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WSTĘP

Plan  Odnowy  Miejscowości  Grabczok  jest  ważnym  dokumentem  strategicznym, 

określającym  kierunki  i  priorytety  rozwoju  tej  miejscowości  w  latach  2011  –  2021 

wypracowane  przez  mieszkańców.  Sporządzenie  i  uchwalenie  takiego  dokumentu  jest 

niezbędnym warunkiem przy staraniu się o środki finansowe Unii  Europejskiej  w ramach 

Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata  2007  –  2013.  Określa  on  najważniejsze 

działania, które mieszkańcy uznali za istotne dla rozwoju swojej miejscowości – działania, 

które pomogą im rozwiązać aktualne problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie 

przez  nich  cele  rozwojowe.  Jest  to  szczególnie  ważne  w dzisiejszej  sytuacji,  gdy miasta 

oferują  konkurencyjną  alternatywę  zamieszkania  a  rolnictwo  traci  swą  atrakcyjność  jako 

źródło  utrzymania.  Prowadzi  to  do  migracji  młodych  ludzi  ze  wsi  do  miasta.  Plan  ma 

charakter  otwarty,  stąd  istnieje  możliwość  dopisywania  i  zmiany  kolejności  realizacji 

przyjętych zadań. 
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I. Charakterystyka miejscowości 

1) Położenie i powierzchnia

Grabczok  leży  w północnej  części  województwa  Opolskiego  i  południowej  części 

gminy  Murów.  Powierzchnia  ewidencyjna  miejscowości  to  307 579  h.  Do  wsi  należy 

przysiółek  Mańczok  leżący  w  sercu  Stobrawskiego  Parku  Krajobrazowego.  Wieś  jest 

położona  wzdłuż  drogi  na  odcinku  2,5  km.  W  pobliżu  miejscowości  przepływa  rzeka 

Próżnica. 

Występują tu lasy z przewagą drzew liściastych m.in.  starych dębów, 50 gatunków 

roślin  chronionych  oraz  około  140  gatunków  rzadkich  roślin,  m.  in.:  storczyki,  długosz 

królewski,  kotewka  orzech  wodny,  lilia  złotogłów,  wawrzyn  wilczełyko  i  rosiczka 
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okrągłolistna.  Na  przyległych  terenach  Borów  Stobrawskich  żyje  ponad  220  gatunków 

chronionych zwierząt, wśród nich: wydra, bóbr, kormoran, bielik i zimorodek oraz największa 

ważka w Europie – husarz władca.

2) Ludność*

Wieś Grabczok zamieszkuje ogółem 330 mieszkańców. W tym 153 mężczyzn i 177 

kobiet. W wieku przedprodukcyjnym jest 22,1 % ludności, w wieku produkcyjnym    62,1 % 

a poprodukcyjnym 15,8 %.

*Dane pochodzą ze strony Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu. Stan na 2009 rok.

3) Rys historyczny

Pierwsze informacje o osadzie położonej na terenie Borów Stobrawskich pochodzą z 

1772 roku. W obecnym Kupilasie  (ul.  Polna)  znajdowały się  pierwsze domostwa.  Po raz 

pierwszy  nazwę  Grabczok  odnotowano  w  1784  roku.  Różne  wersje  pochodzenia  nazwy 

podawali  mieszkańcy  śródleśnej  osady.  Jedna  z  nich  mówiła  o  połączeniu  nazwiska 

założyciela osady - "Czok" ze słowem "Grab" (rosło tutaj bardzo dużo drzew tego gatunku). 

Kolejne  wieści  mówią,  że  nazwa  wsi  pochodzi  od  śląskiego  określenia  młodych  drzew 

grabów  -  grabcołków.  Pewnym  jest,  że  założycielami  miejscowości  byli  zakonnicy  z 

klasztoru w Czarnowąsach. 

Swoje początki osada związała z Hutą Szkła w Murowie, której dostarczała piasku. 

Tam pracowała również część jej mieszkańców. Wkrótce zaczęto karczować pobliskie lasy co 

dało początek rolnictwu. Ponieważ większość mieszkańców trudniła się uprawą roli i pracami 

leśnymi, wybudowano leśniczówkę gdzie swoją siedzibę miał pilnujący prac leśniczy. 

Wieś prężnie się rozwijała i stała się zupełnie niezależna od jakichkolwiek dworów i 

zamków. W 1819 roku Grabczok zamieszkiwało 162 mieszkańców. W 1865 roku z rozbiórki 

zamku pod Pokojem zbudowano młyn (Kupilas), istniała także smolarnia, w której ze starych 
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pni  sosnowych  wytwarzano  smołę.  To  właśnie  tam  zatrudniona  była  spora  część 

mieszkańców.  Szybki  rozwój  miejscowości  to  przełom XIX i  XX wieku.  Powstało  wiele 

zakładów  słynących  w  całej  okolicy.  Między  innymi  kuźnia  Pana  Komora.  W  1890 

mieszkańcy  wspólnymi  siłami  wybudowali  szkołę.  Na  wsi  znajdowało  się  również  pięć 

cegielni i założono fabrykę (manufakturę). 

W Grabczoku znajdowały się między innymi  dwie karczmy – pierwsza pod nazwą 

„Gasthaus zur Grinnen Aiche” należała do rodziny Dratwa, druga ze sklepem, do rodziny 

Scheize,  piekarnia,  sklep  należący  do  rodziny  Germer,  zakład  szewski  rodziny  Czech, 

masarnia rodziny Niewalda. W obecnym domu Państwa Pliszka swoją siedzibę miał Urząd 

Pocztowy.  Ciekawostką  wartą  wspomnienia  była  hodowla  jedwabników  morwowych 

prowadzona  przez  rodzinę  Urbanek.  W  lesie,  na  górce  –  obecnie  za  posesją  państwa 

Emmerling – zbudowano wieżę obserwacyjną, przeciwpożarową – wyposażoną w telefon. 

W roku 1928 w Grabczoku zbudowano pierwszą remizę – obecnie to mała salka przy 

placu zabaw. 1935 rok to data przełomowa – wieś zostaje przyłączona do sieci elektrycznej. 

W tych latach również Pan Paweł Niewalda stał się posiadaczem pierwszego w Grabczoku 

samochodu – F8.

Wiele ofiar i zniszczeń przyniosły lata wojny - walki z Armią Czerwoną pojedynczych 

oddziałów  chroniących  się  w pobliskich  lasach.  W czasie  wojny na  terenie  Grabczoka  - 

obecnie  za  domem Państwa Staś  –  znajdował  się  obóz  dla  przymusowych  pracowników. 

Wszyscy mieszkańcy zostali  wypędzeni  ze  swoich  domostw,  wówczas  to  śmierć  ponieśli 

członkowie  rodzin  Kiwus,  trzech  Michalczyków,  Dratwa,  Emmerling.  Wkrótce  założono 

sztab  wojskowy,  zmobilizowano  żołnierzy  –  wspomina  się  również  o  bunkrach,  które 

znajdowały  się  za  szkołą.  Po  wojnie  w  Grabczoku  mieszkańcy  zmobilizowali  siły  i 

wybudowali kościółek. 

Legenda o „Grubym Dębie”

Warto  również  wspomnieć  o  ściśle  związanej  z  historią 

Grabczoka  legendzie  o  „Grubym  Dębie".  Znajdował  się  on  w 

połowie drogi między Brynicą a Grabczokiem. Legenda głosi, że w 

pobliżu dębu stała karczma. Podczas uczty, która odbywała się tam 

w  Wielki  Piątek  jeden  z  obecnych  wędrowców  wyszedł  na 

zewnątrz  do  swojego głośno ujadającego  psa.  Gdy się  odwrócił 

zobaczył  jedynie  zapadający  się  pod  ziemię  dach  gospody. 

Świadczą o tym widoczne do dziś rozlane w pobliżu grubego dębu 

                                                Grabczok 2011                                              Strona 6



Plan Odnowy Miejscowości Grabczok

mokradła  i  doły.  Niestety  31  lipca  2002  roku  nawałnica  przewróciła  dąb,  którego  wiek 

znawcy oceniali  na około 300 lat. 

Historia obiektów wiejskich.

Świetlica.

Historia świetlicy wiejskiej – której właścicielem jest Urząd Gminy w Murowie jest 

również  ciekawa.  W  latach  1927-1928  Viktor  Niwa  pochodzący  z  Domaradza  buduje 

karczmę, niestety budowa zaczyna znacznie przekraczać możliwości finansowe właściciela co 

w  rezultacie  staje  się  powodem  zaciągnięcia  pokaźnych  długów.  Wkrótce  dochodzi  do 

przymusowego przetargu już wybudowanego Gasthausu (I). Kolejnym właścicielem stał się 

pan Foltinek, który wygrał przetarg (II). W rezultacie karczmę odkupił  pan R. Koczorek (III).

I.

II.

III.

Historia krzyży i kapliczek. 

Początkowo mieszkańcy Grabczoka przez wiele lat uczęszczali 

na msze św. do kościoła parafialnego w Brynicy. Jednak nabożeństwa 

majowe, drogi krzyżowe, odprawiano w pobliżu przydrożnych krzyżów 

i  kapliczek.  Ilość  tych  obiektów  znajdujących  się  w  Grabczoku, 

świadczy  o  dużej  religijności  mieszkańców.  W  roku  1915  w 
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sąsiedztwie  starej  szkoły  wybudowano  kapliczkę,  poświęconą  Św.  Janowi  Chrzcicielowi, 

która również sprawowała funkcję dzwonnicy. 

Kolejnym  obiektem  jest  Kapliczka  poświęcona  poległym  w   I  Wojne  Światowej 

Obok  niej  znajduje  się  krzyż,  przy  którym  dawniej  odprawiano  nabożeństwa.  Dzisiaj 

odprawiane są dni krzyżowe.

W 1935 roku wzniesiono krzyż poświęcony Miłosierdziu Bożemu.

W 1936 roku wybudowano kapliczkę poświęconą Matce Boskiej Bolesnej.

Ostatnim  obiektem,  który  został  wybudowany  w latach  30  -  tych  jest  kapliczka  ku  czci 

Dobrego Pasterza
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Z Grabczoka wywodzi się także wielu duchownych. Są to między innymi Johanes i Peter 

Cyrysowie,  Teofil  Cyrys,  który  jest  proboszczem  w Starej  Kuźni,  misjonarze,  założyciel 

klasztoru w Górce Klasztornej ks. Antonni Kuczera, ks. Komor. Wywodzą się stąd również 

zakonnice Sióstr Służebniczek - Maria Komor, Małgorzata Moczko i Siostra Służebniczka 

Kuczera.

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości. 

Rodzaj zasobu Opis zasobu, jakim dysponujemy
Środowisko przyrodnicze,

• Walory krajobrazu

• Walory szaty roślinnej 

• Świat zwierzęcy

• Osobliwości przyrodnicze

• Wody powierzchniowe

Kompleks leśny – Stobrawski Park 
Krajobrazowy

Rzadkie gatunki roślin, 

Występują dziki, sarny, jelenie, lisy wodne, 
ptactwo drapieżne. 

„Gruby dąb”

Stawy
Środowisko kulturowe,

• Walory architektury wiejskiej

• Walory zagospodarowania 
przestrzennego

• Zespoły artystyczne

Dobrze zachowana zabudowa wiejska

Położna w samym sercu kompleksu leśnego, 
Parku Krajobrazowego

Amatorski Zespół Dziecięcy

Dziedzictwo religijne i historyczne,
• Miejsca, osoby i przedmioty kultu

• Tradycje, obrzędy, gwara

• Specyficzne potrawy

Liczne kapliczki, Krzyże, Dzwonnica

Dożynki, Obchodzenie Świąt 
Kalendarzowych, Organizacja Kuligów, 
Liczne imprezy wiejskie m.in. „Babski 
Comber„
Kuchnia śląska, pieczone kołacze 
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• Legendy, podania i fakty historyczne

• Specyficzne nazwy

• Dawne zawody

Legenda o „Grubym Dębie”, Produkcja 
mydła
Wygon, Banderoza, Złoty Róg

Szewc, Kowal, Rolnicy, Rzeźnik, Mydlarnia, 
Młocarnia 

Obiekty i tereny,
• Place i miejsca publicznych spotkań Świetlica wiejska, Plac zabaw, Pizzeria Pana 

Marcina

Gospodarka, rolnictwo,
• Miejsca pracy (ilość)

Większość ludności pracuje poza teren 
wioski, 

Miejsca pracy rolników (3 Rolnictwa, 

Kilka zakładów budowlanych) 
Mieszkańcy,

• Autorytety, znane postacie wśród 
mieszkańców

• Osoby o specyficznej wiedzy i 
umiejętnościach

• Związki i stowarzyszenia 

Sołtys – Klaudia Gustaw

Magdalena Glen – zdolności artystyczne, 
Król Marta i Michaś Dorota – zdolności 
kulinarne 
Mniejszość Niemiecka, OSP 
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III. ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY                                                                    SŁABE STRONY
Czynniki wewnętrzne

                                                          

 Zintegrowana ludność – mieszkańcy - Samotni starsi mieszkańcy

 Środowisko przyrodnicze - Brak pracy, Wyjazdy mieszkańców za 

 Tradycje, obrzędy, gwara    granicę,

 Świetlica, plac zabaw, jednostka - Komunikacja, 

Straży Pożarnej, kościół - Boisko,

 Lokal Gastronomiczny, - Brak miejsc spotkań w plenerze,

 Internet, Łącza telefoniczne - Wyposażenie świetlicy wiejskiej - sprzęt

 Zadbane posesje prywatne nagłaśniający, zaplecze gastronomiczne

 Zabytki przyrodnicze    stanowiska internetowe

-  Brak  miejsca  na  aktywny  wypoczynek 

(park linowy, imprezy młodzieżowe)       

- Wykorzystania placu parkingowego przy 

kościele, elewacja budynku kościelnego 

-  Niedostateczna  infrastruktura  (brak 

kanalizacji,  chodników,  drogi  w  bardzo 

złym stanie)

- Brak promocji wsi

- Znikome środki finansowe sołectwa, 

- Brak perspektyw dla młodzieży
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SZANSE                                                                                     ZAGROŻENIA
   Czynniki zewnętrzne

        
  

 Bliskość aglomeracji opolskiej - Bliskość aglomeracji opolskiej - 
 (Wyludnienie miejscowości)

 Jezioro srebrne Osowiec                                - Kryzys gospodarczy,
 Większe możliwość pozyskane  - Pogorszenie komunikacji 
dzięki podjęciu i organizacji rozmaitych

przedsięwzięć – ogniska, kanalizacja,

park linowy,

 Stadnina Okoły, agroturystyka, 
Stadnina w Krynicy, Izba Leśna w Kup, 

Restauracja w Murowie wraz z noclegami

IV. Opis planowanych zadań (w tabelach poniżej).
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Priorytetowe zadania inwestycyjne według planowanej 
kolejności realizacji

Co wykonamy?

Cel
Przewidywany 

termin 
realizacji

Szacunkowy 
koszt

Inwestycji

1. ADAPTACJA SALKI PRZYKOŚCIELNEJ NA BIBLIOTEKĘ Rozwijanie 
działalności 
kulturalnej

2011 8.000,00 zł

2. KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ Promowanie walorów 
miejscowości 2011 2.000,00 zł

3. STWORZENIE FOLDERU, REKLAM PROMUJĄCYCH 
WIEŚ, ATRAKCYJNA STRONA INTERNETOWA

Promocja wsi 2011-2012 3.000,00 zł

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ „GRUBEGO 

DĘBU”, ZIELENI, UPIĘKSZENIE ZIEMI KWIATAMI I 

KRZEWAMI:

A) WITACZ KOŁO: „GRUBEGO DĘBU”, WITACZ WSI, 

B) TABLICA INFORMACYJNA - Z OPISEM LEGENDY 

O „GRUBYM DĘBIE”.

Wzrost atrakcyjności 
turystycznej 

2012-2013 8.000,00 zł 

5. ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DO SALI 

WIEJSKIEJ, ZAKUP WYPOSAŻENIA DO KUCHNI
Poprawa jakości 
organizowanych 
imprez

2012-2013 40.000,00 zł

6. PROJEKT PLACU REKREACYJNO - SPORTOWEGO:

A) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY 

WIEJSKIEJ NAPRZECIW POSESJI 21, 

B) OBSADZENIE SKWERKU KRZEWAMI, 

C) WYKONANIE ALTANKI, ŁAWEK, OŚWIETLENIA

D) STWORZENIE ETATU DLA OSOBY ZAJMUJĄCEJ SIĘ 

ORGANIZACJĄ IMPREZ SPORTOWO- REKERACYJNYCH

Miejsce integracji 
i spotkań grup 
społecznych

2011-2014

150.000,00 zł

7. ZAADOPTOWANIE PLACU PRZY KOŚCIELE (PARKING):

A) ROZBUDOWA I ODNOWA CHODNIKA, 
B) OBSADZENIE KRZEWAMI PLACU 

PARKINGOWEGO
C) REMONT ELEWACJI KOŚCIÓŁA I REMONT 

KOŚCIOŁA
D) REMONT KAPLICZKI PRZY „STAREJ SZKOLE”

Poprawa estetyki 
miejscowości poprzez 
właściwe 
zagospodarowanie 
przestrzeni 
publicznej 

2013-2015 80.000,00 zł
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V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu. 

1) Zagospodarowanie terenu wokół „Grubego Dębu”.  (* pkt.4)

Teren  znajduje  się  przy  drodze  dojazdowej  między  Brynicą  a  Grabczokiem.  Z 

miejscem tym związana  jest  legenda o Grubym Dębie.  Poprzez  zagospodarowanie 

tego  terenu  nasza  miejscowość  zyska  na  atrakcyjności  turystycznej  oraz  umożliwi 

spędzanie przez mieszkańców i turystów czasu w otoczeniu przyrody.

2) Projekt placu rekreacyjno-sportowego. (pkt. 6)

Miejsce  jest  usytuowane  w  centrum  wsi  przy  drodze  głównej,  pomiędzy  dwoma 

posesjami i ścianą lasu. Jest to idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji. Możliwość 

organizowania spotkań mieszkańców, biesiada, wspólne grillowanie. 

3) Zaadoptowanie placu przy kościele - Parking. (pkt. 7)

Teren  znajduje  się  przy  głównej  drodze  w  sąsiedztwie  zabudowy  jednorodzinnej. 

Budowa parkingu w tym miejscu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

4) Park linowy. (pkt. 8)

Teren znajduje się na skraju lasu od drogi głównej za posesją nr 10. Budowa parku 

pomoże  nam  w  rozwijaniu  działalności  rekreacyjno-sportowej.  Promowanie 

aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. 

5) Utworzenie ścieżek spacerowo- rowerowych. (pkt.9)

Usytuowanie  ścieżek  rowerowych  w  południowej  części  wioski,  wzdłuż  lasu  na 

odcinku 4 km. Miejsce to poprawi estetykę miejscowości oraz umożliwi przyjezdnym 

zwiedzanie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

* Dotyczy tabeli powyżej
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VI. System wdrażania i monitoringu. 

Ważnym  elementem  wdrażania  Planu  Odnowy  Miejscowości  Grabczok  jest 

wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Murów po uprzedniej akceptacji, w formie 

uchwały,  zebrania wiejskiego. Poszczególne zadania będą realizowane w oparciu o zasady 

wydatkowania  środków według  źródeł  ich  pochodzenia.  Podczas  aktualizacji  dokumentu, 

mieszkańcy będą brali czynny udział w zgłaszaniu propozycji inwestycyjnych. Plan Odnowy 

Miejscowości  Grabczok  będzie  podlegać  stałemu  monitoringowi.  Monitoring  będzie 

obejmował  wydatkowanie  (monitoring  finansowy)  oraz  efekty  rzeczowe  (monitoring 

rzeczowy) wdrażania Planu. Monitoring będzie procesem ciągłym, trwającym od początku 

realizacji  zadania,  poprzez  jego  wdrażanie,  aż  do  końcowego  rozliczenia.  Plan  będzie 

modyfikowany poprzez korekty i aktualizacje jego zapisów. Osobami odpowiedzialnymi za 

sprawne wdrażanie planu będą członkowie Rady Sołeckiej, Grupy Odnowy Wsi oraz Sołtys.

Opracowali:

Klaudia Gustaw – Sołtys wsi Grabczok

Halina  Niemczak  –  członek  Grupy 

Odnowy Wsi
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