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1. CEL OPRACOWANIA
Plan Odnowy Miejscowości Włodzienin-Kolonia powstał w wyniku dyskusji i konsultacji
społecznych, przy współdziałaniu wszystkich organizacji działających we wsi: Grupy
Odnowy Wsi, Rady Sołeckiej. Obszarem realizacji niniejszego planu jest obszar wsi
Włodzienin-Kolonia.
Zawartość Planu Odnowy Miejscowości Włodzienin-Kolonia jest zgodna z wymogami
przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego
2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawana pomocy finansowej w
ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2011-2015 i zawiera: charakterystykę miejscowości, analizę zasobów i
analizę SWOT, wizję miejscowości, planowane kierunki rozwoju wsi na lata 2011-2015
wraz z harmonogramem i planowanymi źródłami finansowania przedsięwzięć.
Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o
środki finansowe w ramach powyższego działania, a ponadto plan będzie stanowić wytyczne
przy planowaniu wszelkich projektów i przedsięwzięć w miejscowości.
Dokument dotyczy najbliższych 9 lat, w czasie których będą realizowane zaplanowane w
nim przedsięwzięcia zmierzające do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców wsi, w
tym działania o charakterze: inwestycyjnym, społeczno-kulturalnym, szkoleniowym, czy
rekreacyjno-wypoczynkowym.
Plan Odnowy Miejscowości Włodzienin-Kolonia ma pobudzić mieszkańców i wszystkie
organizacje działające we wsi do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości życia we
Włodzieninie. W dokumencie zostały zawarte te propozycje przedsięwzięć, które najbardziej
posłużą rozwojowi wsi i przyczynią się do jej promocji, a także zintegrują jej mieszkańców i
pobudzą ich aktywność. Idea odnowy wsi wyrasta bowiem z przekonania, że tylko
odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako
miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz
zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Zgodnie z ideą odnowy wsi, wieś ma być nowoczesna
- czyli z rozwiniętą infrastrukturą, dostępem do nowych technologii i wykształconymi
mieszkańcami, lecz jednocześnie ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową
specyfikę.
Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od
potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych, co oznacza, że mogą być dopisywane
nowe zadania, a także może zmienić się kolejność ich realizacji w miarę dostępu do
funduszy UE lub pozyskania innych środków ze źródeł krajowych lub zagranicznych.
Plan Odnowy Miejscowości Włodzienin-Kolonia jest spójny z następującymi dokumentami:
1) Strategią Rozwoju Gminy Branice do roku 2015,
2) Programem Odnowy Wsi dla Gminy Branice do roku 2015,
3) Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Branice do roku 2015,
4) Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2011-2015,
5) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2011-2015.
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2. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA
Historia
Zanim zbudowano szosę do Głubczyc na pb powiatu w 1882r.,gościniec handlowy z Głubczyc
do Włodzienina wiódł przez folwark Huke/Hockenfeld/. Tu już była w 1768r. karczma.
Właściciel zarazem ściągał cło drogowe. Przy tej karczmie Ferdynad hrabia v.Nayhauss w
latach 1780-84 założył 6 domów. Piekarnia, Brechhaus i studnia były wspólną własnością
osadników. Osiedle nazwano „Doliną Józefa”. W 1865r. było tu 10 domów z 58
mieszkańcami, w tym roku osiedle usamodzielniono. Karczmarz został sołtysem i jako taki był
wolny od pańszczyzny, jednak musiał na własny koszt utrzymać więzienie, zwane „Klause”. W
1895r. kolonię wcielono do Włodzienina. Obecnie są tu dwa duże bloki (3-klatkowe) i osiem
bloków (czterorodzinnych) oraz świetlica wraz z mieszkaniami socjalnymi.

Położenie, powierzchnia, mieszkańcy
Włodzienin-Kolonia - wieś położona w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w
gminie Branice, na Płaskowyżu Głubczyckim, u podnóża południowo-wschodniej części Gór
Opawskich zajmuje północną część Gminy Branice, na terenie nizinnym o łagodnym
ukształtowaniu i klimacie. W chwili obecnej miejscowość zamieszkuje 229 mieszkańców.

Środowisko przyrodnicze
Wieś Włodzienin-Kolonia położona jest z dala od większych miast. Teren jest zróżnicowany,
pagórkowaty. Dużą część sołectwa zajmują użytki rolne, przeważają gleby wysokiej klasy
bonitacyjnej.
Stan
środowiska
jest
dobry,
niezdegradowany.
Charakterystyczną cechą wsi, jak i całej Gminy Branice jest jej zlokalizowanie przy osiowej
części rozległego obniżenia między Sudetami, a Karpatami, zwanego Bramą Morawska.
Występuje tu przenikanie się różnych elementów flory i fauny, w szczególności
charakterystycznych dla terenów nizinnych i górskich.

Położenie komunikacyjne
Przez Włodzienin-Kolonia przebiega droga powiatowa. Wieś jest oddalona 7km od Głubczyc,
33km od Raciborza i 17km od Opawy. Z miejscowości odjeżdżają autobusy do Głubczyc,
Branic, Raciborza, Kietrza i Opola.

Gospodarka
Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy etatowej.
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Działalność kulturalna
We wsi działa Grupa Odnowy Wsi.

3. ANALIZA ZASOBÓW
Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych sołectwa
Włodzienin-Kolonia, które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach
na rzecz jego odnowy. Analiza ta pokazuje jednak nie tylko zasoby sołectwa, ale także jego
braki, które w przyszłości powinny być w jakiś sposób wypełniane dla poprawy jakości życia
mieszkańców.

Rodzaj zasobu Opis zasobu jaki dysonuje wieś
Środowisko
przyrodnicze
Walory krajobrazu,
rzeźba, tereny
Walory klimatu
Walory szaty roślinnej
Świat zwierzęcy
Wody podziemne
i powierzchniowe
Gleby, kopaliny,
budowa geologiczna

Teren jest zróżnicowany, pagórkowaty, przewaga pól uprawnych
Korzystny dla rolnictwa, specyficzny ze względu na bramę Morawską.
Klimat umiarkowany
Niewielkie skupiska lasków mieszanych z przewagą świerka, brzozy, lipy i
olchy
Sarny, zające, lisy, bażanty, dziki
W miejscowości znajduje się ujęcie wody ze studni głębinowej
Dużą część sołectwa zajmują użytki rolne, przeważają gleby wysokiej klasy

Środowisko
kulturowe
Walory przestrzeni
wiejskiej publicznej
Walory przestrzeni
wiejskiej prywatnej
Miejsca, przedmioty
kultu

Świetlica wiejska,

Specyficzne nazwy

Krzyżówka,

Przeważa zabudowa bloków mieszkalnych
We wsi znajduje się krzyż, który upamiętnia Peregrynację Obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej z dnia 24.09.1996r.

Infrastruktura
społeczna
Świetlice, kluby

Świetlica wiejska

Miejsca rekreacji

Plac zabaw dla dzieci

Infrastruktura
techniczna
Drogi

Droga gminna
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Wodociągi,
kanalizacja
Sieć telefoniczna,
Internet

Wodociąg, kanalizacja osiedlowa
Dostęp do sieci telefonicznej i Internetu

Gospodarka i
rolnictwo
Podmioty gospodarze

Top Farms Sp. z o.o., pozostałe trzy jednoosobowe podmioty gospodarcze

Uprawy

Pszenica, rzepak, burak cukrowy, ziemniaki, kukurydza

Możliwe do
wykorzystania odpady
produkcyjne

Słoma, rzepak

Środki
finansowe
pozyskiwane z
funduszy
Środki udostępniane
przez gminę

Gmina Branice przeznacza na wydatki naszego sołectwa kwotę 9340zł

Mieszkańcy
(kapitał ludzki)
Przedsiębiorcy

Osoby z dostępem do
Internetu

Top Farms Sp. z o.o., podmioty gospodarcze działające w naszej
miejscowości to: Weterynarz, Firma remontowo-budowlana, Obiektywny
Doradca Finansowy
50% ogólnej liczby mieszkańców

4. ANALIZA SWOT
Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub
samorządowym, również w przypadku wsi Włodzienin-Kolonia, zdecydowano posłużyć się
bardzo wygodnym narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Technika analityczna
SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji nt. danej sprawy na 4. grupy (4
kategorie czynników strategicznych).
W przypadku sporządzania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości, na 4 czynniki została
podzielona cała posiadana wiedza nt. możliwości rozwojowych sołectwa Włodzienin-Kolonia:
-

S (Strengths) - mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę
analizowanego sołectwa,
W (Weaknesses) - słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę
analizowanego sołectwa,
O (Opportunities) - szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa
szansę korzystnej zmiany,
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-

T (Threats) - zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego, pozostałe dwa dotyczą
środowiska zewnętrznego.
Praca nad analizą SWOT dla wsi Włodzienin-Kolonia w zakresie rozwoju społecznogospodarczego, poprzedzona była przeprowadzeniem analizy sytuacji wsi w momencie
wyjściowym do sporządzania Planu Odnowy Miejscowości. Zdobyta wiedza umożliwiła
przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości i pozytywnych cech wsi
umożliwiających podejmowanie skutecznych działań służących rozwojowi społecznogospodarczemu, ale także na temat barier, słabych stron i zagrożeń, które mogą spowodować
zahamowanie rozwoju wsi.

ANALIZA SWOT - PODSUMOWANIE MOŻLIWOŚCI
ROZWOJOWYCH SOŁECTWA WŁODZIENIN-KOLONIA
MOCNE STRONY
- położenie przy granicy z Czechami,
- gleby wysokiej klasy bonitacyjnej,
- czyste środowisko naturalne,
- aktywność grupy mieszkańców chętnie uczestniczących w pracach na rzecz swojej
miejscowości,

SZANSE
- możliwość pozyskania środków finansowych z źródeł zewnętrznych krajowych i
zagranicznych,
- integracja mieszkańców sołectwa,
- wzrost przywiązania mieszkańców do swojej miejscowości,
- sprzyjająca polityka regionalna nastawiona na rozwój obszarów wiejskich,

SŁABE STRONY
- brak chodników,
- brak oświetlenia drogi do skrzyżowania
- starzenie się społeczeństwa, migracja młodzieży do miasta,
- mały dostęp do ośrodków kultury i sztuki (kino, teatr, muzeum),

ZAGROŻENIA
- niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szansy, jaką dają środki UE,
- postępująca indywidualizacja życia społecznego,
- starzenie się społeczeństwa,
- mały przyrost naturalny,
- migracja młodzieży związana z edukacją i poszukiwaniem pracy.

5. Włodzienin-Kolonia - WIZJA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI
Nasza miejscowość jest charakterystyczna ze względu na walory przyrodnicze, historyczne
oraz swoje położenie. Wyjątkowym elementem są mieszkańcy - aktywni, pomysłowi i nie
Grupa Odnowy Wsi Włodzienin-Kolonia
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bojący się nowych wyzwań. Dlatego postanowiliśmy wytyczyć następujące kierunki rozwoju
wsi Włodzienin-Kolonia na lata 2011-2015:
- poprawa estetyki miejscowości,
- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie walorów turystycznych
- integracja mieszkańców przy realizacji wspólnych celów,
- korzystanie z zewnętrznych źródeł - krajowych i zagranicznych w celu realizacji założonych
przedsięwzięć.

6. KRÓTKOTERMINOWY PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA
LATA 2011-2015
Działania przewidziane na lata 2011-2015 to:
1) Integracja mieszkańców miejscowości poprzez:
- organizację imprez okolicznościowych (Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, inne,
promocji zdrowia, promocje miejscowości)
- organizację imprez sportowych
2)Oświetlenie drogi do skrzyżowania - 3 słupy oświetlenia
3)Remont świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie.
4)Poprawa estetyki wsi dzięki:
- dbałość o wygląd posesji - "Konkurs na najpiękniejszą posesję"
- pomalowanie i odnowienie przystanków
-sadzenie drzewek
-organizacja imprez sportowych
5)Budowa chodnika łączącego osiedle z placem zabaw
6)Położenie dywaników asfaltowych o długości 40m pomiędzy blokami
7)Założenie własnej strony internetowej.
Kolejność działań przewidzianych na lata 2011-2015 będzie wynikała głównie z dostępności
środków zewnętrznych.

7. PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2011-2015
W tabeli poniżej zawarto przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji w miejscowości
Włodzienin-Kolonia na lata 2011-2015 wraz z przewidywanym harmonogramem ich
realizacji i ewentualnymi źródłami finansowania:

L.p

Nazwa przedsięwzięcia

Okres realizacji

Źródła finansowania

1

Remont świetlicy wiejskiej i jej
wyposażenie

2011-2015

Środki własne,
budżet gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne

2

Oświetlenie drogi do skrzyżowania

2011-2015

Środki własne,
budżet gminy, źródła
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zewnętrzne krajowe i
zagraniczne

(3 słupy)
3

Budowa chodnika łączącego osiedle
z placem zabaw

2011-2015

Środki własne,
budżet gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne

4

Położenie dywanika asfaltowego o
długości 40m (między blokami)

2011-2015

Środki własne,
budżet gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne

5

Poprawa estetyki miejscowości

2011-2015

Środki własne,
budżet gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne

8. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
Wszystkie przedsięwzięcia planowane w punkcie 7 niniejszego dokumentu są ważne,
niemniej ze względu na charakter, zaawansowanie prac nad pozyskaniem środków na ich
realizację lub ze względu na ich znaczenie dla wszystkich mieszkańców, 5 z powyżej
przedstawionych zadań uznano za priorytetowe:

1. Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie
Celem przedsięwzięcia jest powstanie pomieszczenia na miejsca spotkań organizacji
działających w miejscowości, dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców wsi. Dodatkowo
świetlica będzie wykorzystywana do organizacji imprez okolicznościowych.
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- generalna przebudowa pomieszczeń,
- wymiana sufitu,
- wyposażenie świetlicy

2. Oświetlenie drogi do skrzyżowania
Celem tego przedsięwzięcia będzie doświetlenie naszej miejscowości.
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- postawienie trzech słupów oświetleniowych,
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego,
- montaż lamp.

3. Budowa chodnika łączącego osiedle z placem zabaw
Grupa Odnowy Wsi Włodzienin-Kolonia
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Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- projektowanie drogi,
- wykonanie prac budowlanych.

4. Położenie dywanika asfaltowego
Celem przedsięwzięcia tego jest wyrównanie drogi oraz poprawa bezpieczeństwa
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- projektowanie drogi,
- wykonanie prac budowlanych.

9. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2011-2015
Na lata 2011-2015 Grupa Odnowy Wsi Włodzienin-Kolonia planuje kontynuowanie działań
wytyczonych przez kierunki rozwoju miejscowości wytyczone w niniejszym dokumencie. W
tym okresie programowania planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć:
1. Dalsze działania zmierzające w kierunku poprawy estetyki wsi, w tym starania o
wygląd obiektów powstałych w latach 2011-2015,
2. Nowe pomysły na włączenie mieszkańców wsi Włodzienin-Kolonia, w tym: dzieci i
młodzieży w proces odnowy wsi, także poprzez propozycję różnego typu zajęć czy
imprez,
3. Rozwój infrastruktury, zwłaszcza tych elementów, których nie udało się zbudować
lub zmodernizować zgodnie z planem na lata 2011-2015.
4. Szeroko zakrojona promocja miejscowości Włodzienin-Kolonia i wszystkich
organizacji działających we wsi.

10. WDRAŻANIE I MONITOROWANIE PLANU
Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Włodzienin-Kolonia rozpocznie się od
zatwierdzenia
go
uchwałą zebrania wiejskiego, następnie zostanie wprowadzony w życie uchwałą Rady
Gminy w Branicach. Za wdrożenie Planu, jak i jego monitoring, a następnie ewaluację
postępów odpowiedzialna będzie Grupa Odnowy Wsi i Rada Sołecka miejscowości
Włodzienin-Kolonia.
Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom.
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Oznacza to, że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zależności od istotnych
uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji.
Grupa Odnowy Wsi, jako inicjator Planu Odnowy Miejscowości jest jednocześnie
odpowiedzialna przed mieszkańcami wsi Włodzienin-Kolonia za jego systematyczną i trwałą
realizację. Rolą Grupy jest jednak nie tylko współpraca przy realizacji i śledzenie postępów
w realizacji Planu, ale i czuwanie nad jego aktualnością oraz znajomością wśród pozostałych
mieszkańców.
W przypadku konieczności dokonania aktualizacji Planu, Grupa Odnowy Wsi przygotuje
propozycje, które zostaną przedstawione na zebraniu wiejskim, zaś po ich zatwierdzeniu
zaktualizowany dokument zostanie przekazany Radzie Gminy do zatwierdzenia zmian w
Planie Odnowy Miejscowości Włodzienin-Kolonia.
Dokument w wersji drukowanej i elektronicznej znajduje się w posiadaniu lidera Grupy
Odnowy Wsi i sołtysa wsi, jest także dostępny do wglądu u koordynatora Programu Odnowa
Wsi w Urzędzie Gminy w Branicach.
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