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I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków odnowy 

1. Charakterystyka miejscowości

Położenie i przynależność administracyjna

                Miejscowość Nowe Budkowice znajduje się  na terenie gminy Murów, która położona jest w północnej 
części  województwa  opolskiego.  Powierzchnia  gminy  wynosi  159,7  km²  co  stanowi  1,7  %  powierzchni 
województwa. Gmina położona jest w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Nowe Budkowice są częścią tego parku. 
Wieś graniczy z powiatem kluczborskim.
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Liczba Ludności

Z powyższych danych wynika tendencja spadkowa ludności czego spowodowana jest migracją młodych ludzi za 
granicę .

 Zarys historyczny osady

Położenie i przynależność

Nowe Budkowice - nazwa Neu Baudendorf wprowadzona w 1936 roku. Kolonia (do dzisiaj używana jest 
tradycyjna nazwa H wsi - Kolanisty) założona w 1764 roku na gruntach folwarku należącego do zamku opolskiego 
(domeny opolskiej) w ramach kolonizacji fryderycjańskiej. Pola dawnego folwarku, którego początki sięgają XVI 
wieku nazywano jeszcze niedawno we wsi Dworownia, od słowa „dwór". Sam folwark, nazywany też wówczas 
Małe Budkowice, został podzielony miedzy 14 kolonistów, którzy byli Ślązakami i w większości mieli pochodzić 
z Łubnian. Każdy z kolonistów otrzymał jeden pruski łan ziemi (7,5 hektara). W 1783 roku 14 zagród zamieszki-
wało 81 osób. W 1845 roku wieś składała się z 55 domów, w których mieszkało 68 osób, w tym 8 ewangelików. 
We wsi była również smolarnia. W 1861 roku liczba mieszkańców wsi wzrosła do 397. W dalszym ciągu notujemy str. 5
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14  gospodarstw  kolonistów  i  19  chałupników.  We  wsi  mieszkało  również  2  Żydów,  a  wszyscy  pozostali 
mieszkańcy byli katolikami. Nowe Budkowice posiadały wówczas karczmę i kuźnię. Od początku istnienia wsi 
związany był z nią przysiółek Morcinek (Morzinek - Martinsgrün), notowany prawie zawsze wspólnie z Nowymi 
Budkowicami. Mieszkańcy wsi należeli oczywiście do parafii Stare Budkowice. Do 1905 roku dzieci uczęszczały 
również do szkoły w tej miejscowości. Od tego roku istniała szkoła w samej wsi. W 1912 roku była to szkoła 
dwuklasowa, do której uczęszczało  125 katolickich dzieci. Liczba mieszkańców wsi rosła aż do I wojny światowej 
i w roku 1910 wynosiła 544 osoby. Następnie notujemy spadek liczby mieszkańców do 438 osób w roku 1939. 
Obecnie zameldowanych jest we wsi 380 osób.

2.Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

Charakter Zabudowy

W Nowych Budkowicach jest zwarta zabudowa domów jednorodzinnych murowanych. We wsi znajdują się 
drogi gminne i droga powiatowa .Wieś posiada zabytkową kapliczkę  pw. Św. Jana Nepomucena .Wieś otoczona 
jest lasami Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Infrastruktura techniczna i  społeczna 

Wieś jest w pełni oświetlona, zwodociągowana, ztelefonizowana – Internet.

Gospodarstwa domowe objęte są systemem segregacji odpadów komunalnych. Wioska posiada częściowo drogi 
asfaltowe resztę stanowią drogi gruntowe.

Posiadamy Dom Spotkań , Plac Rekreacyjno Wypoczynkowy „UZEK” w budowie Plac Sportowy.
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Rodzaje działalności Gospodarczej

Na terenie wsi funkcjonują zakłady rzemieślniczo-usługowe (zakłady murarsko - budowlane ,  handlowe , 
stacja paliw , pub ). 

Charakterystyka gospodarstw rolnych.

We wsi znajduje się znikoma ilość gospodarstw rolnych nastawionych 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  .

Sposób zorganizowania społeczności wiejskiej.

We wsi  działa  sołtys  ,  rada  sołecka  ,  radna  gminy  ,  grupa  „Odnowy Wsi”  ,  „DFK”  prężnie  działający 
wolontariat  i zaangażowanie mieszkańców.  

Wydarzenia społeczno kulturalne związane z miejscowością .

Festyn „Rodzinny” , Tłusty Czwartek  , Dzień Kobiet, Majówka , Dzień Matki i Ojca , Dożynki wiejskie, 
Mikołaj, Wigilia.
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3.Priorytety Odnowy
1.Rozwój bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej  „Uzek”

2.Estetyka wsi

3.Poprawa bezpieczeństwa wsi 

4.Poprawa infrastruktury technicznej

4.Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

Analiza potencjału rozwojowego wsi

A. Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego

− Położenie na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

− Istniejące tereny łowieckie , torfowiska .

− historia: kapliczka Jana Nepomucena z 1873 r. , legenda „Zatopionej Karczmy”

− uroczystości  : festyn , majówka , Dzień Matki , Dzień Ojca , Tłusty Czwartek ,Dzień Kobiet, 
Mikołaj , Wigilia , dożynki

− prężnie działający wolontariat i zaangażowanie mieszkańców
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− istnienie organizacji DFK

− słabe wyposażenie „Domu Spotkań”

− budownictwo w dużym stopni z cegły

− „UZEK” jako miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe (trzy stawy)

− obecność w Stobrawskim Parku Krajobrazowym.

− bliskość Starych Budkowic 

B. Standard życia ( warunki materialne)

− ogólny dostęp do Internetu , telefonii komórkowej 

− infrastruktura techniczna : brak kanalizacji , niska jakość nawierzchni dróg

− stworzenie warunków do rozbudowy wsi

− budowa placu sportowo-rekreacyjnego

− budowa ścieżek rowerowych i pieszych

− przystąpienie do programu „Odnowa Wsi”

C. Jakość życia (warunki niematerialne)

− czyste rzeki  - występowanie ryb str. 9



− bogaty świat zwierzęcy : bobry, czaple, żurawie bociany ,bażanty

− brak chodników

− słaba współpraca zagraniczna 

− brak strony internetowej

− walory przestrzeni wiejskiej prywatnej – estetyka 

− wykorzystanie Internetu 

− udział gminy murów w programie „Lider”

− lepsza współpraca z Urzędem Gminy

− zwiększenie aktywności młodzieży

− niż demograficzny

D. Byt (warunki ekonomiczne)

− rozwinięty sektor usługowy

− gleby piaszczyste 

− słaba gospodarka rolna , hodowlana 

− brak stowarzyszenia str. 10



− rozwój agroturystyki

− emigracja zarobkowa

 

LEGENDA: 

 Zielony- silne strony (atuty wewnętrzne )

 Czarny – słabe strony (słabości wewnętrzne)

 Niebieski – szanse (okazje zewnętrzne płynące z otoczenia)

 Czerwony- zagrożenia ( zagrożenia płynące z otoczenia)

Wizja odnowy wsi w planie długoterminowym .”Wieś aktywna , estetyczna ,  
ekologiczna , kultywująca śląskie tradycje z rozwiniętą bazą usługowo-rzemieślniczą

I.Plan II.Program odnowy wsi na 
lata 2009-2028

2.Co nam pomoże osiągnąć cel ? 3.Co nam może 
przeszkodzić ? str. 11



1.Cele
Co trzeba osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję naszej wsi ?

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 WARTOŚĆ ŻYCIA WIEJSKIEGO 
1.Kultywowanie tradycji
2.Poznawanie historii wsi i 
promowanie

1.Przekazy historyczne
2.Archiwa , podania 

żyjących

1.Zabytki
2.Zabytki, 

zaangażowanie 
mieszkańców

1.Niż demograficzny, 
emigracja zarobkowa

2. Trudności w 
pozyskiwaniu mat. 

archiwalnych i 
środków finansowych
historia miejscowości

1.Uroczystości wiejskie 
 2.Nawiązywanie 
kontaktów z byłymi 
mieszkańcami wsi
3.Kronika miejscowości,

B.STANDARD ŻYCIA
1.Zorganizowanie wolnego 

dzieciom
2.Poprawa infrastruktury technicznej

1.Teren pod przyszły 
plac zabaw 
2.Gleby piaszczyste

1.Aktywność 
mieszkańców
2.Położenie na 
terenie parku 
krajobrazowego

1. Brak środków 
finansowych 
2.Brak akceptacji 
mieszkańców

1.Utworznie placu zabaw
2.Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
-budowa chodników
-budowa dróg
-budowa gazociągu

C.JAKOŚĆ ŻYCIA
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1.Poprawa bezpieczeństwa
2.Promocja wsi
3.Estetyka wsi

1.Niezagospodarowane 
pobocza 
2.Legenda, materiały 
historyczne.
3.Chęć i zapał 
mieszkańców

1.Aktywność 
mieszkańców
2.Pomoc 
mieszkańców
3.Doświadczenie 
mieszkańców

Pom
oc U

G

1.Budowa chodników , dróg 
asfaltowych, oświetlenia
2.Promowanie idei „Odnowy 
Wsi”
3.Kosmetyka drzew, 
coroczny konkurs 
„Najpiękniejsza zagroda”

D.BYT

1.Utworzenie stowarzyszenia 
2.Rozwinięta baza usługowo-
rzemieślnicza

1.Akceptacja 
mieszkańców

1.Projekty 
„Odnowy Wsi”

1.Brak akceptacji 
ze strony 
mieszkańców

1.Utworzenie 
stowarzyszenia „Nowe 
Budkowice”

2.Próba tworzenia bazy 
usługowo-rzemieślniczej

II Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć  
L.p Nazwa zadania lub  przedsięwzięcia Przewidywany termin 

wykonania
Szacunkowy  koszt  
przedsięwzięcia

1. Budowa placu rekreacyjno wypoczynkowego „UZEK” 2009 - 2011 500 000 zł
2. Budowa chodników ( ul. Dworcowa od mostów do rodz. Sowada) 2010 - 2014 400 000 zł
3. Wymiana chodnika (ul. Lipowa na całej długości ) 2010 - 2012 300 000 zł
4. Wyasfaltowanie drogi Wiejskiej od posesji Chrzanowska do ul. Dworcowej 2011 - 2016 1500 000 zł
5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 2011 -2014 300 000 złstr. 13



6. Konkurs na najpiękniejszą zagrodę 2010 - 2024 1 500 zł / rok
7. Utworzenie placu rekreacyjno sportowego 2009 – 2011 10 000 zł
8. Uroczystości wiejskie (imprezy cykliczne) 2009 -2024 2 000 zł / rok 
9. Festyn Rodzinny 2009 -2024 5000 zł / rok

10. Dożynki Gminne    ( co 4 lata ) 2009 -2024 30 000 zł
11. Kosmetyka drzew   (co 2 lata) 2009- 2024 2000 zł / rok
12. Doprowadzenie prądu i oświetlenia na plac rekreacyjno sportowy 2009 – 2014 20 000 zł

Opracowali  :

Urban Andrzej 

Larisz Ewa

Rohrbach Krzysztof

Hadasz Alfred

Sztorc Marek 

Współautor : sołtys wsi Janus Bernadeta.
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