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I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków odnowy

1. Charakterystyka miejscowości 
Położenie i przynależność administracyjna

Miejscowość Murów znajduje się na terenie gminy Murów, która to położona jest w północnej części Województwa Opolskiego. Powierzchnia 

gminy wynosi 159,7 km2 co stanowi 1,7% powierzchni województwa. Gmina stanowi część Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, który stanowi 

najcenniejszy obszar przyrodniczy na Opolszczyźnie. 

Miejscowość Murów jest  najliczniej  zamieszkanym sołectwem gminy – blisko 25% mieszkańców całej  gminy mieszka  w Murowie.  Graniczy z 

sołectwami Okoły, Grabczok i Zagwiździe. 

3/21



Wielkość obrębu i struktura użytkowania gruntów

Struktura użytkowania gruntów we wsi Murów – tabela 

Oznaczenie użytku Powierzchnia w (ha)

Rola 62.6017
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Łąki 46.4686
Pastwiska 3.0051
Lasy 297.6123
Sady 1.9727
Tereny różne 3.0500
Nieużytki 3.5715
Drogi 13.7930
Trakty kolejowe 9.9495
Budownictwo 64.2607

Liczba ludności – tabela 

W tabeli przedstawiono liczbę ludności w poszczególnych sołectwach. 

Z tabeli wynika, że miejscowość Murów jest największym skupiskiem ludności w gminie, a także to że liczba ludności spada, czego powodem jest 

migracja zarobkowa młodych ludzi do dużych miast oraz zagranice państwa.

Miejscowość                            Liczba ludności w latach

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

Bukowo 242 239 232 228
Dębiniec 444 440 418 408
Grabczok 336 328 318 310
Grabczok - Mańczok 2 2 3 5
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Grabice 89 90 90 90
Grabice - Kęszyce 4 3 3 3
Kały 315 308 308 318
Murów 1415 1371 1364 1365
Młodnik 87 80 81 79
Nowe Budkowice 406 398 387 383
Okoły 49 47 48 50
Okoły – Czarna Woda 25 28 32 32
Okołu – Kupi Las 7 7 7 7
Radomierowice 213 211 209 218
Radomierowice – Bożejów 9 9 9 9
Stare Budkowice 1246 1229 1202 1186
Stare Budkowice – Morcinek 72 72 74 72
Stare Budkowice – Wojszyn 57 57 55 53
Zagwiździe 863 855 828 816
Święciny 60 61 62 59

Dane pozyskane z Urzędu Cywilnego Gminy Murów

Na  dzień  31  października  2007   we  wsi  Murów  zameldowanych  jest  1363  Mieszkańców.  Z  tego  w  wieku  produkcyjnym  -  937  osób, 

przedprodukcyjnym - 240 osób, poprodukcyjnym - 186 osób. 

Dane Historyczne

Murów jest najstarszą miejscowością w gminie. Jego nazwa pojawia się już w 1304 r., a w zapiskach z 1375 roku znaleźć można nazwisko Maczko de 

Murów i niektórzy z tym wiążą nazwę miejscowości. Murów był nazwą twierdzy i domów, w których mieszkali służebni. Około roku 1392 przestała 
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pojawiać się w zapiskach nazwa miejscowości. Przypuszcza się, że powodem tego była ówczesna zaraza na skutek, której mieszkańcy wymarli. Nazwa 

jednak przetrwała pojawiając się w dokumentach ponownie w 1736 roku. Mniej więcej w tym okresie zakonnicy klasztoru w Czarnowąsach założyli 

hutę szkła, której miejscowość zawdzięcza swój rozwój. Działała ona nieprzerwanie aż do 1995 r. W roku 1846 wieś liczyła 397 mieszkańców. Były w 

niej 3 huty szkła i leśniczówka. Mieszkało tam z rodzinami 11 zagrodników, 5 chałupników posiadających ziemię, 25 chałupników wygonowych i 40 

robotników huty wynajmujących mieszkania. W roku 1890 językiem polskim posługiwało się 422 osoby, a w roku 1946 r. 365 osób. 

Charakter zabudowy

W Murowie występuje  gęsta  zabudowa zarówno jedno jak i  wielorodzinna,  wzdłuż dróg powiatowych i  gminnych.  Wszystkie  domy zabudowy 

wielorodzinnej i prawie wszystkie domy zabudowy jednorodzinnej są murowane, a tereny przyległe do nich w większości uporządkowane i zadbane. 

Duże obszary zabudowy stanowią dwa największe zakłady w gminie Tartak i Vitroterm oraz tereny należące do nieistniejącej huty szkła.

Wieś otaczają ze wszystkich stron lasy zarówno iglaste jak i liściaste, pełne zwierzyny i zróżnicowanej roślinności.W północnej części miejscowości 

znajduje się  rzeka Budkowiczanka wraz z  rozlewiskiem.  To wszystko  może stanowić podstawy do rozwoju turystyki  i  związanych  z nią  usług 

pośrednich.

Infrastruktura techniczna i społeczna

Miejscowość jest w pełni zelektryzowana, oświetlona, stelefonizowana, zwodociągowana i w większości skanalizowana. Na terenie wsi znajduje się 

oczyszczalnia ścieków, która przez sieć rur kanalizacyjnych odbiera ścieki z terenu Murowa i części Zagwiździa. Wieś jest poprzecinana siecią dróg 

powiatowych i  gminnych  w większości  o  nawierzchni  bitumicznej.  We wsi  znajduje  się  boisko do piłki  nożnej  będące w użytkowaniu  zespołu 

piłkarskiego „A” klasy, a także boiska do piłki siatkowej i koszykówki, a także niewielkie w większości stare i źle doposażone place zabaw dla dzieci 

oraz jeden nowy plac zabaw. W Murowie znajdują się dwie placówki oświatowe publiczna szkoła podstawowa i przedszkole, a także niepubliczny 

ośrodek zdrowia. Mieszkańcy mają do dyspozycji kilka jednostek handlowo usługowych. Dużym minusem jest brak świetlicy wiejskiej, która mogła 
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by służyć mieszkańcom gminy jako miejsce spotkań, zebrań i różnego rodzaju imprez kulturalno-rozrywkowych. 

Instytucje 

W Murowie znajduje się urząd gminy, rewir dzielnicowych Policji, urząd pocztowy oraz kościół katolicki.

Rodzaje działalności gospodarczej

Liczba podmiotów gospodarczych z roku na rok zwiększa się w niewielkim stopniu. Na terenie Murowa funkcjonują dwa duże zakłady Stora Enso 

(tartak) i Vitroterm (producent szyb zespolonych). Funkcjonuje duża liczba jednostek handlowych w tym jedna apteka i usługowych (zakłady obróbki 

drewna, fryzjer). Funkcjonują jednostki gastronomiczne m.in. kilka barów, restauracje w tym jedna włoska. Wieś posiada również niewielką bazę 

noclegową, na która składają się: gospodarstwo agro – turystyczne i pokoje noclegowe przy restauracji „Enzo”

Charakterystyka gospodarstw rolnych

We wsi znajduje się znikoma ilość gospodarstw rolnych nastawionych głównie na produkcję mleka. Często produkcja zaspokaja tylko potrzeby własne 

poszczególnych  gospodarstw  rolnych.  Słabe  gleby  i  nieopłacalność  produkcji  spowodowała,  że  znaczna  część  pól  uprawnych  leży  odłogiem

i przyszłość gospodarstw może uratować tylko uprawa drzew i krzewów, które można przerabiać na surowce energetyczne. 

Sposób zorganizowania społeczności wiejskiej

Mała  część  dzieci  i  młodzieży  działa  w  organizacjach  przykościelnych  „Marianki”  i  „Ministranci”,  w zespole  muzycznym  i  piłkarskim klubie 

sportowym. We wsi działa sołtys, rada sołecka i czterech radnych rady gminy Murów i radny powiatowy.
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Wydarzenia społeczno-kulturalne związane z miejscowością

Dożynki wiejskie, noc świętojańska, obrzędy związane z kościołem, zawody sportowo-pożarnicze, festyny organizowane przez Unię Murów i Radę 

Sołecką.

Priorytety odnowy

Priorytet I

Rozwój bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej

Cel 1

Integracja ludności 

Cel 2

Aktywacje społeczności lokalnej

Cel 3 

Propagowanie zdrowego trybu życia

Priorytet II

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców

Cel 1

Zabezpieczenie miejsc zabaw dzieci i młodzieży

Cel 2
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Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Priorytet III

Stworzenie centrum kulturalnego wsi

Cel 1

Pozyskanie budynku na świetlicę wiejską

Cel 2 

Utworzenie świetlicy wiejskiej /miejsca spotkań, wystaw, zebrań/

Priorytet IV

Rozwój turystyki

Cel 1 

Aktywizacja mieszkańców

Cel 2 

Zmniejszenie bezrobocia

Cel 3

Rozwój drobnej przedsiębiorczości /usługi, handel/

Cel 4

Szerzenie zdrowego trybu życia

Cel 5 

Rozwój i promocja miejscowości
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2. Zasoby miejscowości

Infrastruktura społeczna

Wieś Murów ma najlepiej rozbudowaną infrastrukturę społeczną w gminie. Oprócz szkoły podstawowej i przedszkola, w miejscowości znajduje się 

urząd gminy, poczta, kościół, ośrodek zdrowia oraz gminny ośrodek pomocy społecznej.

Obiekty i tereny

We wsi istnieje kilka przestarzałych placów zabaw oraz jeden nowy oddany w czerwcu 2007 r. Brakuje obiektu spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych,  

wystaw  itp.  –  świetlicy  wiejskiej.  Miejscowość  otaczają  lasy  parku  krajobrazowego,  przepływa  rzeka,  która  tworzy  niewielkie  rozlewisko.  W 

miejscowości znajduje się kilka sztucznych stawów rybnych i rekreacyjnych. 

Przyroda

Murów  znajduje  się  w  największym  kompleksie  leśnym  województwa  opolskiego  -   Stobrawskiego  Parku  Krajobrazowego.  W lasach  licznie 

występują  dziki,  sarny,  jelenie,  lisy,  zające,  a  także  ptactwo  wodne  i  drapieżne.  Oprócz  zróżnicowanego  drzewostanu  lasy  charakteryzują  się 

zróżnicowanym runem leśnym m.in. grzybami i jagodami.

Kultura 
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Większość spotkań kulturowych miejscowości związanych jest z obrzędami kościelnymi. Dodatkowo cyklicznie organizowane są dożynki wiejskie, 

zawody sportowo-pożarnicze i imprezy organizowane przez Radę Sołecką i Unię Murów m.in.powitanie, pożegnanie lata oraz dyskoteki na wolnym 

powietrzu w okresie lata organizowane przez „Unię Murów”. Niestety w miejscowości nie istnieje miejsce, gdzie mogłyby się odbywać spotkania w 

okresie jesienno zimowym.

Zasób środków finansowych i możliwości pozyskania funduszy

Wieś niestety dysponuje niewielką ilością funduszy, które nie wystarczają na realizację planowanych zadań mających pomóc w rozwoju wsi. Fundusze 

wystarczają jedynie na cykliczne prace m.in. koszenie traw, sprzątanie terenu, utrzymanie w należytym stanie oznakowania ulic itp. Nieliczne środki 

wieś pozyskuje podczas organizowanych imprez i od sponsorów.

Kapitał społeczny i ludzki

Mieszkańcy wsi są mało aktywni,  a szczególności  mieszkańcy w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym.  Niewielka część mieszkańców jest 

skłonna do prac na rzecz kościoła. Duża liczba mężczyzn i kobiet w celach zarobkowych przebywa za granicami państwa. Mieszkańcy wsi są najlepiej 

wykształconymi mieszkańcami gminy, których przyciągnęła na te tereny nieistniejąca już huta szkła. Duża liczba ludzi pracuje przy obróbce drewna 

(jeden duży i trzy małe zakłady), a także przy produkcji szkła zespolonego oraz w  zakładzie produkującym parapety. Pozostała część mieszkańców 

pracuje poza granicami miejscowości /głównie w Opolu/ lub utrzymuje się ze środków otrzymanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informacja o wsi

Wieś posiada własną stronę internetową. Pewne informacje o miejscowości Murów można znaleźć  również na stronie gminy Murów. 

Dwa największe zakłady posiadają własne serwisy internetowe.
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3. Ocena SWOT

Kluczowe
 obszary

analiza diagnoza prognoza program projekty

co jest ? jak jest ? jak ma być co? w jaki 
sposób? kiedy?

co konkretnie?

I II III IV V VI
1. Co nas wyróżnia? -park krajobrazowy, 

-lasy
-zwierzyna łowna
-rzeka, staw
-ryby
-zabytkowa kapliczka
-zaplecze 
gastronomiczno – noclegowe
-duże zakłady pracy
-sieć sklepów
-klub sportowy
-wykształcenie mieszkańców

-znikome  wykorzystanie 
naturalnych  walorów  wsi
i otaczającej przyrody
-niewykorzystane zasoby ludzkie
(wykształcenie)

-wieś  prężna  turystycznie, 
dbająca  o  środowisko 
naturalne i walory kulturalne
-zaplecze intelektualne gminy

-promocja  wsi  w  latach 
2009-2016
-przyjęcie  produktu 
turystycznego  na  lata 
2009-2016

-stworzenie miejsc rekreacyjno 
wypoczynkowych
-propagowanie  walorów 
przyrodniczych  i  kulturowych 
wsi Murów
-konkurs na produkt lokalny 
i jego promocja

2. Funkcje -mieszkaniowa
-pracy  zawodowej  (przemysł 
drzewny – hutniczy)
-administracji  lokalnej  (urząd 
gminy)

-niedostatecznie  rozwinięte 
funkcje usługowe i rekreacyjne

-zwiększenie  znaczenia 
miejscowości  w  zakresie 
rekreacji i świadczenia usług

-promocja 
przedsiębiorczości, 
rzemiosła, turystyki 
i miejsc rekreacyjnych

-zajęcia  z  przedsiębiorczości, 
promowania  turystyki  
i  rzemiosła  –  dla 
przedsiębiorców  i  właścicieli 
zaplecza  noclegowego  
i gastronomicznego

3. Kim są
 mieszkańcy?

-ludność  miejscowa  i 
napływowa, silnie ukorzeniona 
świadomość  pochodzenia 
(mniejszość  niemiecka, 
zaburzanie)

-znaczna  część  mieszkańców 
dobrze wykształcona
-mieszkańcy  silnie  związani  ze 
wsią 
-część  mieszkańców  w  wieku 
produkcyjnym  przebywa  za 
granica w celach zarobkowych

-integracja kulturowa
-zacieśnienie  więzi 
międzysąsiedzkich 
-dążenie do poszerzenia więzi 
międzyludzkich mieszkańców

-imprezy środowiskowe
-pielęgnacja  kontaktów 
międzysąsiedzkich 
2009-2016

-wystawy kulturowe
-konkury  i  imprezy 
integracyjne
-wycieczki
-zawody  sportowe  „pojedynek 
ulic”
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4.  Z  czego  się 
utrzymują?

Z pracy:
-w  miejscowych  dwóch 
dużych zakładach pracy
-za granicą
-po za miejscem zamieszkania
-z  zasiłków  m.in.  ośrodka 
pomocy społecznej
-renty i emerytury
-własnej działalności

-część  ludności  pracuje  za 
granicą 
-młodzi  ludzie  dobrze 
wykształceni  znajdują  pracę  na 
terenie  gminnych  zakładów 
pracy,  urzędzie,  placówkach 
oświatowych i handlowych

-zwiększenie  ilości  nowo 
powstałych  podmiotów 
gospodarczych
-inwestowanie zarobionego za 
granicą  kapitału  w 
przedsiębiorstwa rodzinne

-promocja 
przedsiębiorczości
-podnoszenie kwalifikacji 
mieszkańców 
-szkolenia  z  zakresu 
promowania  działalności 
gospodarczej 2009-2016

-zajęcia z zakresu podnoszenia 
kwalifikacji
-szkolenia  z  zakresu 
rejestrowania  i  prowadzenia 
działalności gospodarczej
-szkolenia z rachunkowości

5.  Jak  jest 
zorganizowana?

-cześć  dzieci  i  młodzieży 
działa  w  organizacjach 
kościelnych  „Marianki”  i 
„Ministranci”,  w  zespole 
muzycznym,  klubie 
sportowym-piłkarskim 

-mała  ilość  organizacji 
zrzeszających młodych ludzi

-prężnie  działające 
organizacje  wykorzystujące 
potencjał społeczny

-edukacja  społeczna 
2009-2016
-tworzenie  nowych 
stowarzyszeń 

-zajęcia  z  zakresu  edukacji 
społecznej  oraz  możliwości
i  sposobów  organizowania  się 
w  stowarzyszenia  i  inne 
organizacje

6.  Propozycje  dla 
młodzieży 

-organizacje kościelne
-boiska sportowe
-place zabaw dla dzieci 

-brak miejsc spotkań
-zbyt  mało  zajęć  dla  dzieci  
i młodzieży 
-mała  różnorodność  zajęć 
sportowych

-zajęcia  kulturalne,  sportowe
i  edukacyjne  dla  dzieci
i młodzieży 
-stworzenie  placu  zabaw  dla 
dzieci

-organizowanie  imprez 
kulturalno  –  sportowych 
zapewniających  aktywne 
i  pożyteczne  spędzanie 
wolnego czasu
-zaadaptowanie 
pomieszczenia  gminnego 
na  świetlicę  wiejską 
2009-2016

-zajęcia z zakresu kultury
-zajęcie  z  pedagogiem  i 
psychologiem 
-prowadzenie  programu 
„Centrum  Aktywności 
Lokalnej” (CAL)
-olimpiady  gminne  gier 
zespołowych

7. Jak rozwiązywane 
są problemy?

-Rada Gminy
-Rada Sołecka
-ksiądz
-zebrania wiejskie
-Urząd Gminy
-policja

-problemy  rozwiązywane  są  na 
zasadzie perswazji 
i kompromisów
-brakuje umiejętności
prowadzenia negocjacji 
i obiektywizmu
-brak dialogu społecznego

-większe zdecydowanie 
w działaniu
-otwartość  na  problemy 
mieszkańców 

-edukacja  z  zakresu 
komunikacji,  technik 
prowadzenia  negocjacji, 
cykliczne  spotkania  z 
mieszkańcami 

-zajęcie z zakresu komunikacji, 
technik prowadzenia negocjacji 
i asertywności
-  umożliwienie  korzystania  z 
serwisu  internetowego  gdzie 
anonimowo można by zgłaszać 
istniejące problemy.

8. Obyczaje -kultywowane  są  obrzędy -obyczaje  i  tradycje  kulturowe -wieś kultywująca tradycje -zachowanie  dziedzictwa -zajęcia z zakresu
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i tradycje kościelne 
-organizowane  są  dożynki 
wiejskie,  mecze  piłki  nożnej, 
festyny rodzinne z okazji dnia 
dziecka, rozpoczęcie lata 
-gwara śląska w części domów

wymieszane  –  rożne 
pochodzenie ludności

i obrzędy lokalne
-tworzyć  nowe  wartości 
kulturowe wynikające 
z różnych poglądów
i przekonań

kulturowego  i  tworzenie 
nowych  wartości 
kulturowych 2009-2016

obyczajowości ludności
śląskiej  i  napływowej  – 
wymiana kulturalna
-tworzenie  nowych  wartości 
(zajęcia kulinarne i muzyczne)
-dożynki kultywujące trad. wsi

9.  Jak  wygląda 
miejscowość 

-zabudowa jest zwarta 
i  przebiega  wzdłuż  głównych 
ulic
-70% mieszkańców mieszka 
w  blokach 30% w domkach 
-w  północnej  części 
miejscowości przepływa rzeka 
Budkowiczanka (staw 
z zaporą)
-znaczną  powierzchnię 
zajmują  duże  zakłady  pracy 
(tartaki  oraz  zakład  produkcji 
szkła)

-naturalne  walory  wsi  to 
krajobrazy  otaczające:  lasy, 
wody
-zabudowania  w  przeważającej 
części zadbane
-niezagospodarowany  obiekt 
byłej huty szkła

-położenie większego nacisku 
na estetykę
-wieś  ma  być  zadbana, 
przyciągająca i gościnna  

-promowanie 
utrzymywania  ładu  
i czystości  w obejściach  
i wokół nich 
-uporządkowanie  terenu 
byłej huty szkła 

-zajęcie  z  zakresu  ładu 
przestrzennego
-szkolenia z rozplanowywania
i zagospodarowywania obejść 
-szkolenia  z  zakresu  hodowli 
kwiatów  i  innych  roślin 
ozdobnych 
-stworzenie  na  bazie  terenu 
byłej  huty  szkła  miejsc  pod 
nową działalność gospodarczą 

10.
Jakie  są  mieszkania 
i obejścia 

-bloki mieszkalne 
domy jednorodzinne 
z ogródkami
-kilka gospodarstw rolnych
-zabudowa szeregowa

-niektóre  budynki  wymagają 
remontu

-wyremontowane domy 
z  zadbanymi  obejściami, 
upiększone roślinnością 
-skłanianie  mieszkańców  do 
działania  mającego  na  celu 
doprowadzenie 
do upiększenia ich posesji 

-promowanie  utrzymania 
czystości i ładu
-współzawodnictwo 
obejść i ogródków 

-zajęcia  z  zakresu  ładu 
przestrzennego,  prowadzenia 
ogródków  przydomowych, 
małej architektury
-konkursy  (na  najpiękniejsze 
obejście, balkon itp.) 

11. Jaki jest 
stan otoczenia 
i środowiska 

-wieś  położona  w  parku 
krajobrazowym
-liczne gatunki flory i fauny 
w tym wiele chronionych 
i rzadkich
-brak przemysłu ciężkiego

-wieś w całości zwodociągowana 
-na  terenie  wsi  znajduje  się 
oczyszczalnia ścieków 
-zorganizowany  wywóz 
nieczystości
-zbiórka selektywna odpadów
-niska emisja zanieczyszczeń 
-średnia świadomość
 ekologiczna mieszkańców  

-wysoka świadomość
ekologiczna mieszkańców 

-edukacja ekologiczna -zajęcia  w  szkołach  z  zakresu 
edukacji ekologicznej
-propagowanie  selektywnej 
zbiórki odpadów 
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12.  Jakie  jest 
rolnictwo?

-nieliczne gospodarstwa rolne 
nastawione  na  produkcje 
mleka i potrzeby własne 

-małe  nieliczne  gospodarstwa 
rolne
-brak gospodarstw
agroturystycznych 
-małe zainteresowanie
 rolnictwem

-gospodarstwa  rolne  zdolne 
do konkurowania na rynku,
dające  możliwość godziwego 
życia rolnikom
-ekologiczne produkty rolne

-zachęcanie  do  pracy  na 
roli
-podnoszenie kwalifikacji 
z  zakresu  działalności 
rolniczej i agroturystyki

-prowadzenie szkoleń
wyjazdowych  jak  również  na 
terenie  wsi  z  zakresu 
prowadzenie  działalności 
rolniczej,  agroturystycznej, 
ekologicznych metod
 gospodarowania

13. Komunikacja -drogi powiatowe i gminne 
-połączenia  z  dużymi 
ośrodkami miejskimi tylko za 
pomocą  PKS lub  prywatnego 
transportu

-zadowalająca  ilość  dróg  o 
niskiej  jakości  (dziury,  łaty, 
nierówności)

-łatwy dostęp komunikacyjny 
w oparciu o jednostki
 terytorialne

-poprawa stanu dróg 
i  chodników  w  latach 
2009-2016

-pozyskanie  środków z UE na 
restrukturyzację  dróg  przy 
współudziale gminy.

14.  Infrastruktura 
teleinformatyczna

-sieć stacjonarna TPSA
-telefonia  komórkowa  – 
wszyscy operatorzy
-internet

-zadowalająca  ilość  linii 
telefonicznych
-znikoma  ilość  mieszkańców 
korzysta z internetu

-większość  mieszkańców 
powinna mieć
bezproblemowy  dostęp  do 
internetu

-bezpłatny dostęp 
do internetu dla
mieszkańców wsi Murów

-stworzenie nowych stanowisk
komputerowych z dostępem do 
internetu  w bibliotece gminnej
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4. Wizja odnowy miejscowości 

„Wieś Murów – nowoczesną, zadbaną, ekologiczną, atrakcyjna turystycznie, wykorzystująca posiadane walory środowiskowe,  

integrującą i kształtującą społeczność lokalną”

Silne strony Słabe strony

-wodociąg
-kanalizacja
-oczyszczalnia ścieków
-zelektryzowana wieś
-łącza telefoniczne i internetowe
-rzeka Budkowiczanka
-rozlewisko na rzece
- stopień wodny
-stawy hodowlane i rekreacyjne
-ryby
-zwierzyna łowna (dziki, sarny)
-runo leśne
-baza noclegowa
-potencjał mieszkańców
-wielokulturowość 
-wieś położona na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
-wolne tereny pod zabudowę jednorodzinną
-infrastruktura społeczna

• Urząd Gminy Murów
• Urząd Pocztowy
• niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
• Kościół

-zabytki przyrody
-dwa duże zakłady pracy
- cztery mniejsze zakłady pracy

-brak miejsca spotkań ludności lokalnej (nie ma świetlicy wiejskiej)
-zanik tradycyjnego rolnictwa
-bezrobocie
-niska aktywność i inicjatywa społeczna
-nikłe zainteresowanie rozwojem agroturystyki na obszarach wiejskich
-zły stan niektórych dróg
-zły stan chodników
-brak sieci gazu ziemnego
-brak perspektyw dla młodzieży
-duża migracja zarobkowa młodych ludzi
-mała liczba punktów usługowych
-nieuporządkowany teren byłej huty szkła
-brak promocji wsi
-znikome środki finansowe sołectwa

17/21



-wykształcenie mieszkańców
-szkoła i przedszkole

Szanse Zagrożenia

-stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności
-rozwój  rolnictwa  z  nastawieniem  na  agroturystykę  i  propagowanie  zdrowego  trybu 
życia,
-stworzenie miejsca integracji istniejących grup społecznych poprzez stworzenie miejsca 
aktywnego wypoczynku
-wykorzystanie  terenów  leśnych  celem  podniesienia  atrakcyjności  turystycznej
i rekreacyjnej wsi
-poprawa istniejącej infrastruktury o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym
-poprawa estetyki wsi
-oświetlenie placów zabaw i innych miejsc rekreacyjnych za pomocą lamp solarnych
-stworzenie  lub  współudział  przy  tworzeniu  małej  elektrowni  wodnej  na  stopniu 
wodnym

-migracja młodych mieszkańców
-rosnące bezrobocie
-rozwarstwianie się społeczności lokalnej
-nasilenie się różnić kulturowych wśród grup społecznych
-wzrost zagrożenia ze strony patologii społecznych
-starzenie się społeczeństwa
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5. Plan odnowy miejscowości – plan przedsięwzięć

Budowa  infrastruktury technicznej, rozwój infrastruktury społeczno – kulturalnej oraz rekreacyjno sportowej
Lp. Nazwa przedsięwzięcia Przewidywany termin

wykonania

Szacunkowy 

koszt 

przedsięwzięcia
1. Opracowanie projektu zagospodarowania  terenu przy ul. Polnej / Świerczewskiego

 ( utworzenie miejsca spotkań, aktywnego wypoczynku i biesiadowania).

- doposażenie  istniejącego  placu zabaw,

-utworzenie  miejsca  wspólnego  wypoczynku,  utworzenie  zadaszonego  miejsca  do 

wspólnego biesiadowania,  utworzenie solarnych punktów świetlnych, zagospodarowanie

pozostałej części parku tj. min. utworzenie ścieżek spacerowych , ustawienie ławeczek ,

utworzenie ścieżki zdrowia itp.

- utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego/ m.in.kortu tenisowego/

2009 rok

2009 -2010 rok

2009 – 2012 rok

2013 - 2016

12.000,00 zł.

5. 000 zł

43.000 zł

85.000 zł

2. Dalszy remont chodnika przy ul. Lipowej 2009 rok   5.000,00 zł.
3. Utworzenie pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

- przeprowadzenie remontu oraz doposażenie

2009-2011 rok 20.000,00 zł.

4. Przeprowadzenie imprez kulturalno – rozrywkowych dla społeczeństwa

- impreza z okazji „ Powitania lata” oraz nocy świętojańskiej

- imprezy wyjazdowe dla dzieci z terenu Murowa pod hasłem „ Podaruj mi lato”

- wspólne grillowanie z okazji pożegnania wakacji

VI  /  2009  –  2016  impreza 

cykliczna

VII / 2008–2015 impreza cykliczna

600 zł / na rok

1500 zł / na rok

 500 zł / na rok
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- impreza z okazji obchodów święta „ świętego Marcina”

- dożynki parafialne

- zorganizowanie dożynek gminnych w Murowie

- inne okolicznościowe

VIII / 2008–2016impreza cykliczna

11XI /2009-2016impreza cykliczna

IX / 2010

wg potrzeb

500 zł / na rok

300 zł

25.000 zł

1.000 zł

II Opis planowanych zadań inwestycyjny i przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia Cel projektu Beneficjenci Przeznaczenie 
Zagospodarowanie lasku 
sąsiadującego z terenem 
rekreacyjno – sportowym
-utworzenie ścieżek spacerowych
-utworzenie zadaszonego miejsca 
do wspólnego spotkania 
biesiadnego
-utworzenie miejsca do 
grillowania
-postawienie solarnych punktów 
świetlnych
Zagospodarowanie terenu 
przeznaczonego pod działalność 
rekreacyjno sportową:
-ścieżki spacerowe
- budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportoweg/m.in. kortu tenisowego
-postawienie solarnych punktów 
świetlnych przy w/w miejscach
-Rozbudowanie istniejącego placu 
zabaw:

Spotkania w otoczeniu przyrody z 
możliwością wspólnego spędzenia czasu np. 
przy grillu
- Możliwość aktywnego spędzania czasu, 
rozwijanie sprawności fizycznej ludzi 
poprzez ruch na świeżym powietrzu.
 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
użytkownikom, stworzenie dodatkowych 
atrakcji

Mieszkańcy wsi Murów – głównie rodziny z 
dziećmi
Mieszkańcy wsi Murów – głównie dzieci 
i młodzież oraz dorośli.

Projekt odpowiada na rozpoznane potrzeby 
społeczności, angażuje mieszkańców w proces 
tworzenia czegoś nowego. 
Projekt ma na celu aktywowanie społeczności 
lokalnej w tworzeniu poczucia przynależności do 
danego miejsca i grupy
Projekt wychodzi na przeciw potrzebom 
społecznym, propaguje aktywny styl życia 
poprzez ruch i uprawianie sportu na świeżym 
powietrzu

Projekt zaspokaja potrzeby w zakresie 
bezpiecznej zabawy i wypoczynku najmłodszych 
mieszkańcowi wsi. Propaguje ruch na świeżym 
powietrzu, daje możliwość spotkań ludzi, którzy 
przychodzą na plac zabaw ze swoimi dziećmi
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-doposażenie placu zabaw o 
dodatkowe urządzenia

Budowa chodnika przy ulicy 
Lipowej

Poprawa warunków stylu życia miejscowej 
ludności – bezpieczne dotarcie do miejsc 
rekreacji, pracy oraz szkoły i przedszkola 

Mieszkańcy wsi – dorośli, młodzież, dzieci Poprawienie wizerunku miejscowości, 
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców

Pozyskanie i przystosowanie 
nieruchomości z przeznaczeniem 
na świetlicę wiejską

Stworzenie centrum kulturalnego wsi, 
miejsca integracji grup społecznych

Mieszkańcy wsi – młodzież i dorośli Projekt zaspokaja potrzeby w zakresie miejsca 
spotkań, zebrań, organizowanych wystaw.

Imprezy kulturalne- rozrywka
-z okazji Powitania Lata oraz nocy 
świętojańskiej
-imprezy wyjazdowe dla dzieci 
pod hasłem „Podaruj mi lato”
-wspólne grillowanie z okazji 
pożegnania wakacji
-z okazji obchodów dnia 
Sw.Marcina
-dożynki parafialne
-dożynki gminne
-inne imprezy okolicznościowe
 /wg potrzeb/

Imprezy mają mieszkańcom zapewnić 
rozrywkę oraz możliwość  miłego i 
kulturalnego spędzania wolnego czasu.
Mają na celu również integrację 
społeczeństwa.

Mieszkańcy wsi – dorośli,młodzież oraz 
dzieci.

Projekt zaspokaja potrzeby w zakresie rozrywki 
oraz wspólnego biesiadowania.

Opracowali:

Barbara Proth – sołtys wsi Murów

Przemysław Wienke – członek Rady Sołeckiej wsi Murów
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