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1. Charakterystyka wsi Bzinica Nowa, Bzinica Stara

Położenie :

Bzinica Stara, Bzinica Nowa usytuowane są w gminie Dobrodzień, powiat Oleski, 

przy drodze woj. Nr 901. Sąsiadujące miejscowości Kolejka, Pludry, Łagiewniki 

Małe, Dobrodzień, Bąki.

Powierzchnia:891 ha

Ludność:686

Instytucje: Działa Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Stowarzyszenie Karolinka, OSP, 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka.

Działalność kulturalna i sportowa: Festyn „Postaw na rodzinę”, Biesiada Wiejska, 

Zawody w piłce siatkowej drużyn mieszanych.

Historia: Zabytkowy cmentarz ewangelicko-augsburski na którym znajduje się grób 

Karolinki znanej z przyśpiewki ludowej. Kapliczka przydrożna z 1880 r. z krzyżem 

datowanym na 1913 r.



2. Analiza zasobów

Rodzaj zasobu Opis zasobu jakim wieś dysponuje
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Przyrodniczy
- walory krajobrazu, 
rzeźby terenu

Uprawy rolne, łąki i pastwiska, teren nizinny X

- stan środowiska dobry X
- walory klimatu umiarkowany X
- walory szaty roślinnej Nieliczne gatunki roślin
- cenne przyrodniczo 
obszary lub obiekty

Nieczynny cmentarz husycki z grobem 
Karolinki, znanej z pieśni „poszła Karolinka 
do Gogolina”.

X

- świat zwierzęcy (ostoje, 
siedliska)

Sarny, bażanty, dziki, bociany X

- wody powierzchniowe 
(cieki, rzeki, stawy)

Zbiornik wodny - staw X

- wody podziemne Brak informacji X
- gleby Bielicowe, piaski, gliny X
- kopaliny Brak złóż X
Kulturowy
- walory architektury 
wiejskiej

Domy po obu stronach drogi, jednorodzinne X

- walory przestrzeni 
wiejskiej publicznej

Słabo wykorzystane X

- walory przestrzeni 
wiejskiej prywatnej

Słabo wykorzystane X

- zabytki i pamiątki 
historyczne

Grób Karolinki znanej z popularnej piosenki, 
zaniedbany cmentarz po husycki, ruiny pomni-
ka z 1922 r., Kapliczka przydrożna z 1880 r. z 
krzyżem datowanym na 1913 r.

X

- osobowości kulturowe Nie ma X

- miejsca, osoby i 
przedmioty kultu

Przydrożny krzyż, nieczynny cmentarz, ruiny 
kaplicy pogrzebowej, grób Karolinki

X

- święta, odpusty, 
pielgrzymki

Odpust w lipcu w Dobrodzieniu X

- tradycje, obrzędy, Jest - śląska X



gwara
- legendy, podania i fakty 
historyczne

Historia życia Karolinki, która poszła do 
Gogolina

X

- specyficzne nazwy Strachowe, Pnioki, Obudowa, Ameryka X
- specyficzne potrawy Tradycyjne śląskie potrawy X
- dawne zawody Nie ma X
Obiekty i tereny
- działki pod zabudowę 
mieszkaniową

Kilka na terenie wsi X

- działki pod domy 
letniskowe

Brak X

- działki pod zakłady 
usługowe i przemysł

Możliwość przekształcenia X

- pustostany 
mieszkaniowe

Kilka budynków do rozbiórki X

- pustostany 
poprzemysłowe

Brak X

- tradycyjne 
nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, 
spichlerze, kuźnie, 
młyny, itp.)

Nieczynny spichlerz bo byłym PGR, będący 
obecnie własnością osoby prywatnej

X

Infrastruktura 
społeczna
- place publicznych 
spotkań, festynów

Boisko X

- sale spotkań, świetlice, 
kluby

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy 
Starej

X

- miejsca uprawiania 
sportu i rekreacji

Boisko sportowe X

- ścieżki rowerowe, 
szlaki turystyczne 

Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne X

- szkoły Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy 
Starej

X

- przedszkola Oddział zamiejscowy X
- biblioteki Nie ma X
- placówki służby 
zdrowia

Nie ma X

Infrastruktura 
techniczna
- wodociąg, kanalizacja Wodociąg jest, kanalizacji nie ma X
- drogi (nawierzchnia, 
oznakowanie, 
oświetlenie)

Droga przebiegająca przez wieś asfaltowa, 
oświetlona, kilka dróg jest nieutwardzonych

X

- chodniki, parkingi, 
przystanki

Chodnik jest, parkingów brak, przystanki są X



- sieć telefoniczna i 
dostępność internetu

Dostęp do wszystkich operatorów sieci 
komórkowych, słaby dostęp do internetu

X

Gospodarka, rolnictwo
- miejsca pracy 
(gdzie,ile?)

8 miejsc pracy X

- gastronomia Nie ma X
- miejsca noclegowe Nie ma X
- gospodarstwa rolne 10 gospodarstw X
- uprawy, hodowle Zboża, kukurydza, truskawki X
- możliwe do 
wykorzystania odpady 
produkcyjne

Nie ma X

- zasoby odnawialnych 
źródeł energii

Nie ma X

Środki finansowe i 
pozyskiwanie funduszy
- środki udostępniane 
przez gminę

Fundusz sołecki X

- środki wypracowywane Z festynów X
Mieszkańcy (kapitał 
społeczny i ludzki)
- autorytety i znane 
postacie na wsi

Zofia Szymosz X

- krajanie znani w 
regionie, w kraju i 
zagranicą

Nie ma X

- osoby o specyficznych 
lub ważnych dla wiedzy 
umiejętnościach, mi.in. 
studenci 

Dużą wiedzę na temat wsi posiada pan 
Reinhold Krawczyk

X

- przedsiębiorcy, 
sponsorzy

Nie ma X

- osoby z dostępem do 
Internetu i 
umiejętnościach 
informatycznych

Kilka osób X

- pracownicy nauki Nie ma X
- związki i 
stowarzyszenia

Stowarzyszenie Karolinka, OSP, Rada Sołecka, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, 
Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

X

- kontakty zewnętrzne 
(np. z mediami)

Prasa gminna „Echo Dobrodzienia i okolic”, 
Kulisy Powiatu, Radio Plus Opole, NTO, TVP 
Opole

X

- współpraca zagraniczna 
i krajowa 

Słaba z sąsiednimi stowarzyszeniami X

Informacje dostępne o 



wsi
- publikatory, lokalna 
prasa
- książki przewodniki

„Echo Dobrodzienia i okolic”
Książka „Portrety Wsi ziemi Dobrodzieńskiej”

X

- strona www Nie ma X

3. Ocena mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

MOCNE STRONY

1. Grób Karolinki na nieczynnym cmentarzu w Bzinicy Nowej.
2. Boisko sportowe z altaną w Bzinicy Starej.
3. Położenie przy drodze wojewódzkiej.
4. Uczestnictwo w programie Odnowa Wsi.

SŁABE STRONY

1. Brak infrastruktury społecznej.
2. Brak placu zabaw dla dzieci.
3. Brak toalety na boisku.
4. Nieczynna restauracja sarenka w Bzinicy Starej.
5. Brak świetlicy wiejskiej.
6. Małe zaangażowanie mieszkańców.
7. Brak kanalizacji.
8. Niedostateczna ilość chodników, parkingów.

CZYNNIKI ZEWNĘTRNE

SZANSE

1. Stowarzyszenie Karolinka.
2. Rozbudowa boiska i straży.
3. Budowa świetlicy wiejskiej.
4. Poprawa wyglądu i estetyki wsi.
5. Wypromowanie produktów lokalnych.



6. Strona internetowa.

ZAGROŻENIA

1. Emigracja mieszkańców.
2. Brak chęci współpracy.
3. Brak sponsorów.
4. Niż demograficzny.



4. Plan i program długoterminowy na lata 2013-2020

1. Cele
Co trzeba osiągnąć 
by urzeczywistnić 

wizje wsi

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

Projekty
Co wykonamy?

Zasoby
Czego użyjemy?

Atuty
Silne strony i szanse
Co wykorzystamy?

BARIERY
Słabe strony

Co wyeliminujemy?
Zagrożenia

Czego unikniemy?
A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1.Upowszechnienie 
historii Karolinki.

2.Prezentowanie 
walorów wsi – 
promocja 
miejscowości.

Legenda, cmentarz, 
grób.

Historia wsi, 
książka „Portrety 
wsi ziemi 
dobrodzieńskiej”. 

Zaangażowanie 
mieszkańców, 
współpraca z 
historykami, możliwość 
współpracy z gminą 
Gogolin.

Brak ludzi do pracy, 
emigracja zarobkowa.

1.Produkcja ulotek reklamowych.
2.Tablice informacyjne o życiu Karolinki.
3.Renowacja cmentarza i grobu Karolinki.
4.Organizacja szlaku Karolinki do Gogolina i z 
powrotem.

B. STANDARD ŻYCIA 
1.Poprawa 
infrastruktury 
technicznej we wsi

Drogi, miejsca na 
parkingi,
Miejsca pod plac 
zabaw, świetlicy. 

Chęci ludzi do zmian na 
lepsze, dobra współpraca 
z gminą, środki unijne, 
fundusz sołecki.

Brak środków finansowych, 
opór mieszkańców.

1.Budowa chodników we wsi.
2.Modernizacja dróg gminnych.
3.Budowa parkingu przy boisku.
4.Budowa świetlicy wiejskiej.
5.Budowa placu zabaw.
6.Zagospodarowanie miejsca spotkań dla osób 
starszych.

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 
1.Poprawa estetyki 
wsi

Boisko, OSP, 
tereny do 
zagospodarowania, 
młodzież

Prace i umiejętności 
mieszkańców,
Dobra współpraca z 
gminą, fundusz solecki.

Brak funduszy, brak chęci 
do pracy ze strony 
mieszkańców, wyludnienie 
się wsi.

1.Posadzenie krzewów ozdobnych drzew i 
kwiatów.
2.Wykaszanie poboczy przy drogach.
3.Organizacja festynów ekologicznych, 

9



utworzenie ścieżki nordic walking.
4.Konkurs na najpiękniejszą zagrodę.

D. BYT
1.Stworzenia bazy 
gastronomicznej
2.Wykorzystanie 
funduszy unijnych
3.Pozyskiwanie 
sponsorów

Wykorzystanie 
istniejącego 
budynku, 
możliwości unijne

Chęci ludzi Brak środków finansowych, 
niekorzystna polityka rolna 
Państwa, wyjazdy 
młodzieży ze wsi, brak 
lokalnych przedsiębiorców.

1.Uruchomienie restauracji „Sarenka”.
2.Organizacja dochodowych festynów.
3.Organizacja agroturystyki.

1



5. Plan i program krótkoterminowy na lata 2013-2016

Kluczowy 
problem Odpowiedź Propozycja projektu

Czy nas stać na realizację
Hierarchia

organizacyjnie finansowo

Co nas 
najbardziej 
zintegruje ?

Wspólne działania na 
rzecz poprawy 
estetyki wsi

Wymiana ogrodzenia boisko sportowe 
2013/2014

TAK TAK II

Na czym nam 
najbardziej 
zależy?

Promocja wsi Utworzenie strony internetowej TAK TAK IV

Co nam 
najbardziej 
przeszkadza?

Małe zaangażowanie 
mieszkańców

Konkurs na najpiękniejszą zagrodę TAK NIE V

Co najbardziej 
zmieni nasze 
życie?

Poprawa 
infrastruktury 
społecznej

Budowa świetlicy wiejskiej – 
2015/2016 r.

NIE NIE III

Co nam 
przyjdzie 
najłatwiej

Współpraca z innymi 
podmiotami- gmina, 
urząd, LGD

Promocja „Karolinki” TAK NIE I

Jaki projekt zgłosimy do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich ?

Budowa świetlicy wiejskiej
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6.   Planowane przedsięwzięcia 

      6.1. Wdrażanie harmonogramu działań oraz koszt realizacji zadań 

RODZAJ ZADANIA Okres reali-
zacji

ŁĄCZNY 
KOSZT Realizacja

Wymiana ogrodzenia bo-
iska sportowego

2013-2014 15000 Środki z funduszu sołeckiego

środki własne

Budowa placu zabaw 2014 30000 Środki z funduszu sołeckiego

Środki Unijne

Renowacja grobu Karolin-
ki

2014-2016 15000 Środki własne

UM Dobrodzień

Środki Unijne

Środki od sponsorów i źródeł ze-
wnętrznych

Organizacja Biesiady 
Wiejskiej

2014-2019 50000 Środki własne

Środki od sponsorów i źródeł ze-
wnętrznych

UM Dobrodzień

Środki Unijne

Budowa świetlicy wiej-
skiej

2014-2020 400000 Środki własne

Środki od sponsorów i źródeł ze-
wnętrznych
UM Dobrodzień

Środki Unijne

„realizacja” - skąd będą pochodzić środki na realizacje danego zadania
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