UCHWAŁA NR XII/104/2019
RADY GMINY ŁAMBINOWICE
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mańkowice na lata 2019-2030”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zmianami) – Rada Gminy w Łambinowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Mańkowice na lata 2019-2030” – jak w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gawlik
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Mańkowice 2019
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I. Charakterystyka miejscowości
I.1. Położenie geograficzne i administracyjne
Wieś Mańkowice to niewielka miejscowość położona w południowo-zachodniej części Polski,
administracyjnie położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, powiat
nyski, gmina Łambinowice. Wieś ma status sołectwa.
Położenie geograficzne:
- szerokość: 50o29'41''N
- długość: 17o28'42''E
Mańkowice sąsiadują: od północnego-wschodu
z wsią Jasienica Dolna, od północnego-zachodu
z wsią Piątkowice, od południa z wsią Włodary
(Gmina Korfantów), od południowego-zachodu
z
Kubicami
(gmina Nysa).
Pomiędzy
Mańkowicami, a Kubicami znajduje się
przysiółek Mańkowic – Bardno. Od miasta
wojewódzkiego Opole Mańkowice dzieli 60 km,
od miasta powiatowego Nysa - 14 km, od
miejscowości gminnej Łambinowice - 11 km.
Atutem
miejscowości
jest
dobre
skomunikowanie - przez wieś przebiega droga
powiatowa Nr 1605 O łącząca się przed
Kubicami z drogą wojewódzką Nr 407 prowadzącą do Nysy. Ponadto wieś leży na trasie kolejowej
Nysa – Opole. Od granicy z Czechami w rejonie Parku Krajobrazowego Gór Opawskich Mańkowice
dzieli w linii prostej ok. 30 km.
Geograficznie Mańkowice położone są na Nizinie Śląskiej na granicy dwóch mezoregionów
Równina Niemodlińska i Dolina Nysy Kłodzkiej. Wschodnia część sołectwa obejmująca
zabudowania i pola uprawne należy do mezoregionu Równina Niemodlińska, część zachodnia
obejmująca Las Mańkowicki należy do mezoregionu Dolina Nysy Kłodzkiej. Granica pomiędzy
sołectwem Mańkowice i Piątkowice przebiega na rzece Nysa Kłodzka.
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I.2. Powierzchnia
Powierzchnia całkowita sołectwa Mańkowice wraz
z przysiółkiem Bardno wynosi 1256,48 ha = 12,56
km2, co stanowi ok. 10,2 % powierzchni gminy
Łambinowice. Pod względem powierzchni jest to
jedno z największych sołectw w Gminie - 2
miejsce, zaraz po miejscowości gminnej
Łambinowice.

Struktura użytków
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Użytek / Sposób użytkowania
Użytki rolne - grunty orne
Łąki
Pastwiska
Sady
Lasy
Zarośla i zakrzaczenia
Wody płynące
Wody stojące
Rowy
Staw
Drogi
Tereny kolejowe
Tereny zabudowane
Grunty rolne zabudowane
Tereny pod zabudowę
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Nieużytki / Tereny inne
Razem

Powierzchnia (ha)
675,33
97,89
49,30
3,50
345,24
6,37
2,14
0,40
9,09
2,22
28,49
5,63
7,86
16,24
1,08
1,19
4,51
1256,48

Udział %
53,75 %
7,79 %
3,92 %
0,28 %
27,48 %
0,51 %
0,17 %
0,03 %
0,72 %
0,18 %
2,27 %
0,45%
0,63 %
1,29 %
0,08 %
0,09 %
0,36 %
100,00 %

W strukturze użytków dominują grunty orne (53 % powierzchni), w tym przeważają wysokiej klasy
grunty rolne należące do klasy IIIb, IVa i IVb. Tereny zabudowane, w tym grunty rolne zabudowane
stanowią ok. 2% powierzchni. Lasy zajmują 27% powierzchni sołectwa, a różnego rodzaju wody
(stojące, płynące, stawy) ok. 1% powierzchni.

I.3. Ludność
Liczba mieszkańców sołectwa to 636 osób (stan na 02.09.2019r. - dane UG Łambinowice) w tym
345 kobiety i 291 mężczyzn. Mańkowice liczą 601 mieszkańców, a Bardno 35 mieszkańców.
Stanowi to 8,66 % ludności gminy Łambinowice. Pod względem liczby ludności to jedna z
większych wsi w gminie (4 miejsce na 13 sołectw). Przyrost ludności jest ujemny. W ciągu 15 lat
liczba mieszkańców wsi zmniejszyła się o 37 osób, od 1978r. o 38 osób. Odzwierciedla to
ogólnopolską tendencję spadku przyrostu naturalnego ludności, ale jest także skutkiem emigracji
zarobkowej zwłaszcza młodych ludzi oraz niebezpiecznego dla terenów wiejskich odpływu
4
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młodych ludzi do miast. W porównaniu do spadku liczby mieszkańców w innych miejscowościach
Gminy, gdzie liczba mieszkańców zmniejszyła się w tym okresie nawet o 18%, jest to spadek
umiarkowany – o ok. 5,6 %. Struktura wiekowa mieszkańców jest ustabilizowana.
Struktura wiekowa mieszkańców
- osoby w wieku przedprodukcyjnym [0-17 lat] :
121 osób [62 dziewcząt i 59 chłopców] - 19,03%
- osoby w wieku produkcyjnym : 397 osób - 62,42%
mobilnym [18-44 lata]: 138 kobiet i 122 mężczyzn
niemobilnym: 60 kobiet (45-59 lat)
77 mężczyzn (45-64 lata)
- osoby w wieku poprodukcyjnym: 118 osób - 18,55%
85 kobiet (60 lat i więcej)
33 mężczyzn (65 lat i więcej)
Mieszkańcy Mańkowic to przede wszystkim ludność napływowa po II wojnie z różnych regionów
Polski, przede wszystkim z ziem wschodnich i Polski południowej (góry). Pozostało kilka rodzin
autochtonicznych.

I.4. Rys historyczny
Wczesnośredniowieczne ślady osadnicze na
terenie wsi zostały dobrze udokumentowane
podczas badań archeologicznych w 1938r. i
sondażowych w 1958r. Ślady grodziska to do dziś
widoczny, wyraźnie zarysowane stożek (tzw.
Hundckowa Górka od nazwiska przedwojennego
właściciela) i fosa w pobliżu mańkowickiego lasu. W
nasypie stożka i w warstwie związanej z
użytkowaniem grodu znaleziono ułamki naczyń
(VIII-X i XIII-XVI w.), fragmenty kafli i przedmioty z
brązu (XIII-XVIw.). Pomiędzy grodziskiem a wsią
znajduje się jama osadnicza, w której znaleziono 50
ułamków naczyń glinianych i 5 kości zwierzęcych (X-XII w.). Na trzecim stanowisku odkryto ułamki
naczyń z VI-X w., szarożółte, wykonane z gliny z domieszką piasku i tłucznia. Obecnie są to tereny
prywatne.
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. Z kolei zapisana w niemieckiej kronice Mańkowic legenda mówi o bardzo bogatej
osadzie istniejącej w odległych czasach pomiędzy dzisiejszą Jasienicą Dolną i Włodarami. Jej
mieszkańcy pod wpływem bogactwa stali się pyszni, wyniośli i samolubni, przestali też wierzyć w
Boga. Jednak trójka dzieci, Mangold, Hermann i Volkmann, nie wyrzekła się wiary i ufając że
rodzice się nawrócą wyruszyła na pielgrzymi szlak. W tym czasie Bóg ukarał niewiernych
mieszkańców niszcząc osadę. Po powrocie synowie zastali puste pola, zgliszcza i ruiny. Rozeszli się
w świat, a miejsce po osadzie porósł gęsty las. Po latach powrócili wraz z rodzinami na ojcowiznę i
założyli trzy nowe sąsiadujące ze sobą wioski: Mangold wybudował Mangoldsdorf, Hermann
założył Hermannsdorf, a Volkmann - Volkmannsdorf (dzisiejsze Włodary).
5
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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. Opisana w XIX w. struktura wsi wskazuje na
wieś typowo rolniczą: 700 mieszkańców, w tym 18 rolników, 35 ogrodników, 3 kramarzy
(sklepikarzy), rzeźnik, zegarmistrz, 3 szewców, 4 krawców, 1 bednarz, 7 koszykarzy, hodowano 53
konie, 21 źrebiąt, 12 cieląt, 8 byków, 11 wołów, 284 krowy, 31 kóz, funkcjonował młyn, hotel, 2
kuźnie. Był też nowy murowany kościół. Obok siebie funkcjonowały dobra biskupie (przede
wszystkim las i łąki), szlacheckie (folwark) oraz gospodarstwa chłopskie i dobra gminy (min.
Chłopski Las). Folwark ufundowany został prawdopodobnie jako dobra sołtysie w czasie lokacji.
Niegdyś należał do niego młyn przy odnodze starej Nysy (starorzecze Nysy Kłodzkiej), jednak w
wyniku wyroku sądowego dziedzic musiał go wyburzyć. Na folwark składał się okazały dwór z
parkiem i zabudowania gospodarcze. Właściciele folwarku zmieniali się często, nie należeli do
znamienitych śląskich rodów. Kronika wymienia Johanna Jahna (XVII w.) – fundatora murowanego
kościoła, pastora Scholza z Kartzen, kupca Caspara Christa z Nysy, jego syna będącego radcą
sądowym w Nysie, Krautwalda, Winklera, Schneidera von Lossow z Kernuht. Każdy z właścicieli
sprzedawał część ziemi i z biegiem lat majątek
kurczył się, jego resztki (25 ha) trafiły ostatecznie do
Banku Ziemskiego, który sprzedał je miastu Nysa.
Drugi folwark znajdował się w miejscowości Mała
Warta (dzisiejsze Bardno) – tutejsze dobra liczyły 60
ha. Część ziem stanowiły dobra biskupie, a
mianowicie las (150 ha) i łąki (100 ha), które po
długich negocjacjach i sprawach sądowych
przyznano ostatecznie miastu Nysa i nazywano je
Lasem Miejskim i Łąkami Miejskimi. W lesie rosły
potężne jesiony i dęby, a w marcu i kwietniu leśną
ściółkę pokrywały przebiśniegi.
Drewniany kościół w Mańkowicach wzmiankowany
był już w 1302r., powstał więc zapewne podczas
lokacji wsi w XIIIw. jako kościół parafialny. Został
zniszczony w XVIIw. podczas wojny 30-letniej. Wg
legendy ze spalonego kościoła ocalał tylko obraz Św.
Mateusza. Znaleziono go w zgliszczach i przeniesiono
do nowego kościoła, a Św. Mateusza uznano za
patrona świątyni, w 1714r. obraz umieszczono w
jednym z barokowych ołtarzy. Murowany kościół pw.
Św. Mateusza wybudowano w latach 1687-93,
zaprojektował go Rottenburg z Nysy, a fundusze na
budowę ofiarował mańkowicki dziedzic Johann Jahn i
jego żona Anna Maria. Małżeństwo było bezdzietne,
sprzedali dobra ziemskie na południe od wsi (125ha),
a zysk ofiarowali na budowę świątyni. Nie doczekali
jednak jej poświęcenia. W podzięce pochowano ich w
grobowcu pod posadzką kościoła w pobliżu bocznego
Ołtarza Krzyża, na którym w niedziele i święta palono
wotywne świece. Zwyczaj ten kultywowano również
po II wojnie. W nowym kościele znalazł się również obraz na drzewie "Ukrzyżowanie" ufundowany
w 1681r. przez Jana z Mańkowic. Kościół został ufundowany jako parafialny (wybudowano również
plebanię), jednak ze względu na problemy z obsadą stanowiska proboszcza funkcjonował jako
6
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filialny – proboszcz dojeżdżał z Jasienicy Dolnej. Kościół należy do grupy murowanych kościołów
wiejskich w których jako przejaw zapóźnienia stylowego w układzie przestrzennym zaznaczyły się
silnie tradycje romańskie, w XVIII w. został przebudowany i rozbudowany, a wnętrzu nadano

barokowy wystrój (ołtarze z pocz. XVIIIw.), wyposażenie uzupełniono w XIXw. Kościół odnowiono
w 1907r., a po wojnie w latach 1969-73 i 2003-10.
W 1887r. wieś znalazła się na trasie linii kolejowej Nysa - Opole. Przed II wojną światową liczyła
720 mieszkańców, większość zajmowała się rolnictwem, ponadto funkcjonował tu młyn wodny, 2
restauracje, 2 masarnie, 2 sklepy spożywcze, 1 piekarnia oraz rzemieślnicy - dekarz, stolarz, fryzjer,
2 kowali, 2 krawców, siodlarz i koszykarze wyplatający kosze z wikliny. Po II wojnie światowej
zamieszkali tu osadnicy z terenów południowej (Żywiecczyzna, Nowosądeckie) i wschodniej
(dzisiejsza Ukrainy) Polski, pozostało kilka rodzin autochtonicznych.
Bezcennym źródłem wiedzy o dawnych Mańkowicach jest historia wsi spisana po niemiecku tuż po
II wojnie światowej w oparciu o kroniki niemieckiego nauczyciela Franza Altanera i ustny przekaz
dawnych mieszkańców wsi. Zawiera liczne ciekawostki z historii wsi, opisuje dawne tradycje oraz
przytacza lokalne nazwy (wiele już zapomnianych). Mówi min. o sąsiadującej z Mańkowicami
wiosce Prossmannsdorf zniszczonej podczas wojny 30-letniej przez Szwedów.

II. Struktura przestrzenna miejscowości
II.1. Układ przestrzenny
Miejscowość
o
zachowanym
ulicowym układzie zabytkowym, z
folwarkiem
położonym
poza
siedliskiem, w jego przedłużeniu.
Rozłożona wzdłuż cieku wodnego
Młynówka Bielicka, o zabudowie
zagrodowej, budynkach w układzie
szczytowym, rozciągającymi się od
skrzyżowania
dróg
wzdłuż
biegnącego
cieku
wodnego
(Młynówka Bielicka). Z uwagi na
biegnący przez wieś ciek wodny,
układ dróg biegnie wzdłuż obu
stron strumienia, tworząc w
naturalny sposób układ rzędowy.
7
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W centralnym punkcie wsi, przy przecinającej wieś drodze usytuowany jest kościół filialny
akcentujący centrum wsi. Układ ruralistyczny objęty jest ochroną konserwatorską.
W odległości ok. 500 m od ostatnich zabudowań wsi w kierunku wschodnim, przy dawnej polnej
drodze na Włodary znajdują się 4 domy mieszkalne, w tym zabudowania dawnego młyna na
Młynówce Bielickiej. Otacza je posadzony niedawno las, w pobliżu znajduje się prywatny staw.
Obszar ten zwany jest przez miejscowych „Bonanzą” lub „Panderozą”.
W sąsiedztwie historycznego siedliska znajduje się południowa część wsi zabudowana w latach 60tych i 70-tych XX w. bryłowatymi obiektami charakterystycznymi dla okresu PRL: obiekt szkoły
podstawowej, dawny biurowiec RSP – obecnie WDK, bloki mieszkalne wybudowane niegdyś dla
pracowników RSP, budynek mieszkalny – dom bliźniak w kształcie sześcianu. Teren przy WDK i
blokach został w ostatnich latach jest od kilkunastu lat zagospodarowywany na centrum
rekreacyjno-sportowe, kulturalne i integracyjne wsi. Ponadto w tej części wsi zlokalizowane są
również budynki gospodarcze pozostałe po działalności RSP (stajnie, kurniki, chlewnie, budynki
administracyjne – obiekty te nazywano niegdyś „Bazą”).
W skład sołectwa wchodzi przysiółek Bardno oddalony od wsi o ok. 1-2 km, obejmujący kilkanaście
domów zlokalizowanych wzdłuż drogi do Nysy, po jej obu stronach.

Las Mańkowicki

Mały Staw
Duży Staw

Młynówka
Bielicka

Bardno

Akwen wodny
tzw. Basen

Las Kubicki
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II.2. Charakterystyczne obiekty architektoniczne
1. Kościół pw. Św. Mateusza – dominanta przestrzenna; położony w centrum starej części wsi, przy
drodze powiatowej. Wzmiankowany ok. 1302r., przebudowany i gruntownie rozbudowany w I poł.
XVIII w. Wieża z baniastym hełmem zwieńczonym chorągiewką góruje nad miejscowością,
widoczna z daleka przy wjeździe do Mańkowic, w nocy oświetlona. W ostatnim 10-leciu kościół
został kapitalnie wyremontowany (elewacja, dach, wnętrze), obecnie stanowi wizytówkę wsi. W
murze otaczającym kościół bramka murowana, zamknięta półkoliście.
2. Dwór pod lasem – budynek mieszkalny położony pod Lasem Mańkowickim; do XIX/XX w. dwór
właścicieli mańkowickich dóbr; po wykupieniu w 1922r. zubożałych dóbr przez Miasto Nysa pełnił
funkcje leśniczówki strzegącej Mieszczańskiego Lasu; po wojnie magazyn nawozów, a następnie
ponownie leśniczówka. Obecnie obiekt prywatny wykupiony przez rodzinę dawnego leśniczego.
3. Kapliczki, krzyże – na terenie wsi i w jej okolicy znajdują się drewniane i kamienne krzyże oraz
kapliczki - łącznie kilkanaście obiektów małej architektury sakralnej. 3 kapliczki to murowane
kapliczki przydomowe wkomponowane w ogrodzenia posesji, 1 kapliczka w kształcie groty (w stylu
Lourdes Capelle), kilka murowanych kapliczek wotywnych przy drogach oraz kamiennych krzyży
poświęconych żołnierzom, którzy zginęli w I wojnie światowej, 3 drewniane krzyże na terenie
wioski. Najważniejsza jest Kapliczka Św. Barnaby (XVIIw.), który jest uważany za patrona wsi i przy
której co roku w dn. 11 czerwca odbywa się msza polowa.
4. Ogrodzenia murowane przedwojenne (frankońskie) – na terenie wsi występują fragmenty
ogrodzeń murowanych z cegły klinkierowej, z otworami na wylot w kształcie krzyża
5. Remiza OSP – budynek zlokalizowany w centrum wsi; z wyremontowaną elewacją;
charakterystyczne czerwone bramy garażowe
6. Budynek stacji kolejowej PKP – nieotynkowany budynek z cegły klinkierowej z II poł. XIXw. z
charakterystycznym napisem MAŃKOWICE; powstał na potrzeby linii kolejowej Opole – Nysa
7. Architektura charakterystyczna dla okresu PRL – skoncentrowana w południowej części wsi;
bryłowate budowle o charakterystycznym kształcie prostopadłościanów z płaskimi dachami
wybudowane w latach 60-tych i 70-tych XXw.; obejmuje budynki po dawnej RSP, w tym tzw.
„bloki” mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) i dawny obiekt biurowy (obecnie WDK), obiekt
szkolno-przedszkolny oraz budynek mieszkalny dwurodzinny (tzw. „bliźniak”).

II.3. Opis i charakterystyka obiektów i obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokajania potrzeb mieszkańców i sprzyjających nawiązywaniu kontaktów
społecznych
Wiejski Dom Kultury w Mańkowicach
Dawny obiekt biurowy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, po jej upadku i kilkunastu latach
nieuregulowanego stanu prawnego został częściowo zdewastowany. Ok. 2000r. sołectwo
własnymi siłami rozpoczęło jego remont, aby nie dopuścić do całkowitej degradacji budynku.
9
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Większość prac wykonywali mieszkańcy sołectwa nieodpłatnie, pozyskiwano też środki z
niewielkich grantów, od ok. 10 lat środki na remont pochodzą z funduszu sołeckiego, a w ostatnich
latach dokładane są większe środki z budżetu gminy. Obiekt wraz z przyległym terenem jest w
zarządzie Rady Sołeckiej.
Obecnie w obiekcie znajduje się:
- sala taneczna z zapleczem kuchennym: odbywają się tu zebrania wiejskie, wszystkie większe
imprezy sołeckie w okresie jesiennym, zimowym i wiosennym (Andrzejki, Bal Sportowca,
Sylwester, Babski Comber, Dzień Kobiet, Dzień Babci Dziadka itp.), niektóre połączone z
wstępami artystycznymi dzieci ze szkoły. Ponadto sala wynajmowana jest na imprezy rodzinne.
Wymaga remontu oraz doposażenia zaplecza kuchennego, gdyż jej standard nie odpowiada
współczesnym wymogom
- sala bankietowa (częściowo wyremontowana): sala wynajmowana na mniejsze uroczystości;
wykorzystywana na potrzeby kameralnych spotkań, warsztatów
- świetlica dla dzieci i młodzieży: wyremontowana i wyposażona w ramach kilku projektów
realizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mańkowice i Grupę Odnowy Wsi, świetlica
zatrudnia pracownika na ½ etatu, codziennie korzysta z niej od kilku do 15-20 dzieci,
- sala sportowa z wyposażeniem do gry w tenisa stołowego i siłownią, biuro klubu LUKS: prace
związane z jej utworzeniem rozpoczęto w 2003r. ostatecznie sfinalizowano je w latach 2012/13
poprzez kompleksowy remont i doposażenie w ramach „małych projektów” LEADER, ćwiczą tu
dzieci ze szkoły i sekcja tenisa stołowego LUKS, korzystają dzieci ze świetlicy i panie ćwiczące
aerobik; odbywają się tu turnieje tenisa stołowego.
Teren rekreacyjno – sportowy przy WDK – pełni rolę rekreacyjno-sportowego centrum wsi z
funkcją plenerowych spotkań integracyjnych; podobnie jak obiekt WDK, zagospodarowywany
etapowo od ok. 2000r. dzięki aktywności mieszkańców sołectwa; środki na realizację sołectwo
pozyskiwało z rozmaitych projektów (fundusz sołecki, Powiatowy Program Odnowy Wsi, OCWIP –
Kierunek FIO, Działaj Lokalnie); najwięcej prac związanych z zagospodarowaniem terenu wykonano
od 2009r.: powstała scena i płyta taneczna (2009r.), plac zabaw i siłownia zewnętrzna (2014-16),
boisko trawiaste do gier zespołowych (2003, 2014-16).
Infrastruktura terenu rekreacyjno-sportowego:
- Scena zadaszona oraz płyta taneczna utwardzona i oświetlona; przy płycie znajduje się teren
trawiasty, na którym podczas imprez ustawiane są ławostoły i parasole. Lokalizacja tuż przy
obiekcie WDK zapewnia dostęp do sanitariatów oraz schronienie na Sali WDK na wypadek
niepogody. Na co dzień płyta taneczna służy dzieciom do jazdy na rolkach lub do różnych gier;
- Plac zabaw z ławostołami i miejscem na grilla lub ognisko; plac zabaw wymaga doposażenia w
urządzenia zabawowe
- Boisko trawiaste do gier zespołowych, największa popularnością cieszy się siatkówka
- Siłownia zewnętrzna
Miejsce to jest w pełni wykorzystywane i doskonale pełni swoje funkcje:
- podczas organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców i organizowanych tu zawodów
(siatkówki, jeździeckich)
- dla mieszkańców korzystających z placu zabaw, siłowni zewnętrznej, grup znajomych
organizujących rozgrywki w siatkówkę, w których uczestniczą ostatnio całe rodziny
- dla potrzeb świetlicy dla dzieci i młodzieży: możliwość organizacji gier i zabaw na świeżym
powietrzu, wspólnego grillowania. Z placu zabaw korzysta również przedszkole.
Remiza OSP – w zarządzie OSP, zlokalizowana w centrum wsi, wyremontowana w znaczącej części
ze środków funduszu sołeckiego; do OSP Mańkowice należy ok. 40 osób. Obiekt nie posiada
zaplecza socjalnego i sanitarnego. Przy remizie OSP znajduje się Plac Strażacki z zadaszoną sceną
(przybudówka do remizy) i starą płytą taneczną. Do czasu utworzenia wielofunkcyjnego terenu
10
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rekreacyjnego przy WDK to tutaj odbywały się wiejskie festyny i zabawy plenerowe. Obecnie w
okresie wiosennym, letnim i wczesnojesiennym jest to miejsce wieczornych spotkań młodzieży.
Boisko wiejskie – w zarządzie LUKS Mańkowice – Piątkowice; odbywają się tu mecze piłki nożnej.
Szatnia została wybudowana w latach 2008-2010, w części siłami własnymi mieszkańców. Mecze
piłki nożnej od lat gromadzą w niedzielne popołudnia mieszkańców wsi, którzy kibicują drużynie.
W 2019r. rozpoczęto montaż trybun sportowych.
Obiekt szkolno-przedszkolny – w zarządzie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mańkowice, które od
2004r. jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Mańkowicach. Dzięki Stowarzyszeniu
budynek jest na bieżąco remontowany. Przy szkole znajduje się zadbany plac przyszkolny z małym
boiskiem trawiastym, boiskiem do gry w koszykówkę, urządzeniami placu zabaw i do ćwiczeń
sprawnościowych (ścieżka zdrowia). Istnienie szkoły ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju
lokalnej społeczności. Szkoła w bardzo dużej mierze odpowiada za budowanie poczucia tożsamości
lokalnej młodego pokolenia, organizuje imprezy integracyjne (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka,
Jasełka), tworzy ofertę kulturalną, edukacyjną i rekreacyjną (np. organizuje dodatkowe zajęcia dla
dzieci, wyjazdy na wycieczki i zieloną szkołę), prowadzi edukację regionalną (wycieczki w ciekawe
przyrodniczo miejsca w okolicy, poznawanie lokalnych ciekawostek, ciekawych ludzi), organizuje
kiermasze świąteczne. Daje najmłodszym mieszkańcom wsi możliwość codziennego spotykania się,
nawiązywania relacji, przyjaźni. Angażuje rodziców do współpracy w działaniach na rzecz szkoły.
Centrum wsi – historyczne centrum wsi niegdyś nazywane przez mieszkańców „Rynkiem”;
zlokalizowany jest tu kościół, 2 sklepy, w tym jeden z tarasem z ławkami i grillem, a drugi z
ogrodzonym „ogródkiem piwnym”, przystanek PKS, remiza OSP z Placem Strażackim. W okresie
wiosennym, letnim i wczesnojesiennym stanowi naturalne miejsce spontanicznych wieczornych
spotkań mieszkańców. Dorośli zazwyczaj przesiadują pod jednym ze sklepów, młodzież na
przystanku PKS lub na scenie pod remizą OSP.
Stadnina „Antoniówka” działa w Mańkowicach od kilkunastu lat. Jest szczególnym miejscem,
które gromadzi miłośników jazdy konnej z terenu powiatu i województwa. Odbywają się tu
również otwarte imprezy (Mikołajki, pokazy jazdy konnej), które gromadzą członków Stadniny, jak
również mieszkańców Mańkowic.
Historyczna część wsi,
zabytkowy układ ruralistyczny
Las Mańkowicki
kuźnia

dawny dwór

Centrum wsi

Remiza OSP

Młynówka Bielicka

NYSA
11
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Część wsi zabudowana w
okresie PRL

Las Gawlika
Wiejski Dom
Szkoła i
przedszkole bloki Kultury

tzw. „Bonanza”
dawny młyn;
staw

Zabudowania
gospodarcze po RSP

Młynówka Bielicka
Stacja PKP

Mały Saw

linia kolejowa Nysa - Opole

Boisko wiejskie,
szatnia

„Hundckowa Górka”
– dawne grodzisko

Starorzecze Nysy Kłodzkiej

Teren rekreacyjny
przy WDK

Bardno

tzw. „Basen”

Las Kubicki
12
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III. Inwentaryzacja zasobów
III.1. Zasoby przyrodnicze
Las Piątkowicki / Mańkowicki
Zachodnią część powierzchni sołectwa zajmuje wyspowy
kompleks leśny o powierzchni 239 ha, który na granicy z
sołectwem Piątkowice sąsiaduje z rzeką Nysą Kłodzką.
Administracyjnie las znajduje się na terenie sołectwa
Mańkowice i posiada nazwę "Las Mańkowicki". Jego
położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Piątkowic sprawia, że
od lat nazywany jest również Lasem Piątkowickim. Przez las
biegnie droga gruntowa łącząca Piątkowice z Mańkowicami.
W przeszłości zapewne odgrywała ważną rolę jako szlak
komunikacyjny prowadzący do mostu na Nysie Kłodzkiej.
Pierwsze wzmianki o istnieniu w tym miejscu lasu pochodzą
z 1311r., należał wówczas do właścicieli ziemskich i
biskupstwa nyskiego, następnie stanowił własność Miasta
Nysa i nazywany był Lasem Mieszczańskim. Obecnie jest
obszarem nr 5 Nadleśnictwa Prudnik, Leśnictwa Kubice.
Las liściasty. Obecny wiek drzewostanu oceniany
jest na 130-140 lat, niektóre okazy liczą 200 lat, w
tym uznany za pomnik przyrody jesion wyniosły o
obwodzie pnia 352 cm i 42 m wysokości.
Większość ekosystemu stanowi las zbliżony do
grądu. Typowe gatunki to grab, dąb szypułkowy i
bezszypułkowy oraz jesion wyniosły z domieszką
brzozy brodawkowatej, klonu i jawora. Spotyka
się także imponujące okazy bluszczu pospolitego.
W podszycie występuje leszczyna i czeremcha, w
runie podagrycznik, niecierpek, pierwiosnek,
zawilec, ziarnopłon wiosenny, przylaszczka i
kopytnik pospolity. Wczesną wiosną (luty-marzec) łanowo kwitnie śnieżyczka przebiśnieg, a w
maju czosnek niedźwiedzi napełniając las specyficznym aromatem. Bliżej Nysy Kłodzkiej, na
podmokłych i okresowo zalewanych żyznych madach, las ma cechy niżowego łęgu wiązowojesionowego. Charakterystyczne gatunki to dęby i jesiony z domieszką wiązu, klonu i topoli. W
podszycie dominuje kruszyna pospolita, trzmielina zwyczajna i leszczyna. Ciekawe gatunki to
wawrzynek wilczełyko i łuskiewnik różowy. Sporadycznie występują świerki i modrzewie.
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Mieszkańcami lasu są liczne ptaki: dzięcioły, kukułki,
słowiki, wilgi i sowy oraz zwierzyna łowna: sarny i dziki.
Las Piątkowice - Mańkowice o każdej porze roku jest
niezwykle urokliwym miejscem na niedzielne spacery.
Warte podkreślenia są również walory edukacyjne tego
ekosystemu, które w połączeniu z ekosystemem Nysy
Kłodzkiej są doskonałą propozycję na dydaktyczną
ścieżkę przyrodniczą.
W sąsiedztwie lasu znajduje się stanowisko
archeologiczne – pozostałości dawnego grodziska w
kształcie charakterystycznego stożka (tzw. Hundckowa
Górka) oraz kamienie graniczne z charakterystyczną
lilijką wyznaczające niegdyś granicę Lasu Biskupiego lub
Mieszczańskiego.
Przy granicy lasu od strony Mańkowic znajdują się cieki i
zbiorniki wodne stanowiące starorzecze Nysy Kłodzkiej.
Oprócz okalającego las systemu cieków wodnych i
głębokich rowów wypełnionych zazwyczaj wodą znajdują
się tu dwa stawy (Mały Staw i
Duży Staw). W okolicach
Dużego Stawu znajdują się
żeremia bobrów.
Rzeka Nysa Kłodzka
Spacer przez Mańkowicki Las
zazwyczaj kończy się nad Nysą
Kłodzką, która stanowi granicę
pomiędzy
Mańkowicami
i
Piątkowicami. Są tu doskonałe
miejsca do wędkowania. Strefa
przybrzeżna
wyróżnia
się
specyficzną fauną i florą.
Charakterystyczne są przybrzeżne zarośla wierzbowe z
wierzbą
białą
i
kruchą,
domieszką topoli czarnej i
białej, a w grupie zaroślowej
mozgą trzcinowatą i jasnotą
plamistą. Swoje siedlisko mają
tu również liczne gatunki
ptactwa wodnego oraz bobry. Walory krajobrazowe podkreśla ściana lasu na wschodnim brzegu
rzeki. Nysa Kłodzka na całej swej długości została uznana za korytarz ekologiczny. Posiada III klasę
czystości.
Nabrzeże Nysy Kłodzkiej od lat cieszy się dużą popularnością wśród wędkarzy. Coraz
popularniejszą formą rekreacji i wypoczynku stają się indywidualne i zorganizowane spływy
kajakowe i pontonowe.
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Staw „Hodowlanka” / „Basen”
Zbiornik wodny został stworzony przez mieszkańców
Mańkowic w latach 70-tych XX w. jako teren
rekreacyjny - kąpielisko wiejskie. Powstał na trasie
niewielkiego strumienia przepływającego w pobliżu
Lasu Kubickiego na terenach należących do RSP, w
znacznym oddaleniu od zabudowań wsi (ok. 2 km).
Po upadku RSP staw był długo nieużytkowany, dzięki
czemu w jego części utworzyło się szuwarowisko z
charakterystyczną roślinnością szuwarową (pałka
wodna, trzcina pospolita, rzęsa, grążel żółty) oraz
bogactwem ptactwa wodnego (min. stanowisko
łabędzia niemego). Obecnie stanowi własność
prywatną i od kilku lat jest zagospodarowywany na
cele agroturystyczne (miejsce do wędkowania,
rybaczówka, miejsca grillowe i noclegowe). Jest to
ustronne,
kameralne
miejsce
sprzyjające
wypoczynkowi w ciszy i spokoju. W bezpośrednim
sąsiedztwie stawu znajduje się Las Kubicki tworzący
wraz z Lasem Domaszkowickim duży kompleks leśny.
Las Kubicki
Jest to las typu mieszanego dębowo-sosnowobukowy. W bezpośrednim sąsiedztwie mańko
wickiego „Basenu” znajdują się tablice ścieżki
edukacyjnej „Las Kubicki” dotyczącej ekologii lasu.
Ścieżka zlokalizowana jest na trasie o długości ok. 1,5 km i liczy 9 punktów z tablicami
edukacyjnymi. Jest to doskonałe miejsce do spacerów, przejażdżek rowerem oraz na grzybobranie
i jagodobranie. W głębi lasu znajduje się stanowisko orła bielika.
Rzeka Młynówka Bielicka
Ciek wodny przepływający przez Mańkowice, źródła w okolicach Węży, dopływ Nysy Kłodzkiej w
rejonie Bielic. „Rzeczka” stanowi charakterystyczny element przyrodniczy i krajobrazowy wsi,
podobnie jak związane z nią zadrzewienie (lipy nasadzone wzdłuż brzegów) oraz liczne mostki.
Problemem jest odprowadzanie do rzeczki ścieków z gospodarstw domowych, jej zarastanie, a w
ostatnich latach wysychanie.
Walory krajobrazowe
Mańkowice są charakterystycznie położone, od strony wschodniej teren jest pagórkowaty,
łagodnie opadający w dół w kierunku zachodnim tj. w kierunku Doliny Nysy Kłodzkiej. Rozciąga się
stąd ładny widok na Góry Opawskie.

III.2. Zasoby kulturowe
Kościół pw. Św. Mateusza
Wzmiankowany w 1302r., pierwotnie parafialny,
zbudowany zapewne w XIIIw., przebudowany i
gruntownie rozbudowany w I poł. XVIIIw.
Odnowiony w 1907r., kapitalny remont na
początku XXIw. Barokowy, z zachowanymi
15
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zapewne w prezbiterium murami kościoła wczesnogotyckiego. Orientowany. Wieża zwieńczona
baniastym hełmem z ośmioboczną latarnią, zwieńczony chorągiewką z datą 1816r. Barokowe
wyposażenie kościoła (ołtarz główny, ołtarze boczne, malowidła) po renowacji; organy z II poł.
XIXw. wymagają renowacji. W murze otaczającym kościół bramka z XVIIIw.
Przydrożne kapliczki
Mańkowice jak wiele wsi Biskupiego Księstwa Nyskiego była wsią katolicką z ciekawą małą
architekturą sakralną. We wsi znajdują się 3 murowane przydomowe kapliczki wkomponowane w
ogrodzenia, Lourdkapelle - Grota Matki Boskiej wzniesiona przez Hasnera jako dziękczynienie za
szczęśliwy powrót 4 synów z I wojny światowej oraz kilka przydrożnych i śródpolnych kapliczek i
krzyży. Szczególne znaczenie ma kapliczka Św. Barnaby, która jest miejscem lokalnego kultu.
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 jest dla wsi
dniem świątecznym i wolnym od pracy, odbywa się
uroczysta procesja i msza polowa przy kapliczce.
Tradycja ta, przekazana ludności napływowej przez rdzennych mieszkańców wsi została
uszanowana i przetrwała do dziś.
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Ochrona konserwatorska
Ochroną konserwatorską objęty jest kościół pw. Św. Mateusza wraz z wyposażeniem oraz
okalający go mur, 3 kapliczki i 1 krzyż, budynek dworca PKP oraz 8 budynków mieszkalnogospodarczych, w tym dawny dwór właścicieli ziemskich datowany na XVIII w. Ponadto ochroną
konserwatorską objęty jest ruralistyczny układ historycznej części wsi.

Stanowiska archeologiczne
Na terenie Mańkowic znajduje się 11 stanowisk
archeologicznych, w tym dawne grodzisko – charakterystyczny stożek ziemny pod lasem (tzw. Hundckowa Górka)
otoczony fosą, w którym podczas prac archeologicznych
odkryto kilka warstw kulturowych od VIII do XVI w.

III.3. Zwyczaje i obrzędy, tradycyjne imprezy
Tradycyjne uroczystości i imprezy organizowane w Mańkowicach 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: Sylwester, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, zabawa choinkowa
dla dzieci, Comber Babski, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zawody jeździeckie, Amatorski Turniej
Siatkówki, Dożynki sołeckie (II poł. sierpnia), Bal Sportowca, Andrzejki, Mikołajki.
Specyficzne imprezy wyróżniające wieś:
Imprezy związane z rekreacją konną organizowane przez Stadninę „Antoniówka”, Stowarzyszenie
Miłośników Koni „Końskie Serce” i LUKJ „Antoniówka” (zawody jeździeckie w skokach, Hubertus,
Mikołajki w Antoniówce); gromadzą miłośników koni z powiatu i województwa, często łączone z
lokalnymi wiejskimi imprezami i festynami jak Dzień Dziecka
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Amatorski Turniej Piłki Siatkowej
Organizowany przez lokalnych sportowców zrzeszonych w LUKS Mańkowice – Piątkowice i Radę
Sołecką. W rozgrywkach uczestniczą amatorskie drużyny z terenu Gminy Łambinowice i powiatu
nyskiego

Należy podkreślić, że aktywność sportowa mieszkańców od lat jest bardzo wysoka i stanowi
tradycyjny element wsi.

III.4. Infrastruktura społeczna i techniczna, tereny publiczne
Wiejski Dom Kultury
Obiekt użyteczności publicznej w zarządzie sołectwa,
dawny biurowiec RSP. Położony w „PRL”-owskiej części
wsi. Od 20 lat remontowany i modernizowany dzięki
staraniom mieszkańców. Pełni bardzo dużą rolę W
zakresie aktywizacji rekreacyjno-sportowej i kulturalnej
mieszkańców oraz w zakresie ich integracji (działa tu
świetlica dla dzieci i młodzieży, sala sportowa, odbywają
się imprezy). Szczegółowy opis funkcji obiektu w pkt II.3.
Pomimo iż co roku sołectwo przeznacza na jego remonty
znaczne kwoty są to środki niewystarczające w stosunku
do potrzeb: obiekt wymaga w szczególności zmiany
systemu ogrzewania i wentylacji, dostosowania do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
kompleksowej modernizacji Sali tanecznej i zaplecza kuchennego oraz sanitariatów, remontu
kolejnych ścian elewacji. Każde z pomieszczeń wymaga doposażenia w sprzęt. Ponadto duża liczba
pomieszczeń daje możliwość realizacji w obiekcie nowych działań, np. artystycznych lub
ukierunkowanych na budowanie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców (np. izba tradycji lub
regionalna).
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Plac rekreacyjny przy WDK
Teren od kilku lat jest zagospodarowywany przez
mieszkańców na cele rekreacyjno-sportowe. Dzięki temu
powstała tu scena i płyta taneczna, plac zabaw i siłownia
zewnętrzna oraz boisko do siatkówki. Odbywa się tu wiele
imprez plenerowych, w tym imprezy charakterystyczne
dla wsi (zawody jeździeckie, turniej siatkówki). Teren
wymaga nakładów inwestycyjnych w szczególności w
zakresie doposażenia placu zabaw w urządzenia
rekreacyjne, rozbudowy infrastruktury na potrzeby
organizacji imprez plenerowych (stoisko handlowe, do
wydawania posiłków) oraz poprawy estetyki (ogrodzenie,
nawierzchnia).

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej
Położona w centrum wsi. Posiada 2 stanowiska garażowe.
Obiekt jest po kapitalnym remoncie dachu i elewacji.
Wymaga rozbudowy w zakresie zaplecza sanitarnosocjalnego i salki spotkań. Obiekt w dobrym stanie
technicznym, wyremontowany. Zarządzany przez miejscową
jednostkę OSP. Przed strażnicą niewielki plac z dawną
infrastrukturą do imprez plenerowych. Plac wymaga
zagospodarowania w sposób podnoszący estetykę centrum
wsi.

Teren rekreacyjno - sportowy
Boisko
trawiaste
pod
lasem.
Infrastruktura
boiska
obejmuje
szatnię i piłkochwyty. Rozpoczęto
montaż siedzisk na trybunach. Boisko
jest miejscem do uprawiania sportu
przez dzieci i młodzież, treningów
LUKS Mańkowice - Piątkowice,

19

Id: YNUSV-MDJKV-GGUWJ-EROAL-VHWNS. Podpisany

Strona 19

Komunikacja
Wieś stelefonizowana. Dostęp do internetu: możliwy za pomocą sieci radiowej lub
telekomunikacyjnej.
Wodociągi i kanalizacja
Wieś w 100% zwodociągowana. Brak kanalizacji. Przydomowa oczyszczalnia ścieków obsługująca
WDK, bloki i szkołę oraz przedszkole.
Drogi
Systematycznie remontowane i utwardzane. Na dzień dzisiejszy kapitalnego remontu wymaga
droga powiatowa na trasie Jasienica Dolna – Kubice. Ponadto pozostało kilka nieutwardzonych
dróg wewnętrznych, remontu wymagają drogi w okolicach Lasu Piątkowickiego.
Edukacja
We wsi funkcjonują:
- szkoła podstawowa prowadzona od 2004r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi; placówka boryka
się z problemem coraz mniejszej liczby dzieci;
- przedszkole prowadzone przez gminę;
- świetlica dla dzieci w WDK z etatowym pracownikiem; czynna w godzinach popołudniowych oraz
w czasie wakacji i ferii.
Obiekt szkolno-przedszkolny jest stosunkowo dobrze wyposażony i wyremontowany, jednak w
związku z reformą edukacji wymaga systematycznego doposażania bazy dydaktycznej i stworzenia
profesjonalnych klasopracowni. Wskazane bieżące remonty i doposażanie w/w placówek.
Las Mańkowicki / Piątkowicki, Staw „Hodowlanka” / „Basen” to atrakcyjne przyrodniczo tereny o
szczególnym znaczeniu dla mieszkańców - miejsce niedzielnych spacerów, spędzania wolnego
czasu, odpoczynku.

III.4. Gospodarka i rolnictwo
Rolnictwo
Wieś o charakterze rolniczym. Użytki rolne (grunty orne, łąki, sady, pastwiska) zajmują 826,02 ha
tj. ponad 65% powierzchni sołectwa. W strukturze użytków dominują wysokiej klasy grunty rolne
należące do klasy IIIb, IVa i IVb.
Struktura gospodarstw jest zróżnicowana. Najwięcej jest gospodarstw o powierzchni 1-7 ha - ok.
130. Funkcjonuje tu również 16 dużych gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni ponad 500 ha.
Działalność gospodarcza, agroturystyka
W Mańkowicach zarejestrowanych jest 25 przedsiębiorców przede wszystkim w branży mechanika
pojazdowa i blacharstwo, a także w branży remontowo-budowlanej oraz handlowej. Funkcjonują
tu 2 sklepy spożywcze. We wsi rozwija się agroturystyka. Funkcjonuje tu Stadnina Koni o szerokim
zakresie działania (min. organizuje półkolonie i obozy jeździeckie), dzięki której Mańkowice są
rozpoznawane w skali powiatu i województwa oraz teren rekreacyjny przy stawie „Hodowlanka”
(miejsca do wędkowania, grillowania, biwakowania oraz noclegowe)
Zatrudnienie
Obecnie większość osób znajduje zatrudnienie poza rolnictwem, przede wszystkim w Nysie i Opolu
oraz Łambinowicach i Korfantowie, w usługach, produkcji, administracji i edukacji.
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III.5. Kapitał ludzki
Wieś od lat należy do jednej z najaktywniejszych w Gminie pod względem organizacyjnym.
W Mańkowicach w 2003r. powstało pierwsze w Gminie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, które stało
się organem prowadzącym zlikwidowaną szkołę podstawową. Była to również pierwsza w Gminie
wieś, która samodzielnie, najpierw poprzez OSP, a następnie poprzez stowarzyszenie, zaczęła
pozyskiwać środki finansowe z programów zewnętrznych, w tym unijnych. W ciągu 15 lat we wsi
zrealizowano kilkanaście projektów związanych z rozwojem edukacji, ekologii, kultury, sportu,
infrastruktury rekreacyjno-sportowej, doposażenia WDK, świetlicy i szkoły. Miarą sukcesu jest fakt,
że wszystkie projekty i realizacje okazały się trafione i do dziś służą społeczności wiejskiej. Dotacje
wynosiły od 1 tys. do kilkudziesięciu tys. zł. W 2008r. wieś przystąpiła do Wojewódzkiego
Programu "Odnowa Wsi Opolskiej" kontynuując działania w ramach programu. W 2018r. wieś
otrzymała II nagrodę w konkursie "Piękna Wieś Opolska" w kategorii "Najpiękniejsza Wieś".
Organizacje społeczne działające w Mańkowicach:
Rada Sołecka
Grupa Odnowy Wsi
Rada Parafialna
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mańkowice
Ochotnicza Straż Pożarna w Mańkowicach
Stowarzyszenie Miłośników Koni „Końskie Serce”
LUKS Mańkowice – Piątkowice (sekcja piłkarska i sekcja tenisa stołowego)
Ludowy Uczniowski Klub Jeździecki „Antoniówka”

IV. Analiza SWOT
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. atrakcyjne zasoby przyrodnicze: las, czyste
środowisko naturalne, sąsiedztwo rzeki,
zbiorniki wodne
2. charakterystyczne rośliny chronione związane z
historią wsi: czosnek niedźwiedzi, śnieżyczka
przebiśnieg
3. charakterystyczne zasoby kulturowe związane
z historią wsi: kult Św. Barnaby, grodzisko (tzw.
Hundckowa Górka), lokalne podania i legendy,
kapliczki
4. tereny sprzyjające rozwojowi różnych form
rekreacji i aktywnego wypoczynku: możliwość
wędkowania, uprawiania turystyki konnej,
rowerowej i pieszej, warunki dla wypoczynku
rodzinnego - spacery, pikniki
5. potencjał agroturystyczny: stadnina koni,
łowisko,
tereny
sprzyjające
rozwojowi
agroturystyki (las, stawy, polne drogi)
6. dobra komunikacja: 10 km od miasta
powiatowego Nysa; linia PKP na trasie Nysa Opole
7. położenie w atrakcyjnym turystycznie regionie,

1. brak profesjonalnej inwentaryzacji zasobów
sołectwa
2. słaba promocja sołectwa - brak publikacji,
folderów, okolicznościowych pocztówek,
tablic informacyjnych we wsi
3. brak izby tradycji lub innego miejsca
poświęconego historii wsi wzmacniającego
poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców
4. brak bazy gastronomicznej na terenie wsi,
ograniczony zakres usług wspierających
rozwój agroturystyki
5. niezadowalający stan obiektów infrastruktury
społecznej:
- WDK wymaga kompleksowej modernizacji i
doposażenia (nie odpowiada współczesnym
standardom)
- remiza OSP wymaga rozbudowy (zaplecze
sanitarne, socjalne, salka spotkań)
- plac zabaw wymaga doposażenia
- teren przy WDK wymaga kompleksowej
poprawy estetyki i rozwoju infrastruktury na
potrzeby organizacji imprez plenerowych
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blisko tak atrakcyjnych miejsc jak Jezioro
Nyskie i Otmuchowskie, Twierdza Nysa,
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
8. położenie w pobliżu granicy z Czechami: 30 km
w linii prostej do Parku Krajobrazowego Gór
Opawskich
9. kapitał ludzki: wysoka aktywność społeczna
mieszkańców; zaangażowani w życie społeczne
ludzie; liczne i prężnie działające organizacje
społeczne na rzecz kultury, sportu, rekreacji i
edukacji (w tym 3 stowarzyszenia)
10. Umiejętność pozyskiwania i korzystania ze
środków zewnętrznych
11. wysoka aktywność sportowa mieszkańców:
działalność sekcji tenisa stołowego, sekcji
jeździeckiej, organizacja charakterystycznych
imprez rekreacyjno-sportowych na skalę
powiatową (Hubertus, zawody jeździeckie,
Turniej Siatkówki, turnieje tenisa stołowego)
12. Stadnina Koni „Antoniówka” stanowiąca
wyróżnik Mańkowic na zewnątrz (wizytówka
wsi)
13. Rozwijająca się agroturystyka wykorzystująca
walory przyrodnicze i kulturowe wsi w oparciu
o działalność lokalnych przedsiębiorców
14. Działalność edukacyjno-kulturalna szkoły,
przedszkola i świetlicy
15. Duża liczba lokalnych przedsiębiorstw,
rozwinięta działalność usługowa w zakresie
mechaniki pojazdowej i handlu
16. Silne
poczucie
tożsamości
lokalnej
mieszkańców
17. Stosunkowo silnie zakorzenione tradycje i
uroczystości sprzyjające integracji społecznej
18. Stosunkowo dobrze rozwinięta infrastruktura
społeczna: szkoła i przedszkole wraz z placem
przyszkolnym, Wiejski Dom Kultury, remiza
OSP, boisko wiejskie, teren rekreacyjny przy
WDK
19. Zadowalająca infrastruktura drogowa

(min. stoisko do wydawania posiłków)
- żaden z obiektów nie jest dostosowany do
potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych
6. brak wyeksponowanego motywu wiodącego
wsi pomimo bogatych zasobów
7. brak planu zagospodarowania przestrzennego
8. brak kanalizacji
9. zły stan obiektów zabytkowych stanowiących
prywatną własność, brak środków na ich
remont i zagospodarowanie
10. opuszczone posesje psujące wygląd wsi
11. niska świadomość ekologiczna mieszkańców

SZANSE

ZAGROŻENIA

1. rozwój wsi tematycznej w oparciu o motyw
czosnku niedźwiedziego
2. rozwój szlaku konnego Opolszczyzny z bazą w
Mańkowicach
3. rozwój agroturystyczny wsi związany z
ogólnopolską tendencją ucieczki na weekend z
miast, korzystania z uroków odpoczynku na wsi

1. ubożenie społeczeństwa, kryzys gospodarczy
2. starzejące się społeczeństwo, odpływ
młodych, aktywnych ludzi ze wsi (migracja do
miast, emigracja zarobkowa)
3. spadek aktywności społecznej mieszkańców
4. spadek przedsiębiorczości mieszkańców
5. brak lokalnego potencjału społecznego dla
22
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4. rozwój aktywnych form wypoczynku
5. wykorzystanie potencjału przyrodniczego wsi,
zagospodarowanie turystyczne zbiorników
wodnych i ich otoczenia oraz przestrzeni
atrakcyjnych pod względem przyrodniczym
6. rozwój we wsi funkcji usługowych
7. rozwój inwestycji związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej
8. uczestnictwo w Programie Odnowa Wsi
Opolskiej
9. wykorzystanie
ciekawych
obiektów
zabytkowych do promocji zasobów wsi
10. rozwój
imprez
rekreacyjno-sportowych
związanych z siatkówką, rekreacją konną i
tenisem stołowym
11. rozwój wsi tematycznej w oparciu o motyw
czosnku niedźwiedziego
12. wykorzystanie środków zewnętrznych - Unii
Europejskiej i innych na realizację inwestycji
ukierunkowanych na rozwój turystyczny
miejscowości, ochronę i promocję dziedzictwa
przyrodniczego
oraz
rozwój
energii
odnawialnej

rozwoju przedsięwzięć agroturystycznych i
wykorzystania zasobów sołectwa
6. niekorzystne zmiany w przepisach prawnych
dotyczących branży agroturystycznej
7. duża konkurencja ze strony tradycyjnych
ośrodków agroturystycznych zlokalizowanych
nad Jeziorem Nyskim i Otmuchowskim
8. rozwój
konkurencji
w
sąsiednich
miejscowościach
9. spadek zainteresowania ofertą wsi
10. brak w budżecie gminy środków finansowych
na realizację inwestycji drogowych, kanalizacji
11. zagrożenie powodziowe

WNIOSKI
Niekwestionowanym atutem Mańkowic jest potencjał agroturystyczny wsi oparty na walorach
przyrodniczych (sąsiedztwo rzeki Nysy Kłodzkiej, Las Mańkowicki / Piątkowicki, Las Kubicki,
malownicze pejzaże, akweny wodne) sprzyjających zarówno wypoczynkowi, jak i rekreacji. Jest on
stopniowo wykorzystywany dzięki przedsiębiorczości osób, którzy potrafili te walory wykorzystać
do prowadzenia działalności gospodarczej (stadnina koni, łowisko). Rozwojowi agroturystyki
sprzyja również dobre skomunikowanie z miastem powiatowym Nysą. Mieszkańcy wsi są aktywni,
realizują liczne przedsięwzięcia skierowane na poprawę infrastruktury społecznej oraz usług i
imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym oraz edukacyjnym. W ciągu ostatnich lat rozwinęła
się znacząco infrastruktura rekreacyjno-sportowa wsi oraz charakterystyczne imprezy sportowe o
randze powiatowej (Amatorski Turniej Piłki Siatkowej, turnieje tenisa stołowego oraz imprezy i
zawody jeździeckie organizowane przez Stadninę Antoniówka). Niemniej infrastruktura społeczna
wsi wymaga wciąż doinwestowania, w szczególności obiekt Wiejskiego Domu Kultury oraz
przylegający do niego teren, gdyż nie odpowiadają współczesnym standardom. Wieś posiada
specyficzne zasoby przyrodnicze i kulturowe jak np. łanowo występujący czosnek niedźwiedzi i
śnieżyczka przebiśnieg, grodzisko, kult Św. Barnaby, których potencjał nie był dotychczas
wykorzystywany w celach promocyjnych i rozwojowych wsi. We wsi brak jest również izby tradycji
lub innego miejsca poświęconego lokalnej historii, a także związanych z nią publikacji, które
sprzyjałoby budowaniu poczucia tożsamości lokalnej młodego pokolenia. Poważnym zagrożeniem
jest odpływ ludzi młodych ze wsi, starzejące się społeczeństwo, zmniejszająca się liczba
mieszkańców. Na dzień dzisiejszy zaangażowanie i aktywność społeczna mieszkańców, 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.
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Szansą wsi jest obranie kierunku rozwoju, który wpisuje się w ogólnopolski trend rozwoju
obszarów wiejskich poprzez rozwój usług związanych z agroturystyką, wykorzystanie
przyrodniczych i kulturowych zasobów wsi.
Prężny rozwój wsi przyczyni się zapewne do szybkiej realizacji niezbędnych inwestycji z zakresu
typowej infrastruktury społecznej i technicznej podnoszącej standard wsi.
WIZJA ROZWOJU WSI
W perspektywie kilku lat Mańkowice dzięki aktywności, kreatywności i przedsiębiorczości
mieszkańców staną się wsią z rozwiniętą infrastrukturą rekreacyjno-sportową i kulturalną
odpowiadającą współczesnym standardom, z bogatą ofertą imprez i usług o charakterze
rekreacyjno-sportowym oraz rozwiniętą promocją wsi opartą na jej dziedzictwie przyrodniczym i
kulturowym. Oferta ta będzie wspierać rozwój agroturystyki i przedsiębiorczości we wsi przy
wykorzystaniu jej najcenniejszych zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz materialnego i
niematerialnego dziedzictwa wsi. Równocześnie Mańkowice będą wsią zintegrowaną o wysokiej
jakości życia społecznego i poczucia lokalnej tożsamości, a także wsią o wysokim standardzie
infrastruktury technicznej i społecznej odpowiadającej współczesnym wymogom cywilizacyjnym.
Ponadto zostaną podjęte działania mające na celu wypracowanie motywu przewodniego wsi
opartego na zasobie przyrodniczym, jakim jest czosnek niedźwiedzi.
PRIORYTETY ROZWOJU WSI
➢ aktywizacja rekreacyjno-sportowa mieszkańców
➢ rozwój agroturystyczny miejscowości
➢ podniesienie jakości życia społecznego
➢ podniesienie standardu życia mieszkańców
➢ rozwój motywu tematycznego wsi – czosnek niedźwiedzi
Zaplanowane do realizacji zadania w kompleksowy sposób wpisują się w powyższe priorytety

24

Id: YNUSV-MDJKV-GGUWJ-EROAL-VHWNS. Podpisany

Strona 24

V. Opis planowanych zadań
Lp

1.

Zadanie
Obszar: JAKOŚĆ ŻYCIA
WIEJSKI DOM KULTURY MACIEK – Mańkowickie Centrum
Informacyjno –Edukacyjno –
Kulturalne i Sportowe
- remont, modernizacja i
doposażenie obiektu WDK
- zatrudnienie obsługi obiektu i
kadry prowadzącej zajęcia
- organizacja różnego rodzaju
zajęć i imprez środowiskowych w
obiekcie

Opis / Cel

Termin

Utworzenie na bazie obiektu Wiejskiego Domu Kultury 2019 - 2030
wielofunkcyjnego obiektu stanowiącego miejsce organizacji zajęć
edukacyjnych, kulturalnych, regionalnych, rekreacyjnych i
sportowych dla dzieci, młodzieży i starszych oraz imprez dla
społeczności lokalnej
Zakres prac remontowo-budowlanych:
- remont elewacji, klatki schodowej, schodów zewnętrznych
- wymiana części okien i drzwi
- termomodernizacja obiektu
- wymiana systemu centralnego ogrzewania na ekologiczne (OZE)
- bieżące remonty stosownie do potrzeb
- doposażenie sali sportowej, siłowni, świetlicy dla dzieci i młodzieży
- modernizacja i doposażenie zaplecza kuchennego i sali tanecznej
- inne niezbędne prace, adaptacje, modernizacje związane z
podniesieniem standardu i funkcjonalności obiektu
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
- adaptacja pomieszczenia na izbę regionalną / izbę tradycji związaną
z historią wsi oraz promocją jej zasobów przyrodniczych i
kulturowych
Organizacja wykorzystania obiektu zgodnie z przeznaczeniem:
- zatrudnienie personelu odpowiedzialnego za organizację w
obiekcie zajęć świetlicowych, kulturalnych, regionalnych,
edukacyjnych, sportowych itp. (np. instruktor świetlicy, aerobiku,
tenisa stołowego)
- zatrudnienie personelu obsługi (np. palacz c.o., gospodarz obiektu)
- organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych
odpowiadających potrzebom różnych grup społecznych i wiekowych
oraz przedsięwzięć integrujących te grupy

Koszt

Realizacja /
Finansowanie

Realizacja:
Rada sołecka, Grupa
Odnowy Wsi, Urząd
Gminy
Finansowanie
- Program Rozwoju
800.000 zł.
Obszarów Wiejskich
- Urząd Gminy:
Program Odnowa Wsi,
fundusz sołecki, środki
budżetowe

50.000 zł./
rok

Finansowanie
- Powiatowy Urząd
Pracy
- Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i
Rekreacji
- Urząd Gminy
- Programy zewn.

25

Id: YNUSV-MDJKV-GGUWJ-EROAL-VHWNS. Podpisany

Strona 25

2.

3.

Zagospodarowanie terenu przy
Wiejskim Domu Kultury

Modernizacja boiska wiejskiego

Cel:
- podniesienie standardu i funkcjonalności infrastruktury społecznej
- podniesienie jakości życia społecznego
- stworzenie warunków zagospodarowania wolnego czasu dla
mieszkańców wsi ze wszystkich grup wiekowych: aktywizacja
edukacyjna, kulturalna i sportowa mieszkańców w różnym wieku w
tym seniorów
- stworzenie warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży
- stworzenie warunków do budowania poczucia tożsamości lokalnej
Zakres prac:
2019-2030
- remont nawierzchni utwardzonej
- wymiana i uzupełnienie ogrodzenia placu
- urządzenie miejsc dla rozwoju aktywności mieszkańców wsi z
różnych grup wiekowych: plac zabaw, siłownia zewnętrzna,
rolkowisko, miejsce grillowe, ławki, boiska do gier zespołowych
(siatkówka, koszykówka, kort tenisowy itp.)
- wykonanie stoiska do wydawania potraw podczas plenerowych
imprez sołeckich
- nasadzenia zieleni
- bieżące remonty i konserwacja istniejącej infrastruktury
Cel:
- podniesienie standardu i funkcjonalności infrastruktury społecznej
oraz terenów publicznych
- podniesienie jakości życia społecznego
- poprawa estetyki wsi
- poprawa warunków organizacji imprez sołeckich
- stworzenie warunków zagospodarowania wolnego czasu dla
mieszkańców wsi ze wszystkich grup wiekowych
- stworzenie we wsi warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży
- aktywizacja seniorów
- aktywizacja kulturalna i sportowa mieszkańców
Zakres prac:
2019-2030
- budowa trybun sportowych
- doposażenie obiektu szatni
Cel:

300.000 zł. Realizacja:
Rada sołecka, Grupa
Odnowy Wsi, Urząd
Gminy
Finansowanie
- Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
- Urząd Gminy:
Program Odnowa Wsi,
fundusz sołecki, środki
budżetowe
-Starostwo Powiatowe
Powiatowy Konkurs
Odnowy Wsi

60.000 zł.

- LUKS Mańkowice –
Piątkowice
- Urząd Gminy
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4.

Szkoła podstawowa i przedszkole
- remonty
- doposażenie
- zagospodarowanie terenu przy
obiekcie

5.

Remiza OSP
-rozbudowa
- doposażenie
- zagospodarowanie placu przy
OSP

6.

7.

Centrum wsi wizytówką
Mańkowic

Estetyka wsi

- podniesienia standardu i funkcjonalności istniejącego boiska
- aktywizacja sportowa mieszkańców
Zakres prac:
- bieżące remonty
- bieżące doposażenie placówek edukacyjnych
- zagospodarowanie terenu na potrzeby organizacji gier zespołowych
i rekreacji (siatkówka, koszykówka, plac zabaw)
Cel:
- podniesienie jakości edukacji
- poprawa warunków rozwoju aktywności fizycznej dzieci
- podniesienie standardu i funkcjonalności infrastruktury społecznej
oraz terenów publicznych
Zakres prac:
- dobudowa zaplecza sanitarnego
- dobudowa zaplecze gospodarczego (magazyn, warsztat)
- doposażenie remizy w sprzęt ratowniczy
- nasadzenia zieleni
Cel:
- podniesienia standardu i funkcjonalności istniejącej strażnicy
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wsi
Zakres prac:
- place w centrum wsi przy sklepach (własność prywatna) –
nasadzenia zieleni, urządzenia rekreacyjne, ławki, wiaty
- tablica informacyjna wsi, drogowskazy
- nasadzenia zieleni
Cel:
- poprawa estetyki wsi
- organizacja miejsca spotkań prywatnych, integracja mieszkańców
- promocja sołectwa
Zakres prac:
- renowacja mostów i mostków we wsi
- koszenie poboczy
- nasadzenia zieleni
- renowacja tablic informacyjnych
- bieżące utrzymanie porządku przy pojemnikach na odpady oraz na

- Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Mańkowice
- Urząd Gminy

2019-2030

50.000 zł.

2019-2030

120.000 zł. - Ochotnicza Straż
Pożarna Mańkowice
- Urząd Gminy

2019-2030

50.000 zł.
Właściciele terenu
Urząd Gminy, Grupa
Odnowy Wsi, Rada
Sołecka

2019-2030

1.500 zł. /
rok

Grupa Odnowy Wsi
Rada sołecka
Mieszkańcy
Urząd Gminy
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przystanku PKS
Cel: poprawa estetyki wsi
Zakres prac:
- czyszczenie koryta rzeczki
- bieżące utrzymanie nabrzeża: koszenie
- zagospodarowanie nabrzeża: nasadzenia zieleni
- utrzymanie i czyszczenie rowów przydrożnych
Cel:
- poprawa estetyki wsi
- podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi (zabezpieczenie
przed wylewami rzeczki)

8.

Rzeka Młynówka i cieki wodne

6.

Obszar: TOŻSAMOŚĆ , PROMOCJA WSI
Zakres prac:
Kościół pw. Św. Mateusza

7.

Kapliczki wiejskie

8.

Prowadzenie strony internetowej
wsi
Organizacja tradycyjnych imprez,
uroczystości, spotkań (religijnych i
świeckich)

9.

10.

Organizacja imprezy promocyjnej
„Hubertus czyli pogoń za lisem”

- remont muru wokół kościoła
- remont zabytkowego wyposażenia kościoła
- bieżące remonty obiektu
Cel: ochrona dziedzictwa kulturowego (obiekt zabytkowy)
Zakres prac:
Zależnie od potrzeb remont elewacji, remont wnętrza kapliczek,
renowacja / uzupełnienie wyposażenia kapliczek
Bieżące prowadzenie strony internetowej
Cel: promocja wsi, platforma komunikacji z mieszkańcami
Przykładowe imprezy: Sylwester, Opłatek, Dzień Babci i Dziadka, Bal
Przebierańców, Walentynki, Ostatki, Dzień Kobiet, Dzień Strażaka,
Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święto Barnaby, Święto Szkoły, Dożynki,
Odpust Św. Barnaby, Bal Sportowca, Andrzejki, Jasełka itp.
Cel: kultywowanie lokalnych zwyczajów i tradycji, budowanie
poczucia tożsamości lokalnej, integracja społeczności lokalnej,
budowanie więzi międzypokoleniowych, zagospodarowanie wolnego
czasu
Organizacja imprezy regionalnej o zasięgu powiatowym opartej na
rekreacji konnej
Cel: agroturystyczny rozwój miejscowości, promocja aktywnego i

Gminna Spółka Wodna
RZGW
Osoby prywatne

2019-2030

20.000
zł./rok

2019-2030

500.000 zł. Realizacja
Parafia Jasienica
Dolna, Rada Parafialna
Finansowanie: PROW,
RPO WO, WKZ, inne
osoby prywatne

2019-2030

5.000 zł.

2019 - 2030

200 zł. /
rok
5.000 zł./
rok

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Mańkowice

1.000 zł. /
rok

Stadnina koni
„Antoniówka”

2019-2030

2019-2030

Grupa Odnowy Wsi
Rada sołecka
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11.

Odtworzenie i publikacja historii
wsi

12.

Montaż tablic informacyjnych we
wsi i drogowskazów

12.

Utworzenie Izby Pamiątek
Lotniczych i Militarnych

13.

Dziedzictwo przyrodnicze wsi

14.
15.
16.
17.

Obszar: STANDARD ŻYCIA
Budowa / remont dróg i
chodników
Modernizacja i uzupełnienie
oświetlenia wsi
Budowa kanalizacji
Uzbrojenie terenów pod
budownictwo

zdrowego spędzania wolnego czasu
Zakres prac:
zgromadzenie informacji, wykonanie tłumaczeń z j.niemieckiego,
opracowanie tekstu i wydanie publikacji
Cel: ochrona dziedzictwa kulturowego, budowanie poczucia
tożsamości lokalnej, edukacja
Zakres prac:
wykonanie i montaż tablic informacyjnych i drogowskazów do
ciekawych miejsc oraz drogowskazów z numeracją domów na
potrzeby kurierów i poczty
Cel: oznaczenie ciekawych obiektów we wsi, promocja sołectwa,
poprawa komunikacji we wsi
Ekspozycja zbiorów dotyczących historii Mańkowic i okolicy, w
szczególności z okresu II wojny światowej
Cel: zachowanie dziedzictwa historycznego wsi i okolicy, edukacja,
promocja sołectwa, budowanie poczucia tożsamości lokalnej
Zakres prac:
- inwentaryzacja zasobów przyrodniczych wsi
- opracowanie i wydanie publikacji dot. zasobów przyrodniczych wsi
- wytyczenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej
- realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, kulinarnych i ekologicznych
związanych z czosnkiem niedźwiedzim stanowiącym specyficzny
zasób miejscowości
Cel: ochrona dziedzictwa przyrodniczego wsi, budowanie poczucia
tożsamości lokalnej, edukacja przyrodnicza i ekologiczna, promocja
sołectwa

2019-2030

20.000 zł.

- Grupa Odnowy Wsi
- osoby prywatne
- Urząd Gminy
- programy zewnętrzne

2020-2022

3.000 zł.

- Grupa Odnowy Wsi
- Rada sołecka
- Urząd Gminy

2019-2030

50.000 zł.

osoby prywatne

2019-2030

50.000 zł.

- Grupa Odnowy Wsi
- osoby prywatne
- Urząd Gminy
- programy zewnętrzne

Cel: poprawa standardu życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa

2019-2030

800.000 zł. Urząd Gminy

Cel: poprawa standardu życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa

2019-2030

60.000 zł.

Cel: poprawa standardu życia mieszkańców i ochrona środowiska
Cel: podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działek budowlanych

2019-2030
2019-2030

800.000 zł. Urząd Gminy
50.000 zł. Urząd Gminy

Urząd Gminy
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18.

Modernizacja i budowa rowów
przy drogach i działkach rolnych

Cel: poprawa stosunków wodnych na terenach użytkowanych
rolniczo

2019-2030

100.000 zł. Urząd Gminy
Gminna Spółka Wodna

Realizacja zadań zaplanowanych do sfinansowania ze środków budżetu Gminy Łambinowice uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy i
ujęcia zadań w budżecie Gminy na dany rok oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
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