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1.WSTĘP

- Sołectwo Pludry położone jest w południowej części Gminy Dobrodzień. Powierzchnia,
którą zajmuje to 2368 ha. Liczba mieszkańców 1140.
- Wieś położona w atrakcyjnej, malowniczej okolicy, wśród lasów, a jednocześnie przy
głównej drodze 910 Gliwice – Poznań.
- Mieszkańcy sołectwa są dumni ze swojej miejscowości. Chcą żyć w atrakcyjnej i przyjaznej
wsi. Poprawiając warunki swego zamieszkania i rozwijając swoją wieś pielęgnują
jednocześnie tradycje i przyzwyczajenia, a przy okazji integrują się wspólnie działając.
- Pludry to spokojna wieś i pracowici ludzie. Trudno jest jednak sfinalizować wszystkie
potrzebne mieszkańcom przedsięwzięcia, zatem jedną z dróg do poprawy jakości ich życia
może być pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. W związku z
czym mieszkańcy opracowali plan odnowy sołectwa.
- Plan odnowy wsi ma też pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz wsi
Pludry. Plan jest dokumentem strategicznym, stworzonym przy znacznym udziale
mieszkańców. Określa najważniejsze działania, które sami zainteresowani uznali za istotne
dla swojej miejscowości. Działania te pomogą im rozwiązać problemy, pokonać bariery i
osiągnąć stawiane sobie cele. Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne,
możliwe do zrealizowania przy założeniu ich własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu
władz Gminy Dobrodzień. Plan odnowy wsi pozwoli także na uświadomienie sobie przez
mieszkańców ich roli w tworzeniu pomysłów na własny rozwój i poprawę warunków życia.
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2. CHARAKTERYSTYKA WSI

Położenie
Miejscowość Pludry leży 9 kilometrów od Dobrodzienia. Sąsiaduje z Pietraszowem,
Kolonowskim, Łagiewnikami Małymi i Bzinicą.
PODSTAWOWE DANE

Powierzchnia – 2368 ha
Ludność – 1140 osób
Ważniejsze drogi – Pludry leżą przy drodze wojewódzkiej 901, jest to główna trasa łącząca
Gliwice z Poznaniem. W odległości 25 km przebiega autostrada A-4.
Instytucje – Na terenie Pluder działa Publiczna Szkoła Podstawowa, Przedszkole, filia
Biblioteki Publicznej, kościół pod wezwaniem św. Antoniego należący do parafii Łagiewniki
Małe, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry - Pietraszów, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim, koło Pludry.
Działalność kulturalna i sportowa- imprezy organizowane w naszej miejscowości, które
weszły na stałe do kalendarza to: festyn letni, we wrześniu festyn dożynkowy, w karnawale
babski comber, Dzień Św. Marcina oraz Dzień Kobiet. Na boisku sportowym odbywają się
mecze towarzyskie w piłce nożnej tzw. Oldboy’ów.
Gospodarka
Na obszarze wsi Pludry funkcjonują przedsiębiorstwa z kategorii handel i naprawa (w
większości przedsiębiorstwa zatrudniające kilka osób). Zlokalizowane są również mniejsze
zakłady przemysłowe (produkcja wyrobów, piekarnictwo i rzeźnictwo, usługowe jak również
rzemieślnicze.
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Podmioty działające na terenie wsi Pludry:


MARIAN RUST – „MEBEL-RUST,



WERNER CZUDAJ – USŁUGI TRANSPORTOWE,



EDMUND SWOBODA – STOLARSTWO MEBLOWE,



JANUSZ NIEBORAK - ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „BORMA”,



JOACHIM TOMAN – ZAKŁAD STOLARSKO-TOKARSKI,



IRENA KACZMARCZYK – ZAKŁAD HANDLOWY,



BERNARD HADYK – MECHANIKA POJAZDÓW ROLNICZYCH,



NORBERT CZUDAJ – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „MEWA”,



JAN I RENATA PIECUCH – ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO,



GRZEGORZ MAROŃ – ZAKŁAD STOLARSKI,



SEBASTIAN PRYSOK – FIRMA „ROZALIA”,



ANDRZEJ KANDORA – ZAKŁAD GASTRONOMICZNY,



MAŁGORZATA I NORBERT MACIUCH – TRANSPORT, SKŁAD OPAŁOWY,



HELMUT PIEKATZ – CAFE-BAR „U MARTINA”



WITOLD CIURA – HANDEL OBWOŻNY,



STEFAN FRONCEK – ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH,



KRYSTIAN KACZMARCZYK – SKLEP WIELOBRANŻOWY,



MAREK BRYŁKA – ZAKŁAD HANDLOWY,



DIONIZY BUCZKO – „TUTOR”,



DANIEL LICHOTA – FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „BUDMAX”,



PAWEŁ PRYSOK – WYNAJEM SPRZETU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO,



BOGDAN KLYSZCZ – USŁUGI ELEKTRYCZNE,



ANDRZEJ MACIOŁ – USŁUGI TRANSPORTOWE,



EDWARD RICHTER – ZAKŁAD KRAWIECKI „BELLA”,



STEFANIA MAGDZIŃSKA – ZAKŁĄD GASTRONOMICZNY „BAR”,



MARAT SP. Z O.O. – DOSTAWA WĘGLA I MIAŁÓW ENERGETYCZNYCH,



„P.N.V. WOOD” TARTAK SP. Z O.O.,



NASYCALNIA PODKŁADÓW KOLEJOWYCH. SP. Z O.O.,



TADEUSZ URBANEK – PIEKARNIA.



DANIEL SZADACH – „BAR POD DĘBEM”
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Historia- Najstarsza wzmianka o Pludrach pochodzi z 1640 roku. Zapis z 1783 roku głosi już,
że Pludry miały 6 rolników, 10 zagrodników – 69 mieszkańców. Później Pludry
prawdopodobnie posiadały urząd gminy. W pieczęci Pluder znalazła się jaskółka.
Sekretarzami gminy byli tu od czasu powstania szkoły w 1830 roku nauczyciele. W roku
1896 wybudowano w Pludrach szkołę.

W roku 1904 uruchomiono tu kolejkę wąskotorową. Trzy lata później rozpoczęto prace nad
utwardzeniem drogi od stacji kolejowej w stronę Dobrodzienia. Dnia 1 kwietnia 1906 roku
otworzono w Pludrach pocztę. Od roku 1928 jest w Pludrach elektryczność. W 1930 roku
założono ochotniczą straż pożarną z 30 aktywnymi i 12 honorowymi członkami.. W 1931
ukończono budowę kościoła. W 1934 powstało boisko sportowe.
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3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW.
Analiza zasobów

Przyrodniczy
-walory krajobrazu
-walory szaty roślinnej

-wody powierzchniowe

-gleby
Kulturowy
-walory architektury
wiejskiej

Zabytki i pamiątki
historyczne

Święta, odpusty,
pielgrzymki

Tradycje, obrzędy,
gwara

Otoczenie lasów z licznymi stawami,
malowniczy krajobraz równinny.

X

-bliskość wielu siedlisk ptaków
-jelenie, sarny, bażanty, dziki,
zające
-atrakcyjne rekreacyjnie tereny
lasów i łąk
-tutejsze lasy obfituja w owoce
runa leśnego
-rzeczka „Bziniczka”
- potok „Skrzydłowicki”
-liczne stawy
-IV, V, VI klasa

Wyróżniające

Duże

OPIS ZASOBU JAKIMI WIEŚ
DYSPONUJE

Małe

Znaczenie zasobu
RODZAJ ZASOBU

X

X

X

-budynek starej szkoły z 1896
roku
-budynek dworca kolejowego
-kościół z 1931
-budynek starej szkoły z 1896
roku
-budynek dworca kolejowego
-kościół z 1931
-zabytkowy krzyż przy ulicy
Wyzwolenia
-budynek gospody u Brolla
(obecnie „Bar pod Dębem”)
-restauracja i sklep K. Kozy
(obecnie restauracja „Myśliwska”)
-czerwcowy odpust w
miejscowym kościele p.w. Św.
Antoniego
-coroczny przemarsz opolskiej
pielgrzymki
-coroczne obchody dnia Św. Marcina
-gwara śląska
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Specyficzne nazwy
Specyficzne potrawy

Dawne zawody

-Kolonia Pludry, Bocina, Świśle, na
Pielniku, Lemportnia, Borek
-krupniok, zymlok, panszkraut,
ańtopf, wodzionka, modro
kapusta
-kowalstwo
-rolnictwo
-stolarstwo

X

X

X

Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę
mieszkaniową

-Plan Zagospodarowania
Przestrzennego przyjęty Uchwałą
Rady Gminy Dobrodzień
Infrastruktura społeczna
-place publicznych
-boisko sportowe
spotkań, festynów
-boisko przy starej szkole
-boisko ZSP Pludry
Sale spotkań świetlice
-„stara szkoła”
kluby
Miejsca uprawiania
-boisko sportowe
sportu i rekreacji
-boisko przy „starej szkole”
-boisko ZSP Pludry
Ścieżki rowerowe,
-trasy rowerowe Doliny Małej
szlaki turystyczne
Panwi
Szkoły i przedszkola
-Zespół Szkolno - Przedszkolny w
Pludrach
Biblioteki
-Filia Biblioteki Miejsko-Gminnej
-Biblioteka szkolna
Infrastruktura techniczna
Wodociąg, kanalizacja
Do całej wsi doprowadzony jest
wodociąg, w mniejszej części kanalizacja
Drogi
-część dróg asfaltowych,
pozostałe posiadają
nawierzchnię tłuczniową
Oznakowanie,
-Oświetlenie w „centrum” Pluder
oświetlenie
-brak oświetlenia na bocznych
ulicach
Chodniki , parkingi,
- część chodnika wzdłuż drogi
przystanki
wojewódzkiej nr 901,
- parkingów brak
- trzy przystanki autobusowe
Sieć telefoniczna i
-Dobrze rozbudowana sieć
dostępność do internetu
telefoniczna
-internet dostarczany drogą
radiową i łączemTP
Telefonia komórkowa
- brak anteny nadawczoodbiorczej dla telefonii
komórkowej
Gospodarka, rolnictwo
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-Nasycalnia Podkładów
Kolejowych Sp z o.o
- MEBEL-RUST.
-FHU MARAT
-P.N.V WOOD Sp. z o.o.
-liczne działalności gospodarcze
gastronomia
-trzy zakłady gastronomiczne
Gospodarstwa rolne
-37 małych gospodarstw rolnych
-jedno powyżej 30ha
Uprawy i hodowle
-liczne zboża, ziemniaki
-hodowla bydła
Środki finansowe i pozyskiwane funduszy
Środki udostępnione
-fundusz sołecki
przez gminę
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane
-Artyści ludowi
postacie na wsi
Przedsiębiorcy i
-liczni lokalni przedsiębiorcy
sponsorzy
Związki i
-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
stowarzyszenia
Pludry Pietraszów
-Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców na Śląsku
Opolskim Koło Pludry
Informacje dostępne o wsi
Publikatory, lokalna
- zarys historii (monografia) Pluder
prasa, książki
- gminny informator
przewodniki
Strona www
www.pludry.pl
Miejsca pracy
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4.OCENA SILNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI

Przeprowadzenie tzw. Analizy SWOT, czyli oceny silnych i słabych stron miejscowości
Pludry, oraz zewnętrznych szans i zagrożeń, miało na celu prawidłową ocenę bieżącej sytuacji
społeczno-gospodarczej wsi oraz przede wszystkim umożliwienia podjęcia prawidłowych
decyzji, co do kierunków rozwoju tej miejscowości.
Przyjęto, że lista czynników poddanych analizie zawiera jedynie zjawiska lub procesy, a nie
obejmuje propozycji kierunków, działań lub innych rozwiązań strategicznych.

Czynniki sklasyfikowano w następujący sposób:
* czynniki wewnętrzne, znajdujące się we wnętrzu wsi zostały podzielone na siły (mocne
strony) i słabości, przy czym:
-jako siły określono potencjały, zjawiska, procesy, aktywności występujące wewnątrz wsi
Pludry, które mogą mieć pozytywny wpływ na realizacje zamierzeń strategicznych,
- mianem słabości określono braki w potencjałach, zjawiska i procesy o charakterze barier,
niedostatki aktywności występujące w miejscowości, utrudniające realizacje założonych
celów rozwojowych,
*czynniki zewnętrzne(otoczenia) zostały podzielone na szanse i zagrożenia, przy czym:
- szanse to możliwe do wykorzystania na rzecz realizacji wizji rozwojowych, zasobu i
procesy w bliższym lub dalszym otoczeniu wsi Pludry
-zagrożenia to negatywne zjawiska i procesy(zwłaszcza rywalizacji z innymi obszarami)
utrudniające rozwój wsi Pludry i realizacje zadań rozwojowych.
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4.1. Analiza SWOT

Wieś PLUDRY Gmina DOBRODZIEŃ
SILNE STRONY (atuty wewnętrzne)

















SŁABE STRONY ( słabości wewnętrzne)


Korzystne położenie wsi- obszar
zalesiony, walory krajobrazowe i
klimatyczne.
Czyste środowisko.
Dobry stan infrastruktury
technicznej: wodociągi, sieć
energetyczna, telefoniczna, dostęp
do Internetu, częściowa
kanalizacja wsi.
Tereny pod zabudowę
mieszkaniową.
Zżyta wielokulturowa
społeczność.
Bogata infrastruktura społecznaszkoła, przedszkole, biblioteka,
kościół, punktu usługowe,
handlowe ,gastronomiczne,
boisko, przystanki autobusowe,
dworzec kolejowy.
Na terenie wsi działa kilkanaście
podmiotów gospodarczych
zapewniających miejsca pracy.
Wykształcone , aktywne
społeczeństwo.
działające Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów.
Strona internetowa służąca
promocji działań wsi i
komunikacji wewnętrznej miedzy
mieszkańcami
Kultywowane tradycje
Bogata historia wsi.
Działające koło TSSKN .













11

Brak miejsca, które by pełniło
funkcje sportowe, rekreacyjne i
społeczno-kulturalne.
Niezadowalający stan dróg
lokalnych.
Brak połączeń komunikacyjnych
z powiatem.
Niezadowalający stan Sali
spotkań po starej szkole
(wymaga kapitalnego remontu)
Brak współpracy miedzy
organizacja społecznymi
działającymi we wsi.
Migracja młodzieży, starzejące się
społeczeństwo.
Słabe gleby, niska dochodowość
produkcji rolnej.
Niepełna infrastruktura sanitarnatylko 1/3 wsi skanalizowana.
Brak wydzielonych ścieżek
rowerowych.
Brak OSP. LZS – uległy
rozwiązaniu.
Niezadowalający stan
infrastruktury rekreacyjnej i
sportowej we wsi.
Brak integracji mieszkańców
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SZANSE (okazje zewnętrzne płynące z
otoczenia)









ZAGROŻENIA ( zagrożenia płynące z
otoczenia)


Pozyskanie środków gminnych i
zewnętrznych .
Uczestnictwo w programie Odnowa
wsi.
Pozyskiwanie sponsorów.
Współpraca z jednostkami samorządu
terytorialnego.
Pozyskanie przez gminę inwestorów
strategicznych.
Poprawa jakości dróg w celu
poprawy bezpieczeństwa.
Tworzenie nowych miejsc pracy w
usługach.
Położenie na granicy województw.
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Brak środków finansowych na
projekty odnowy wsi i dalszy rozwój
infrastruktury technicznej i
społecznej we wsi.
Odpływ młodych, wykształconych
ludzi ze wsi.
Niechęć do zmian i otwarcia na nowe
możliwości.
Emigracja zarobkowa mieszkańców.
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5. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI PLUDRY na
okres 2011-2013

Kluczowy
problem

Odpowiedź

Czy nas stać na realizację?
(tak/nie)

Propozycja
projektu

Punktacja Hierarchia

Organizacyjnie Finansowo
Co nas
najbardziej
zintegruje?

Wspólne
Obchody Dnia Św.
imprezy
Marcina.
okolicznościowe
Zabawa :
andrzejkowa,
sylwestrowa,
karnawałowa.

II

Kiermasz
bożonarodzeniowy,
wielkanocny.
Babski comber.
Dożynki wiejskie.

Na czym
nam
najbardziej
zależy?

1. Budowa
obiektu
pełniącego
funkcje
sportowe,
rekreacyjne i
społecznokulturalne
2.Remont
budynku byłej
szkoły i jego
urządzenie w
celu stworzenia
świetlicy
wiejskiej

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

4,2=6

I

Wymiana dachu,
ogólny remont sali
spotkań.
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TAK

NIE

TAK

NIE

5,5=10
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Co nam
Mentalność
najbardziej
ludzi.
przeszkadza?
Brak funduszy.

Organizacja
spotkań szkoleń w
celu zrozumienia
idei odnowy wsi
przez
mieszkańców.

TAK

Pozyskiwanie
funduszy z
różnych instytucji.
Co
najbardziej
zmieni nasze
życie?

Organizowanie
się społeczności
do realizacji
planów odnowy
wsi.
Integracja
mieszkańców

Co nam
przyjdzie
najłatwiej?

Organizowanie
imprez
kulturalnych

Jaki projekt zgłosimy do
PROW ?

TAK

Organizacja zebrań
wiejskich w celu
przedstawiania
sprawozdań z
działania Grupy
Odnowy Wsi

TAK

3,3==6

TAK
1,1=2

TAK

Organizacja
imprez dla
społeczności
zgodnie z
przyjętym
kalendarzem.

IV

III

TAK

2,4=6
V
TAK

TAK

PROJEKT – Budowa obiektu pełniącego funkcje sportowe,
rekreacyjne i społeczno-kulturalne.
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6. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI PLUDRY na okres 2011-2018

WIEŚ: PLUDRY :
WIZJA: Pludry wsią estetyczną, otwartą, przyjazną, kultywującą lokalną tradycję z rozbudowanym centrum kultury, rekreacji i rozrywki.

II. PROGRAM ODNOWY WSI NA LATA 2011 – 2018

I. PLAN
1. CELE
Co trzeba osiągnąć by
urzeczywistnić wizję
wsi?

2. CO POMOŻE OSIĄGNĄĆ
CELE?

3. CO MOŻE
PRZESZKODZIĆ?

PROJEKTY
Co wykonamy?

ZASOBY

ATUTY

BARIERY

Czego
użyjemy?

Silne strony i
szanse.

Słabe strony

Co
wykorzystamy?

Co
wyeliminujemy?
ZAGROŻENIA
Czego
unikniemy?

A. TOZSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
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1.Kultywowanie tradycji
religijnych i lokalnych
3. Wzmacnianie
poczucia więzi między
mieszkańcami wsi

sala wiejska,
szkoła,
przedszkole,
znaną historię,
boisko, punkty
gastronomiczne,

3. Propagowanie historii
wsi.

kościół, lokalni
przedsiębiorcy,

4. Promocja lokalnych
potraw podczas
organizowanych imprez.

Umiejętności i
talenty
mieszkańców,
zaangażowanie
wiodącej grupy
mieszkańców wsi,
silne poczucie
przynależności do
wspólnoty,
istniejące
stowarzyszenie,
stronę
internetową
stowarzyszenia,
współpracę z
lokalnymi
przedsiębiorcami

Brak funduszy,
brak promocji ,
brak
zaangażowania
ogółu,
zniechęcenie do
działań na rzecz
wsi

1. Organizacja imprez tradycyjnych: Dnia Marcina,
Babskiego combra, dożynek, kiermaszu
bożonarodzeniowego i wielkanocnego.
2.Organizacja zabaw; andrzejkowej , sylwestrowej,
karnawałowej.
3. Zorganizowanie wiejskiego muzeum historii wsi i jej
tradycji w przeszłości.
3. Przygotowanie , montaż tablic informacyjnych o
historii wsi. Przygotowanie galerii „ Pludry wczoraj i
dziś”
4. Opracowywanie i wydawanie corocznie kalendarza
imprez organizowanych we wsi.
5. Utworzenie stoisk z lokalnymi potrawami podczas
imprez.

B. STANDARD ŻYCIA
1.Poprawa infrastruktury Istniejące
technicznej wsi
chodniki,
rozpoczęta
2.Zagospodarowanie
budowa
przestrzeni publicznej
kanalizacji
we wsi

zewnętrzne środki Brak funduszy,
finansowe
Niekorzystna dla
wsi współpraca z
gminą i innymi
instytucjami

3. Poprawa stanu
środowiska naturalnego.
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1. Modernizacja oczyszczalni ścieków
2. Budowa oraz remont chodników.
3. Budowa kanalizacji i podłączenie kolejnych
posesji.
4. zagospodarowanie placu wokół budynku starej
szkoły- rozbiórka budynków .
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C. JAKOŚĆ ŻYCIA
1.Budowa obiektu
pełniącego funkcje
sportowe, rekreacyjne i
społeczno-kulturalne

Budynek po
byłej szkole i
teren wokół
niego,

2. Integracja
społeczności wiejskiej
3. Stworzenie oferty
edukacyjnej i kulturalnej

Pełne
zaangażowanie
mieszkańców ,
umiejętności
mieszkańców,
fundusze gminne,
zaangażowanie
liderów wiejskich

Brak funduszy,
Brak zrozumienia
i wsparcia ze
strony gminy.

1. Budowa obiektu pełniącego funkcje sportowe,
rekreacyjne i społeczno-kulturalne
2. Remont sali wiejskiej.
3. Wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy i inny.
4. Utworzenie plenerowego miejsca spotkań
mieszkańców- nasadzenie krzewów, postawienie
ławek, grill, krąg biesiadny.
5. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży- utworzenie
świetlicy środowiskowej dla dzieci.

4. Podniesienie poziomu
życia wspólnoty
wiejskiej

6. Organizacja warsztatów z twórcami ludowymi,
aerobiku, kursów i szkoleń.

5. Utworzenie
plenerowego miejsca
spotkań mieszkańców .

7. Urządzenie galerii „ Pludry wczoraj i dziś”.
8. Urządzenie wiejskiej izby historyczno- regionalnej.

D. BYT
1.Promowanie działań
wsi
2. Zarobkowanie przez

Przedsiębiorcy ,
Dostęp do
Internetu,
sponsorzy,

Dbałość
mieszkańców wsi
o zasoby,
aktywność

Brak funduszy,
niechęć ludzi do
zmian , brak
zaangażowania i
współpracy we
17

1.Nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w celu
sponsoringu działań wsi
2. Organizowanie festynów i sprzedaż lokalnych potraw.
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społeczność wiejską
3. Pozyskiwanie
sponsorów wśród
podmiotów
gospodarczych
działających we wsi.

stowarzyszenie,
lokalni
przedsiębiorcy

liderów wiejskich

3. Pozyskiwanie środków finansowych z fundacji przez
pisanie projektów.

wsi

4. Uaktualnianie strony internetowej Stowarzyszenia o
podejmowane działania. Promocja wsi w lokalnej prasie.
5. Zapraszanie mieszkańców wsi z sąsiedniego
województwa na festyny i inne działania podejmowane
przez mieszkańców Pluder.

4. Pozyskiwanie
środków finansowych z
fundacji, z regionu i
gminy

6. Udział liderów ze wsi w różnorodnych szkoleniach.

5. Współpraca z wsiami
z województwa
śląskiego.
6. Zdobywanie wiedzy i
umiejętności przez
liderów wiejskich.
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7. Planowane przedsięwzięcia.

7.1. Realizacja projektu „Budowa obiektu pełniącego funkcje sportowe,
rekreacyjne i społeczno-kulturalne”.

W obecnym czasie nie ma lokalu, który mógłby przyjąć chociaż 10%
mieszkańców z naszej ponad tysięcznej miejscowości, która jest największym pod
względem liczebności sołectwem w gminie Dobrodzień. Duża sala zapewniłaby
szeroki dostęp do propagowania kultury, sportu i rekreacji w czasie wolnym, które
od pewnego czasu zanika w tejże miejscowości. Wychodząc na przeciw
dzisiejszym trendom sala zapewniłaby młodzieży odskocznie od uzależnień
„wirtualnych”, przesiadywanie przed telewizorem, oraz wandalizmem. Seniorom
dała by miejsce do integracji z pozostałymi mieszkańcami. Zapewniłaby miejsce
do uprawiania sportu oraz rozpowszechniania aktywnego wypoczynku.
Odbiorcy: mieszkańcy wsi oraz przyległych sołectw gminy Dobrodzień.
Rezultaty: miejsce do aktywnej formy spędzania wolnego czasu, promocje,
rozwój kulturalno-sportowy.

7.2. Kapitalny Remont budynku po byłej szkole.

Plany są kierowane w celu stworzenia miejsca spotkań, miejscowych organizacji:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów, Mniejszości Niemieckiej,
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Grupy Odnowy Wsi, Sołectwa Pludry. W miejscu tym z powodzeniem działała by
również świetlica środowiskowa dla dzieci.

Odbiorcy: mieszkańcy wsi Pludry.
Rezultaty: integracja mieszkańców oraz miejsce spotkań dla licznych organizacji.

7.3. Utworzenie Izby Regionalnej
Projekt przewiduje gromadzenie i
związanych

przygotowanie do prezentacji eksponatów

lokalnymi tradycjami i obrzędowością, ludowymi strojami oraz

dokumentacją historyczną. Wystawa zostanie zorganizowana w budynku starej
szkoły.

Odbiorcy: mieszkańcy Gminy Dobrodzień i gmin sąsiednich.
Rezultaty: zachowanie śląskich tradycji i przekazanie ich przyszłym pokoleniom.

7.4.

Organizacja

cyklicznych

festynów

wiejskich

oraz

innych

imprez

okolicznościowych
Np. „Dni Pluder”, „Dzień Pieczonego Ziemniaka” zgodnie z założeniem wszystkie
atrakcje związane są ze śląskimi tradycjami i możliwością degustacji tradycyjnych
regionalnych potraw oraz imprezy okolicznościowe „Dzień Św. Marcina” dla dzieci
oraz „Babski Comber” dla pań.
Odbiorcy: mieszkańcy Gminy Dobrodzień i gmin sąsiednich.
Rezultaty: integracje mieszkańców oraz kultywowanie tradycji wśród dzieci i
młodzieży oraz dobra zabawa.
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7.5. Organizacja Dożynek Gminnych.
Dożynki są organizowane corocznie a na gospodarza wybiera się inne sołectwo,
dzięki temu każda wieś ma szansę zaprezentowania swoich możliwości
organizacyjnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia imprez społecznokulturalnych.

Odbiorcy: mieszkańcy Gminy Dobrodzień i gmin sąsiednich.
Rezultaty: promocja wsi, integracja i pobudzenie aktywności społeczeństwa.
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8. Wdrażanie harmonogramu działań oraz koszt realizacji zadań.
RODZAJ ZADANIA
Realizacja projektu
„Budowa obiektu

REALIZACJA

ŁĄCZNY KOSZT

2011-2017

691.000

pełniącego funkcje

REALIZACJA
- środki własne UM
Dobrodzień
- środki Unijne

sportowe, rekreacyjne i
społeczno-kulturalne”.

-środki własne
stowarzyszenia

Kapitalny remont
budynku po byłej szkole
2011-2017

100.000
- środki Unijne

Utworzenie Izby
Regionalnej
Organizacja cyklicznych
festynów wiejskich oraz
innych imprez
okolicznościowych

Organizacja Dożynek
Gminnych

2011-2017

10.000-15.000

2011-2018

70.000

- UM Dobrodzień
-środki własne
- środki własne
- UM Dobrodzień

2012-2015

18.000

- środki od
sponsorów i źródeł
zewnętrznych
- środki własne
- środki od
sponsorów i źródeł
zewnętrznych
- UM Dobrodzień
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9. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jest
świetlica wiejska. Zlokalizowana jest przy głównej trasie 901 Gliwice-Poznań. Obecny stan świetlicy
wymaga remontu. Aby świetlica mogła spełniać swoje funkcje niezbędny jest wyremontowany obiekt.
Odnowiona świetlica stanowić będzie ośrodek życia kulturalnego miejscowości, sprzyjać również
będzie integracji mieszkańców. Teren wokół świetlicy wiejskiej stanowi największą przestrzeń
wspólną, jednak wymaga dodatkowego zagospodarowania w celu poprawy estetycznego wyglądu.
Jest to miejsce imprez okolicznościowych służących integracji społeczności lokalnej.

Data opracowania: marzec 2011 r.
Sporządził: Ewa Szymańska, Irena Miosga, Danuta Polok, Anna Maroń, Beata Lehmann,
Robert Kobus
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