jazdy konnej z powiatu nyskiego. Nawiązuje do myśliwskiego "Hubertusa"  

 

Mocne strony Mańkowic to wysoka aktywność społeczna – organizacje społeczne aktywnie działające na rzecz kultury, sportu i edukacji, tradycje i 

uroczystości sprzyjające integracji społecznej. Działalność edukacyjno-kulturalna szkoły, przedszkola i świetlicy, stosunkowo dobrze rozwinięta infrastruktura 

społeczna, potencjał agroturystyczny: stadnina koni, łowisko, tereny sprzyjające rozwojowi agroturystyki (las, stawy, polne drogi). 

Słabe strony to wymagająca  remontów i doposażenia infrastruktura społeczna, brak publikacji poświęconej zasobom kulturowym wsi (historia, tradycje). 
  

Okopy 

 Najmłodsze solectwo gminy, Okopy do 2008r. stanowiły przysiółek Łambinowic. W 2008r. dzięki lokalnej inicjatywie stały się odrębnym sołectwem. 

Charakterystycznym obiektem nadającym wiosce swoisty urok jest wzniesiony pod koniec XIX w. neorenesansowy pałac otoczony niewielkim parkiem, do 

którego prowadzi wysadzana lipami aleja. Drzewostan parku stanowią drzewa w wieku do 120 lat, min. sosna czarna, sosna Banksa, daglezja, dąb 

szypułkowy i czerwony, buk pospolity, jesion wyniosły i klony. Zachował się również 100-letni szpaler grabowy, niegdyś zamykający od południowej i 

zachodniej strony regularny ogród ozdobny założony przy rezydencji około 1910 r.8 

 Po II wojnie światowej pałac został znacjonalizowany i dawny folwark przekształcono w budynki gospodarcze PGR. Z biegiem lat uległ zniszczeniu i 

groziła mu ruina. Po przemianach społeczno-gospodarczych w końcu XX w. znów znalazł się w rękach prywatnych i został odrestaurowany. 

Mieszkańcy zagospodarowali plac w centrum wsi gdzie powstał plac zabaw, boisko do siatkówki i miejsce spotkań z grillem oraz utworzyli małą świetlicę 

wiejską. 

Infrastrukturę społeczną Okop stanowią: 

• Pomieszczenie świetlicowe, wymagające remontu i doposażenia, 

• Teren rekreacyjno-sportowy z placem zabaw, boiskiem do gier i miejsce spotkań z grillem, który wymaga już  rozbudowy i remontu. 

W Okopach działa Rada Sołecka, wieś nie posiada innych organizacji społecznych, jednakże bardzo aktywni  mieszkańcy są mocno zintegrowani, dobrze 

współpracują z miejscową firmą, która wspiera ich w działaniach na rzecz wsi. Zagrożeniem jest emigracja zarobkowa mężczyzn. 

 
8 www.lambinowice.pl 
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Szadurczyce 

Szadurczyce (niem. Schadeberg, Schaderwitz) zostały lokowane na prawie niemieckim w XIII wieku w czasie kolonizacji prowadzonej przez biskupów 

wrocławskich podczas rozwoju biskupiego księstwa nyskiego. Wieś posiadała 46 włók ziemi, jedną karczmę i młyn wodny. W Szadurczycach istniały obok 

siebie dobra szlacheckie i  chłopskie. Dobra z dworem i gorzelnią przerabiającą ziemniaki liczyły 199ha (na 156ha uprawiano rośliny okopowe), ponadto 

hodowano zwierzęta (owce, woły, konie). W XIXw. do szadurczyckiego majątku należał również folwark Hohenhof (Dworzysko), który został sprzedany 

później właścicielom dóbr w Malerzowicach Wielkich. Ostatnim właścicielem majątku w Szadurczycach był Kurt von Prittwitz und Gaffron, który mieszkał 

w  tutejszym dworze od 1928 do 1945r. Dwór został zniszczony w marcu 1945 roku. Teren, na którym stał dwór jest obecnie zadrzewiony;  pozostały resztki 

ruin oraz kilka okazów drzew będących pozostałością po dworskim parku. W okresie międzywojennym w Szadurczycach prowadziło działalność kilku 

przedsiębiorców i  rzemieślników: rzeźnik, oberżysta, szewc, piekarz, krawiec, kołodziej, stolarz, sprzedawcy towarów kolonialnych. We wsi od czasów 

średniowiecznych funkcjonował również młyn, który zamknięto w 1913r.; obecnie jest w ruinie, zachował się fragment kanału młyńskiego, biegnącego pod 

drogą do pobliskiego stawu. Większość mieszkańców żyła z rolnictwa, ale tylko 10 liczyło powyżej 10 ha, hodowano też bydło, które wypasano na 

nieużytkach sąsiadującego z Szadurczycami poligonu w Łambinowicach. Wielu mieszkańców pracowało w miejscowych folwarkach i fabrykach np. w 

fabryczce melasy w pobliskim Dworzysku. W Szadurczycach funkcjonowała też dwuklasowa szkoła katolicka oraz przedszkole. Przedwojenni mieszkańcy 

Szadurczyc od co najmniej XVIIIw. kultywowali lokalną tradycję: obchodzono tu 2 dni "uroczystych ślubów" mających chronić wieś przed burzami i 

gradobiciem (pierwsza środa maja i środa przed Św. Jakubem), podczas których odbywała się procesja mieszkańców Szadurczyc do kościoła w 

Łambinowicach i uroczysta msza błagalna. Wybór dni związany był z upamiętnieniem potężnych burz z gradobiciem, które przed laty zniszczyły dobytek 

mieszkańców. Przy drodze pomiędzy Szadurczycami a  Łambinowicami znajduje się polodowcowy głaz narzutowy zwany Głazem Kochanków. Wiąże się z 

nim legenda wg której spotykała się przy nim para zakochanych, gdy jechali do ślubu ich bryczka wywróciła się w  pobliżu owego kamienia i oboje zginęli. 

W pobliżu Szadurczyc znajduje się droga prowadząca na teren dawnego poligonu wojskowego do miejsca, gdzie znajduje się Pomnik Martyrologii Jeńców 

Wojennych poświęcony pamięci jeńców zmarłych w  latach II wojny światowej w obozach jenieckich Lamsdorf. 

Infrastruktura społeczna Szadurczyc: 

• Pomieszczenie Świetlicowe w budynku dawnej szkoły, wymagające remontu i doposażenia 

W Szadurczycach działa Rada Sołecka, wieś nie posiada innych organizacji społecznych - mała wieś o budzącej się aktywności mieszkańców. 
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 Malerzowice Wielkie 

Wieś Malerzowice Wielkie powstała w drugiej połowie XII w. na terenie przesieki leśnej należącej do zwartego kompleksu Puszczy Sudeckiej. Jest to 

niewątpliwie jedna z najstarszych wsi na Dolnym Śląsku.  W 1927r. między Bielicami a Malerzowicami odkryto ciekawe wykopaliska archeologiczne. 

Wykopane gliniane naczynia wskazywały na ślady Kultury Łużyckiej, a więc na wczesnośredniowieczny i słowiański rodowód tego rejonu. 

Malerzowice Wielkie z chwilą powstania były słowiańską osadą rybacką i należały do polskich osad trzeciej strefy ciągnącej się od granic miasta Nysy, 

wzdłuż Nysy Kłodzkiej, aż do granic Biskupstwa Wrocławskiego.  W XVII w. dobra malerzowickie składały się z majątku rycerskiego Malerzowice i folwarku 

Scharfenberg. Do właścicieli dóbr należał także młyn wodny oraz most na rzece Nysie, na którym pobierali oni cło za przejazd od załadowanych wozów. 

Przez wiele pokoleń właścicielami posiadłości w Malerzowicach byli członkowie rodu Rohr.  

Na początku XIXw. wieś liczyła 429 mieszkańców. We wsi była szkoła katolicka pochodząca z 1825r, w której zatrudniony był jeden nauczyciel. Na 

początku wieku XX Malerzowice Wielkie wraz z majątkiem Scharfenberg i Hohenhof liczyły 516 mieszkańców. We wsi było 85 domów mieszkalnych, a całość 

liczyła 906 ha powierzchni. Wśród mieszkańców było dwóch kupców, szynkarz, stolarz, cieśla, szewc, krawiec. We wsi znajdowała się także kasa 

oszczędnościowa, która udzielała pożyczek miejscowej ludności.9 

W Malerzowicach działają prężnie  organizacje społeczne tj. Rada Sołecka, OSP, wieś nie posiada świetlicy, która pełniła by rolę miejsca spotkań, 

umożliwiałaby również organizację zajęć świetlicowych oraz imprez w okresie zimowym. 

Aktywność mieszkańców przekłada się na bogate życie kulturalne wsi, na które składają się imprezy tj., Dożynki, festyny plenerowe, imprezy środowiskowe i 

okolicznościowe. 

 

Drogoszów 

Niemiecka nazwa wsi brzmiała Neusorge lub Sorge co oznacza Nowa Troska. Pierwotna słowiańska nazwa to Drogussow. Po II wojnie światowej wieś 

nosiła krótko nazwę Żarki. 

Początkowo, być może od czasów średniowiecza funkcjonował tu folwark Sorge założony przez biskupów wrocławkich oraz młyn, jeden z 

ważniejszych w okolicy. Pod koniec XVIw. biskup wrocławski Martinus w pobliżu folwarku założył wieś  z kilkoma zagrodami zajmowanymi przez chłopów 

pańszczyźnianych oraz 2 chałupami, w których mieszkały rodziny robotników pracujących w  folwarku, wyznaczono również dobra sołtysie. We wsi 

 
9 www.lambinowice.pl 
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znajdowała się również karczma. Po upaństwowieniu w 1810r. dóbr kościelnych / biskupich folwark Sorge kupił kupiec Hoffmann z Brzegu. Istniał tu również 

majątek sołtysi oraz drobne gospodarstwa chłopskie. W XIXw. poza karczmą i młynem działał tu 1 sklep (kram), kilku handlarzy i 1 rzemieślnik (szklarz). W 

1840 roku wieś liczyła 269 mieszkańców, w większości katolików. Wieś nie należała do bogatych, hodowano głównie krowy (ok. 130 sztuk). 

W połowie lat 30. XXw. na jej obrzeżach założono obóz służby pracy, tzw. RAD (Reichsarbeitsdienst). Wychowankowie obozu - ponad 200 młodych 

mężczyzn w wieku 18-24 lat, będących przed służbą wojskową - zajmowali się pracami przy melioracji kanałów rzeki Nysy Kłodzkiej oraz wykonywaniem 

różnych robót interwencyjnych.  

Wieś rozwijała się w cieniu Jasienicy Dolnej, należała do parafii w Jasienicy Dolnej, dzieci uczęszczały do szkoły w Jasienicy. pod względem 

szkolnictwa również  podlegała pod Jasienicę. Najważniejszym obiektem sakralnym Drogoszowa jest kapliczka – dzwonnica św.  Antoniego z połowy XIX 

wieku, stojąca pośrodku wioski. We wsi do dziś odbywa się uroczystość kościelna Odpust Św. Antoniego. 

 

 Infrastruktura społeczna Drogoszowa: 

• boisko sportowe stanowiące centrum rekreacji oraz miejsce do organizacji imprez, 

• Dom Wiejski – w zarządzie Sołectwa, posiadający pomieszczenie na biuro grupy odnowy wsi, salę spotkań mieszkańców- sala 

bankietowa z aneksem kuchennym na 1 piętrze, sanitariaty, kuchnia, salka na parterze dla młodzieży (mała) z sanitariatami wyremontowanymi.  

• teren na festyny przy sali spotkań dla młodzieży, teren w centrum wsi , plac zabaw dla dzieci  

W Drogoszowie działa Rada Sołecka, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasienica Dolna i Wsi Drogoszów, nieformalne Koło Gospodyń Wiejskich, 

 

Silne strony : aktywizacja mieszkańców, która pozwala wywołać zaangażowanie w środowisku wiejskim w budowaniu pozytywnych zmian dla własnego 

otoczenia.  

Słabe strony : brak oferty w kulturalnej, brak etatowego pracownika/animatora świetlic, słaba aktywność na placu  spotkań oraz słabe zorganizowanie  

cyklicznego kalendarium  imprez.  
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II. FORMUŁA INSTYTUCJI KULTURY 

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach  został utworzony na podstawie  Uchwały nr XXV/208/1998  Rady Gminy Łambinowice z 

dnia 26 lutego 1998r. w wyniku połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Łambinowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Łambinowicach. 

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Łambinowice,  nr wpisu 2. 

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury i jej siedziba: 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach- GOKSiR 

ul. Muzealna  1, 48 – 316 Łambinowice 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach zwany dalej GOKSiR działa na podstawie:  

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze  zm.),  

2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku poz. 642 ze  zm. );  

3. ustawy  o sporcie (tj. Dz.U. 2014 poz.715 ze zm.)  

4. ustawy z dnia 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); 

5. statutu. 

Celem działania GOKSiR jest:  

• Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury 

lokalnej. 

• Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej. 

Do podstawowych zadań GOKSiR w zakresie kultury w szczególności należy: 

• organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej w wychowaniu przez sztukę, 

• tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;  

• rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;  

• tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;  

• popularyzacja i promocja dorobku kulturalnego Gminy Łambinowice;  

• organizacja spektakli, koncertów, wystaw i prelekcji;  

Id: CZQMK-UHHYJ-HSOTO-USSKL-PZMIV. Podpisany Strona 23



 

23 

 

• prowadzenie kół zainteresowań;  

• organizowanie konkursów, turniejów w różnych dziedzinach kultury i sztuki; 

• organizowanie imprez plenerowych; 

• udzielanie pomocy sołectwom w organizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych, 

• gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 

• zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom Gminy Łambinowice w tym rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych 

mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury, 

• popularyzacja książek i czytelnictwa, 

• współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu czytelnictwa i potrzeb 

edukacyjnych, 

• dbałość o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy. 

• prowadzenie działalności usługowej, m.in.: wynajem pomieszczeń na organizację imprez rodzinnych i okolicznościowych;  

• współdziałanie z innymi instytucjami kultury, oświaty, stowarzyszeniami, związkami twórczymi w dziedzinie upowszechniania kultury.  

Do podstawowych zadań GOKSiR w zakresie sportu i rekreacji w szczególności należy:  

• koordynacja i realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji;  

•  popularyzacja rekreacji ruchowej;  

• organizacja  imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy;  

• współorganizowanie imprez sportowych mających na celu promowanie gminy Łambinowice;  

• utrzymywanie i udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej;  

• współpraca z klubami sportowymi i innymi stowarzyszeniami oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowania imprez sportowych; 

• promocja walorów turystycznych gminy. 

 
Aktualna działalność: 
 
 Formy stałe: 
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• Modelarnia redukcyjna  - modelarnia oprócz systematycznych zajęć stałych jest organizatorem  Konkurs Modeli Redukcyjnych, który cieszy się bardzo 

dużym zainteresowaniem modelarzy. W 2017r. tj. XVI Konkursie Modeli Redukcyjnych o Puchar Starosty Powiatu Nyskiego oraz Wójta Gminy 

Łambinowice  zgłoszonych było  362 modeli przez zawodników z województw: Zachodniopomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, 

Wielkopolskiego, Świętokrzyskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego, Śląskiego, Małopolskiego oraz Republiki Czeskiej. W Konkursie uczestniczyło 103 

modelarzy: 36 juniorów - do lat 18- 87 modeli oraz 67 seniorów (263 modeli) w 33 kategoriach konkursowych oraz 21 klasyfikacjach indywidualnych. 

Imprezę patronatem medialnym objął: Altair wydawca SKRZYDLATEJ POLSKI oraz AREOPLANU, MINI REPUBLIKA. Relacja z Konkursu  była 

transmitowana w TVP Opole  oraz  TELEXPRESIE EKSTRA . 

• Zajęcia Wokalne – Studio Piosenki  (Łambinowice, Bielice) 

• Zespół wokalny „ SŁONKO” Łambinowice  

• Zespół wokalny „Fantazja” Bielice   

• Sekcja taneczna  –  dwie grupy wiekowe – taniec estradowy (Łambinowice) 

• Aerobik - zajęcia dla dorosłych (Łambinowice) 

• Zajęcia plastyczne (Łambinowice, Bielice)  . 

• Zajęcia teatralne  ( Łambinowice, Budzieszowice) 

• Dyskusyjne Kluby Książki  (Wierzbie,  Jasienica Dolna)  

• „Centrum Aktywności Seniora” Łambinowice 

• „AKTYWNI Z PASJĄ” - grupa rękodzielnicza -Wierzbie,  

• „Pokolenie plus”- Seniorzy – Bielice,   

• Centrum kształcenia – Wioska internetowa (Łambinowice),  

• Zajęcia ruchowe dla seniorów (Łambinowice)  

• „ORLIK”- zajęcia rekreacyjno-sportowe w różnych dziedzinach sportowych w tym również unihokej dla dziewcząt i chłopców (Łambinowice) 

• Kursy językowe: angielskiego i   niemieckiego  
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Działające Świetlice GOKSiR  środowiskowe w systemie stałym ( etatowi pracownicy): 

• Łambinowice  

• Bielice  

• Budzieszowice  

• Mańkowice  

• Jasienica Dolna - 2 godz. dziennie ( przy filii bibliotecznej) . 

Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami bibliotecznymi.     

  Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1948 r.  Sieć gminną tworzy placówka stopnia podstawowego wraz z Oddziałem dla Dzieci oraz Filie; Bielice, 

Jasienica Dolna  i Wierzbie.  Księgozbiór placówki liczy ok.50 tysięcy woluminów, z którego korzysta około jedna trzecia mieszkańców naszej gminy.  Oprócz 

gromadzenia i udostępniania książek, prowadzona  jest działalność kulturalno-oświatowa i informacyjno-bibliograficzna. 

 

Rok Liczba  
czytelników  

Liczba wypożyczeń
  

Liczba odwiedzin -  
(czytelnia,  wydarzenia 
itp.) 

2011 769 21798 15502 

2012 750 22160 15611 

2013 734  18880  17772  

2014 699 20970 20263 

2015 585 21341 18787  

2016 570 19241 25228 

2017 693 18756 23593 

Obserwowany spadek wypożyczeń w latach 2016 -2017 związany jest z wprowadzeniem systemu MAK+ (Mak Plus) – elektroniczny, zintegrowanego 

systemu bibliotecznego stworzonego i rozwijanego przez Instytut Książki, służącego do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. System umożliwia tworzenie 

elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów. 
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 Budynki i obiekty administrowane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach   

• GOKSiR Łambinowice, ul. Muzealna , park wokół GOKSiR. 

• Stadion Sportowy w Łambinowicach. 

• Kompleks sportowy ORLIK w Łambinowicach. 

• Świetlica Wiejska we Wierzbiu. 

• Świetlica Wiejska w Budzieszowicach. 

• Obiekt  Sportowy  w Lasocicach  

• Obiekt  Sportowy w Jasienicy Dolnej 

• Budynek „Złota Kosa” w Piątkowicach. 

• Pomieszczenie świetlicowe w Szadurczycach. 

 Obiekty będące w zarządzie Sołectw w których GOKSiR w Łambinowicach prowadzi działalność na podstawie Porozumień ( etatowi pracownicy): 

• Świetlica i filia biblioteczna w Bielicach. 

• Świetlica i filia biblioteczna w Jasienicy Dolnej. 

• Świetlica w Mańkowicach. 

 
Budynki Świetlic będących w zarządzie Sołectw: Sowin, Drogoszów, Bielice, Mańkowice, Lasocice, Piątkowice – Dom Ludowy, Okopy - pomieszczenie 
Świetlicowe  

 

  Imprezy organizowane przez GOKSiR  na przykładzie  2017 roku 
 
 

Nr Nazwa imprezy   
Miernik 

Termin Miejsce  Organizator 

1 2 3 4 5 

1.  „Jasełka bożonarodzeniowe” - impreza środowiskowa 6.01.2017 Wierzbie Filia biblioteczna, 
Rada Sołecka 

2.   

Cykliczny konkurs plastyczny  - temat: Witraż 

03.01-06.02.2017 Teren gminy GOKSiR 
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3.  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - impreza środowiskowa 15.01.2017 Łambinowice GOKSiR 

4.  Spektakl „ W dzień narodzenia” 15.01.2017 Łambinowice GOKSiR 

5.  Wieczór Kolęd- impreza środowiskowa 8.01.2017 Budzieszowice Świetlica 

6.  Udział w XXXII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Lewinie Brzeskim 29.01.2017 Łambinowice GOKSiR 

7.  Koncert Świąteczny - impreza środowiskowa 29.01.2017 Bielice Świetlica Filia 
biblioteczna  

8.  
Akcja “Ferie zimowe z GOKSiR” cykl imprez środowiskowych : zajęcia świetlicowe, 
plenerowe,  itp. 

01.02 -12.02.2016 Łambinowice, 
Wierzbie, 
Budzieszowice, 
Jasienica Dolna, 
Mańkowice, Bielice 

GOKSiR, Filie 
bblioteczne, 
Świetlice 

9.  Wyjazd na lodowisko i zwiedzanie Muzeum w Nysie 4.02.2017 Łambinowice Świetlica GOKSiR 

10.  Spotkanie z Dzielnicowym - “Bezpieczeństwo osób starszych” 9.02.2017 Łambinowice Świetlica GOKSiR 

11.  Spektakl  Teatralny “ Zaczarowany młynek” -impreza środowiskowa 
13.02.2017 Bielice Świetlica Filia 

biblioteczna  

12.  
 
Spektakl  Teatralny “Zaczarowany Młynek”- impreza środowiskowa 

13.02.2017 Łambinowice Świetlica GOKSiR 

13.  Lekcja biblioteczna połączona z zabawami i qizami w świetlicy w Budzieszowicach 16.02.2017 Budzieszowice Świetlica, GBP 

14.  Wyjazd na Basen 
17.02.2017 Budzieszowice- 

Korfantów 
Świetlica 
Bdzieszowice 

15.  Wyjazd do kina - Nysa 21.02.2017 Łambinowice GOKSiR 

16.  „Tłusty czwartek” -  spotkanie ostatkowe 23.02.2017 Łambinowice Seniorzy, GOKSiR 

17.  Wyjazd do kina w Nysie 24.02.2017 Budzieszowice Świetlica  

18.  Bal karnawałowy  26.02.2017 Budzieszowice Świetlica  

19.  XVI Karnawałowy Przegląd Zespołów Wokalnych Seniorów 26.02.2017 Łambinowice GOKSiR 

20.  Cykliczny konkurs plastyczny - Świąteczna kartka  03.03-06.04.2017 Teren gminy GOKSiR 

21.  Dzień Kobiet – spotkanie środowiskowe 
8.03.2017 Bielice Świetlica Filia 

biblioteczna 

22.  Spotkanie autorskie z Panią Joanną Olech 15.03.2017 Jasienica Dolna Filia biblioteczna 

23.  Gminny Konkurs Wielkanocny 01.04..2017 Łambinowice GOKSiR 
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24.  
 
Cykliczny konkurs plastyczny- Świat motyli  

19.04-26.05.2017 Teren gminy GOKSiR 

25.  „Bajkoteka przedszkolaka”,  5.05.2017 Łambinowice GBP 

26.  XVII Sztafeta Zwycięstwa – impreza sportowa 8.05.2017 Łambinowice GOKSiR 

27.  Uroczystość 50-lecia pożycia par małżeńskich gminy Łambinowice 
12.05.2017 Teren gminy Gmina 

Łambinowice, 
GOKSiR 

28.  I część Testu Sprawności Fizycznej 
20.05.2017 Łambinowice GOKSiR, 

Animatorzy Orlika 

29.  Dzień Mamy - impreza środowiskowa 26.05.2017 Budzieszowice Świetlica 

30.  “Przygotuj się do lata” - wycieczka rowerowa dla seniorów 27.05.2017 Bielice Świetlica 

31.  Ogólnopolski Tydzień Sportu – cykl imprez sportowych  
26.05.-1.06.2017 Łambinowice,     GOKSiR, Filie 

biblioteczne, 
Świetlice 

32.  Ogólnopolski Tydzień Sportu – cykl imprez sportowych – udział w konkursie 26.05.-1.06.2017 Wierzbie, Filia Biblioteczna 

33.  Ogólnopolski Tydzień Sportu – cykl imprez sportowych – udział w konkursie 26.05.-1.06.2017 Budzieszowice, Świetlica 

34.  Ogólnopolski Tydzień Sportu – cykl imprez sportowych – udział w konkursie 26.05.-1.06.2017 Jasienica Dolna, Filia biblioteczna 

35.  Ogólnopolski Tydzień Sportu – cykl imprez sportowych – udział w konkursie 26.05.-1.06.2017 Mańkowice, Świetlica 

36.  Ogólnopolski Tydzień Sportu – cykl imprez sportowych – udział w konkursie 
26.05.-1.06.2017 Bielice Filia biblioteczna, 

Świetlica 

37.   Dzień bibliotekarza i lekcja biblioteczna w plenerze  26.05.2017 Łambinowice GBP 

38.  Dzień Matki – impreza środowiskowa 25.05.2017 Wierzbie Filia Biblioteczna 

39.  Dzień Dziecka – impreza środowiskowa plenerowa 1.06.2016 Budzieszowice  Świetlica 

40.  Dzień Dziecka – impreza sportowa na ORLIKU 
1.06.2017 Łambinowice GOKSiR , 

Animatorzy 

41.  Dzień Dziecka – impreza środowiskowa plenerowa 
3.06.2017 Wierzbie Rada Sołecka, Filia 

Biblioteczna 

42.  Dzień Dziecka – impreza plenerowa ( obsługa  akustyczna) 
2.06.2017 Mańkowice Rada Sołecka , 

GOKSiR 

43.  Koncert zespołu wokalno- tanecznego ZBRUCZ oraz TOPOLANY z Tarnopola 10.06.2017 Mańkowice Świetlica 

44.  Spotkanie autorskie z Panią Elizą Piotrowską 13.06.2017 Łambinowice GBP 

45.  Dni Gminy Łambinowice 16-18.06.2017 Łambinowice GOKSiR 
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46.  Uroczyste podsumowanie czytelnictwa 8.06.2017 Bielice Filia Biblioteczna 

47.  “Kwiat paproci” - spektakl – impreza środowiskowa, obsługa sprzętowa 
24.06.2016 Piątkowice Filia biblioteczna 

Jasienica Dolna, 
GOKSiR 

48.  Dzień Rodziny – impreza integracyjna 
16.07.2017 Bielice Świetlica Filia 

biblioteczna  

49.  Noc w bibliotece - impreza rekreacyjno-edukacyjna  klasy IV-VI 
7.07.2017 Łambinowice GBP Łambinowice , 

Filie biblioteczne,  

50.  Wyjazd do ENERGYLANDII w Zatorze 10.07.2017 Teren gminy GOKSiR 

51.  Wyjazd na “Piknik na Florydzie” -  Brzeg 11.07.2017 Teren gminy GOKSiR 

52.  Spektakl teatralny “ Książę i Żebrak” – impreza środowiskowa 10.07.2017 Łambinowice GOKSiR 

53.  Akcja Wakacje – zajęcia świetlicowe, plenerowe,  itp. 

01.07.- 31.08.2017  Łambinowice,Wierz
bie, Budzieszowice, 
Jasienica Dolna, 
Mańkowice, Bielice 

GOKSiR, Filie 
biblioteczne, 
Świetlice 

54.  “Noc w bibliotece ” – impreza środowiskowa 3.08.2017 Bielice Filia biblioteczna 

55.  „Bajkowa noc w Bibliotece” - dzieci młodsze kl.I-III 4.08.2017 Łambinowice GBP 

56.  Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi “Złota Kosa” 
15.07.2017 Piątkowice Rada Sołecka 

Piątkowic GOKSiR 
Urząd Gminy 

57.  Spektakl teatralny “ Zaczarowany młynek” 20.07.2017 Jasienica Dolna Filia/świetlica 

58.  Cykl imprez sportowo-rekreacynych i edukacyjnych 

 

21.07.2017 

26.07.2017 

Jasienica Dolna Filia biblioteczna, 
Komisja Gminna 
RPA 

59.  Wieczór gier planszowych i podwórkowych 28.07.2017 Bielice Świetlica 

60.  III Turniej Siatkarski o Puchar Wójta Gminy Łambinowice 
30.07.2017 Mańkowice LZS, Rada Sołecka 

, Świetlica 

61.  Wycieczka rowerowa. 8.08.2017 Bielice Świetlica 

62.  Nocny biwak –– impreza środowiskowa dwudniowa 
10-11.08.2017 Bielice Świetlica, filia 

biblioteczna 

63.  Zakończenie wakacji – impreza środowiskowa plenerowa 26.08.2017 Łambinowice GOKSiR 

64.  Gminne Święto Plonów 
19.08.2017  Okopy  Rada Sołecka, 

Urząd  Gminy 
AGROHOP, 
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GOKSiR, 

65.  “Festyn Rodzinny” – impreza środowiskowa plenerowa 29.08.2017 Łambinowice GOKSiR 

66.  “Zakończenie wakacji” - impreza środowiskowa 31.08.2017 Wierzbie Filia biblioteczna 

67.  “Zakończenie wakacji” - impreza środowiskowa 31.08.2017 Jasienica Dolna Filia biblioteczna 

68.  Impreza sportowa w ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień sportu na ORLIKU” 
9.09.2017 Łambinowice GOKSiR, 

Animatorzy 

69.  Dożynki Wiejskie we Wierzbiu 
17.09.2017 Wierzbie Rada Sołecka, Filia 

biblioteczna 

70.  
III Edycja Europejskiego Tygodnia Sportu #BeActiwe – cykl imprez sportowo-
rekreacyjnych 

23-30. 09.2017 Łambinowice GOKSiR, 
Animatorzy 

71.  Piknik z Kulturą – otwarcie roku artystycznego GOKSiR – impreza środowiskowa  
01.10.2016 Łambinowice GOKSiR, GBP, Filie 

biblioteczne, 
Świetlice 

72.  KWIATY ŚWIATA – technika: origami – cykliczny konkurs plastyczny 02.10.-25.10.2017 Teren gminy GOKSiR 

73.  
Spotkanie upamiętniające rocznicę I Transportu Powstańców Warszawskich do obozu w 
Łambinowicach 

6.10.2017 Łambinowice CMJW, Gmina 
Łambinowice, 
GOKSiR 

74.  V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Satyra i humor” 26.10.2017 Łambinowice GBP 

75.  Hubertus – obsługa sprzętowa 
12.11.2017 Malerzowice Stadnina 

Tabaluga,GOKSiR 

76.  Dzień Seniora – impreza środowiskowa 
22.10.2017 Bielice Świetlica Filia 

biblioteczna  

77.  Dzień Seniora – impreza środowiskowa 22.10.2017 Łambinowice GOKSiR 

78.  
 
CHOINKA– technika: wykonanie z materiałów naturalnych i spożywczych, praca 
przestrzenna – cykliczny konkurs plastyczny 

30.10-11.12.2017. Teren gminy GOKSiR 

79.  XVI Konkurs Modeli Redukcyjnych  3-5.11.2017 Łambinowice GOKSiR 

80.  Spotkanie z Dzielnicową w ramach projektu “ Jasienicki zakątek dla dzieci i dorosłych” 
10.11.2017 Jasienica Dolna Stowarzyszenie, 

Rada Sołecka, Filia 
Biblioteczna 

81.  
III Marsz z kijkami do miejsc do miejsc pamięci z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości  

11.11.2016 Łambinowice Związek Emerytów i 
Rencistów , 
GOKSiR 

82.  Święto Niepodległości – impreza środowiskowa 12.11.2017 Bielice Filia biblioteczna i 
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Świetlica 

83.  Wieczór Andrzejkowy – impreza środowiskowa 24.11.2017 Bielice Świetlica  

84.  
XXI Festiwal Piosenki Andrzejkowej  
 

30.11.2017 Łambinowice  

(teren gminy) 

GOKSiR 

85.  Impreza Mikołajkowa – impreza środowiskowa 
3.12.2017 Bielice Świetlica, Filia 

biblioteczna 

86.  “Spotkanie z Mikołajem” – impreza środowiskowa 
6.12.2017 Wierzbie Rada Sołecka, Filia 

biblioteczna 

87.  Mikołajki – impreza środowiskowa 5.12.2017 Łambinowice GOKSiR 

88.  Eliminacje Regionalne Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w  Będzinie 9.12.2017 Łambinowice GOKSiR 

89.  Koncert kolęd w wykonaniu artystów z Ukrainy 29.12.2017 Łambinowice GOKSiR 

90.  “Wieczerza Wigilijna” -  wieczór dla osób samotnych – impreza środowiskowa 
19.12.2017 Łambinowice (teren 

gminy) 
GOKSiR, GBP, 
Filie, Świetlice 

 

Z wyżej wymienionych imprez na szczególną uwagę zasługują imprezy o charakterze cyklicznym, które na trwałe wpisały się w kalendarz imprez, są to 
imprezy o zasięgu lokalnym, powiatowym i regionalnym.  
 
 

Budynki Świetlic będących w zarządzie Sołectw: Sowin, Drogoszów, Bielice, Mańkowice, Lasocice, Piątkowice – Dom Ludowy, Okopy - pomieszczenie 
Świetlicowe  
 
Twórcy Ludowi w Gminie Łambinowice: 

 

Rzeźba w drewnie: Gdowski Tomasz - Jasienica Dolna , Maślej Wojciech – Sowin,  

Kowalstwo artystyczne: Huczek Roman - Jasienica Dolna, Muszyński Jacek  - Mańkowice 

Wyroby ceramiczne: Witek Jerzy - Mańkowice 

Haft krzyżykowy: Janus Krystyna - Mańkowice , Pytel Jadwiga - Jasienica Dolna , Pytel Marta - Jasienica Dolna 

Haft richelieu: Pytel Jadwiga - Jasienica Dolna , Pytel Marta - Jasienica Dolna , Szkwarkowska Wiesława 

Koronkarstwo: Zalejska Beata - Jasienica Dolna 

Robótki szydełkowe i na drutach: Zalejska Beata - Jasienica Dolna , Pitwor Helena - Mańkowice 

Malarstwo: Padzińska Marta - Jasienica Dolna , Sowa Adrian - Jasienica Dolna , Gąska Jan - Jasienica Dolna 

Grafika i rysunek: Sowa Adrian - Jasienica Dolna 
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III. Analiza SWOT 

 
Opracowanie strategii rozwoju kultury gminy Łambinowice, ustalenie celów, wymaga rozpoznania jej mocnych i słabych stron oraz szans i 
zagrożeń. 
 
 

MOCNE STRONY  SŁABE STRONY 
 

• bogate zasoby dziedzictwa kulturowego, 

• aktywność instytucji kultury, 

• funkcjonująca sieć domów ludowych oraz prężnie działające koła 
gospodyń wiejskich w gminie ,  

• szeroki wachlarz ofert kulturalnych, uwzględniający różne grupy 
odbiorców, 

• dobra współpraca instytucji kulturalnych, oświatowych, 
stowarzyszeń, 

• działalność sołectw w programie „Odnowa wsi” 

• działalność sołectw w ramach „Funduszu sołeckiego” 

• aktywność mieszkańców w sferze kultury, sport i rekreacji, 

•  duże zaangażowanie społeczności lokalnej w dziedzinie kultury - 
aktywne  stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, grupy 
formalne i nieformalne, 

• zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w sołectwach pomimo 
braku odpowiedniej infrastruktury, 

• zinwentaryzowane zabytki kultury na terenie Gminy, 
. 

 

• słaba kondycja sektora prywatnego w gminie w zakresie 
inwestowania w kulturę i działania kulturalne, 

• brak/niedostateczna bazy/a do realizacji spektakli teatralnych, 
kinowych, widowiskowych i koncertów, 

• brak lub niezadawalający stan bazy technicznej w sektorze 
kultury oraz ich wyposażenia, 

• słabe wykorzystanie walorów turystycznych i  rekreacyjnych; 
brak/niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych edukacyjnych na 
terenie gminy, 

• zły stan obiektów zabytkowych stanowiących własność prywatną, 

• brak zagospodarowania akwenów wodnych, 

• brak bazy noclegowej i gastronomicznej,  

• niedostateczna ilość wyspecjalizowanej kadry - instruktorów i 
animatorów kultury na  terenie gminy, 

• niedostateczne wyposażenie obiektów,  uniemożliwiające 
kreowanie oferty dostosowanej do aktualnych potrzeb i 
oczekiwań odbiorców kultury w gminie, 

• bariery architektoniczne ograniczające dostęp do oferty ludziom 
starszym i niepełnosprawnym, 

• słabe działania promocyjne walorów kultury, produktów lokalnych. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

• możliwość pozyskania  środków pozabudżetowych  na budowę, 
rozbudowę, remonty obiektów kulturalnych, poszerzenie oferty 
kulturalnej, 

• możliwość aplikowania o środki z budżetu państwa, 

• wielość organizacji pozarządowych, 

• rozszerzenie współpracy międzynarodowej z partnerami  

• zintegrowanie mieszkańców,  

• zwiększenie dostępu dzięki  informatyzacji kultury, 

• zachowanie dziedzictwa kulturowego w kultywowaniu obrządków 
i  w tradycji 

• wykreowanie lokalnego produktu, 
 
 
 
 
 

• odpływ młodych ludzi do  miast w celach zarobkowych lub 
edukacyjnych, emigracja zarobkowa ludności,  

• sytuacja ekonomiczna wpływa na spadek liczby odbiorców 
odpłatnych ofert kulturalnych, 

• niewykorzystanie w pełni środków pomocowych, 

• niedopasowanie ofert kulturalnych w stosunku do oczekiwań, 

• niewystarczający rozwój oferty kulturalnej w stosunku do 
zmieniających się potrzeb mieszkańców 

 
 

 

 

 

IV. Koncepcja Rozwoju Kultury Gminy Łambinowice 
 
Cel strategiczny odpowiada na pytanie, jak ma funkcjonować i w którym kierunku ma się rozwijać kultura w gminie Łambinowice gdy zostaną wyeliminowane 
najważniejsze problemy zidentyfikowane w obszarze kultury.  

 
 
Cel strategiczny : Zrównoważony wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Łambinowice 

 
Cele operacyjne: 
1.1    Rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Łambinowice     
1.2    Budowa oraz poprawa stanu technicznego i wyposażenia gminnych placówek kulturalnych     
1.3    Wzmocnienie i poszerzanie oferty kulturalnej     

1.4    Promocja działań kulturalnych oraz  produktów lokalnych     
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Cel strategiczny Cele operacyjne Zadania 

1. Zrównoważony wzrost aktywności 
kulturalnej mieszkańców Gminy 
Łambinowice 

 
 

1.1   Rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb 
kulturalnych mieszkańców Gminy Łambinowice    

1.1.1. Wspieranie inicjatyw organizacji 

społecznych terenu gminy w zakresie działań 

kulturalnych 

1.1.2. Utworzenie Uniwersytetu III Wieku w 

Łambinowicach   

1.1.3. Utworzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego 

1.1.4.Rozszerzenie kółek zainteresowań dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie 

Łambinowice. 

1.1.5. Utworzenie nowego punktu kulturalnego , 

pełniącego funkcję świetlicy w Malerzowicach 

Wielkich 

1.1.6. Zinwentaryzowanie, wspieranie, 

popularyzowanie twórców ludowych Gminy 

Łambinowice. 

1.1.7. Wyszukiwanie i wspieranie talentów, 
umożliwienie młodym animatorom realizacji 
własnych projektów społeczno-kulturalnych. 
 

1.2   Budowa oraz poprawa stanu technicznego i 
wyposażenia gminnych placówek kulturalnych    

1.2.1. Budowa, modernizacja i doposażenie 
Świetlicy w Malerzowicach Wielkich. 
1.2.2. Remont, modernizacja i doposażenie 
budynku GOKSiR w Łambinowicach. 
1.2.3. Remont, modernizacja i doposażenie 
budynku Świetlicy w Drogoszowie. 
1.2.4. Remont, modernizacja i doposażenie 
budynku Świetlicy w Sowinie. 
1.2.5. Remont, modernizacja i doposażenie 
budynku Świetlicy (WDK) w Mańkowicach 
1.2.6. Remont, modernizacja i doposażenie 
budynku Świetlicy (WDK) w Jasienicy Dolnej. 
1.2.7. Remont, modernizacja i doposażenie 
budynku Świetlicy w Szadurczycach 
1.2.8. Remont, modernizacja i doposażenie 
budynku Świetlicy (WDK) w Bielicach. 
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1.2.9. Remont, modernizacja i doposażenie 
budynku Świetlicy (WDK) we Wierzbiu. 
1.2.10. Remont, modernizacja i doposażenie 
budynku Świetlicy w Budzieszowicach. 
1.2.11. Remont, modernizacja i doposażenie 
budynku Świetlicy w Lasocicach. 
1.2.12. Remont, modernizacja i doposażenie 
budynku Świetlicy w Okopach. 
1.2.13 Remont, modernizacja i doposażenie 
budynku Świetlicy (Dom Ludowy) i obiektu „Złota 
Kosa” w Piątkowicach 
1.2.14. Systematyczne działania w celu 
doposażenia oraz poprawy stanu obiektów 
pełniących funkcje kulturalne w Gminie 
Łambinowice. 
1.2.15. Likwidacja  barier architektonicznych 
ograniczających dostęp do oferty ludziom 
starszym i niepełnosprawnym. 

1.3   Wzmocnienie i poszerzanie oferty 
kulturalnej    

1.3.1.Zapewnienie finansowej i organizacyjnej 
trwałości imprez o zasięgu ponad gminnym  i  
wypracowanej renomie:  „Złota Kosa – Turniej 
Żniwowania Metodami Tradycyjnymi”, Konkurs 
Modeli Redukcyjnych,  Koncert Pieśni Maryjnej , 
Sztafeta Zwycięstwa, uroczystości patriotyczne i 
rocznicowe.  
1.3..2.Pozyskanie wykwalifikowanej kadry 
instruktorskiej do świetlic wiejskich. 
1.3.3. Prezentacja działań z różnych dziedzin 
artystycznych w sołectwach gminy Łambinowice 
1.3.4 Rozwój edukacji regionalnej.  

1.4    Promocja działań kulturalnych oraz 
  produktów lokalnych     
 
 

1.4.1.Promocja wydarzeń kulturalnych poprzez 
media, portale społecznościowe  
1.4.2.Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy 
Łambinowice poprzez wydawnictwa, ulotki, 
pocztówki i inne materiały promocyjne. 
1.4.3. Wsparcie sołectwa Sowin w celu  rozwoju i 
popularyzacji imprezy Skoczki. 
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V. Monitorowanie Strategii 

 

Strategia Rozwoju Kultury  będzie realizowana na terenie  gminy Łambinowice, umożliwiając tym samym równy dostęp wszystkim odbiorcom 

indywidualnym, instytucjonalnym  oraz organizacjom społecznym. 

Monitoring będzie polegał na ocenie działań w ramach realizacji konkretnych złożeń strategii,  ocenie stopnia realizacji,  dokonywanie zmian i poprawek  

przebiegu oraz efektów programów, które wykażą  stopień osiągnięcia złożonych celów Strategii.  

 

 

Cel 1.1. Rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Łambinowice    

 

Parametry 

Udział mieszkańców  wyedukowanych kulturalnie w przedsięwzięciach GOKSiR, włączenie innych instytucji działających w gminie oraz organizacji 

społecznych. 

 

Kryteria 

1.Analiza ilościowa i jakościowa odbiorców.  

2.Określenie struktury grypy uczestników imprez. 

 

Wskaźniki 

1.Ilość odbiorców uczestniczących w działaniach instytucji kultury  oraz organizacji pozarządowych. 

2.Ilość stałych odbiorców na imprezach GOKSiR. 

3.Współczynnik odbiorców posiadających wyrobiony stosunek do imprez kulturalnych w ogólnej liczbie odbiorców imprez i działań GOKSiR. 

 

Metody 

1.Analiza ilości uczestników stałych zajęcia sekcji i kół zainteresowań. 

3.Ankietowanie osób uczestniczących w zajęciach. 

4.Metody szacowania ilości mieszkańców uczestniczących w imprezach środowiskowych. 

5.Analiza ilości i struktury grupy uczestników stałych zajęć  
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Cel 1.2   Budowa oraz poprawa stanu technicznego i wyposażenia gminnych placówek kulturalnych    

 

Parametry 

Stworzenie harmonogramu działań zmierzających do  poprawy infrastruktury kulturalnej gminy Łambinowice. 

  

Kryteria 

1.Inwentaryzacja  niezbędnych prac remontowych w budynkach świetlic wiejskich będących w zarządzie sołectw oraz GOKSiR 

2.Analiza zakupu koniecznego doposażenia. 

 

Wskaźniki  

1.Wzrost liczby  wyremontowanych obiektów 

2. Wzrost liczy obiektów dostosowanych dla oferty osób starszych  i niepełnosprawnych. 

3. Zwiększenie  dobrze wyposażonych obiektów kulturalnych i rekreacyjnych. 

  

Metody 

1.Analiza ilości imprez. 

2.Pozyskiwanie i analiza ocen od odbiorców imprez. 

3. Analiza ilości uczestnictwa  osób  starszych  i niepełnosprawnych.   

 

Cel 1.3   Wzmocnienie i poszerzanie oferty kulturalnej    

 

Parametry 

Stworzenie atrakcyjnej  oferty  dla odbiorców pod względem jakościowym, ilościowym oraz ich skuteczna promocja. 

 

Kryteria 

1.Analiza grupy uczestników imprez. 

2.Ocena skuteczności działań promocyjnych 

 
Wskaźniki 
1.Ilość odbiorców uczestniczących w działaniach instytucji kultury w gminie oraz organizacji pozarządowych. 

2.Ilość stałych odbiorców na imprezach GOKSiR. 

3.Ilość placówek prowadzących działalność w systemie stałym. 
4. Ilość  cyklicznych zajęć w ramach edukacji regionalnej. 
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Metody 

1.Analiza ilości uczestników stałych zajęcia sekcji i kół zainteresowań. 

3.Ankietowanie osób uczestniczących w zajęciach. 

4.Szacowania ilości mieszkańców uczestniczących w imprezach środowiskowych. 

5.Analiza ilości i struktury grupy uczestników stałych zajęć  

 

Cel 1.4    Promocja działań kulturalnych oraz  produktów lokalnych    

 

Parametry 

Stworzenie atrakcyjnej bazy materiałów promocyjnych odpłatnych i nieodpłatnych dotyczących Gminy oraz poszczególnych wsi z uwzględnieniem promocji 

wykreowanych produktów lokalnych. 

 

Kryteria 

1.Analiza atrakcyjności produktów lokalnych. 

2.Ocena skuteczności działań promocyjnych. 

 

Wskaźniki 

1. Ilość odbiorców zewnętrznych uczestniczących w działaniach i wydarzeniach kulturalnych. 

2. Ilość opracowanych i wydanych wydawnictw i materiałów promocyjnych. 

3. Ilość wypracowanych produktów lokalnych. 

 

Metody 

1.Analiza ilościowa odbiorców zewnętrznych uczestniczących w działaniach instytucji kultury 

2.Ankietowanie uczestników imprez ponadgminnych. 

3. Ocena zainteresowania materiałami promocyjnymi oraz produktami lokalnymi. 

 

 

Efekty: 

 

• Systematyczny wzrost uczestnictwa w kulturze mieszkańców Gminy Łambinowice. 

• Rozwój kulturalny indywidualnych mieszkańców Gminy. 

• Integracja mieszkańców gminy.  
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• Poprawa wizerunku GOKSiR jako kulturotwórczej Instytucji Gminnej.  

• Wykreowanie lokalnego produktu. 

• Zachowanie dziedzictwa kulturowego w kultywowaniu obrządków i  tradycji. 

• Pozyskanie środków pozabudżetowych  na budowę, rozbudowę, remonty i doposażenie obiektów kulturalnych oraz poszerzenie oferty kulturalnej. 

 

 

 

Podsumowanie 

 

Strategia Rozwoju Kultury Gminy Łambinowice jest dokumentem podstawowym jednakże nie ostatecznym, powinna być systematycznie aktualizowana  z 

uwagi na możliwość pojawienia się np. nowych zewnętrznych źródeł finansowania zadań lub ciekawych inicjatyw mieszkańców. W celu stałego 

monitorowania realizacji celów strategii niezbędnym jest powołanie zespołu w skład którego powinni wejść przedstawiciele Instytucji Kultury, samorządu, 

organizacji społecznych funkcjonujących w Gminie Łambinowice oraz lokalne autorytety ze środowiska kultury.  
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