
 

 

 



 

 

   Szanowni Państwo. 

 

 Plan odnowy  miejscowości Mochów to wieloletni program określający 

najważniejsze działania, których podjęcie pozwoli na skuteczne osiągnięcie tych 

celów. Strategia jest odpowiedzią na podstawowe pytanie : co musimy zrobić, 

aby się rozwijać i zaspakajać potrzeby mieszkańców, a także wzmacniać 

atrakcyjność naszej miejscowości. Dlatego bardzo ważnym elementem 

budowania tej strategii było zaangażowanie lokalnej wspólnoty-rady sołeckiej      

i mieszkańców. Aktywność mieszkańców ma również fundamentalne znaczenie 

dla przyszłego sukcesu strategii-na etapie realizacji poszczególnych projektów, 

działań. Strategia jest planem rozwoju miejscowości Mochów, gdzie 

szczegółowe  działania zawarte są w strategii rozwoju gminy i wynikają z treści 

budżetu i wieloletniej prognozy finansowej gminy. Przyjęcie strategii nie 

zamyka też możliwości wprowadzenia w niej zmian i dynamicznego reagowania 

na pojawiające się szanse zawsze tam, gdzie jest to uzasadnione z punktu 

widzenia naszej społeczności. Opracowany dokument formułuje trzy cele 

strategiczne/kierunkowe i długofalowe/ odpowiadające na pytanie co chcemy 

osiągnąć w perspektywie czasowej do roku 2020.Cele nie posiadają rangi lecz są 

sobie równe pod względem wagi i znaczenia. Następnie zostały wyznaczone 

cele operacyjne wskazujące sposoby realizacji celów strategicznych, które 

odpowiadają na pytanie w jaki sposób należy lub można je osiągnąć. Głównym 

wykonawcą celów postawionych w strategii będzie samorząd lokalny, który       

z mocy ustaw ustrojowych jest odpowiedzialny za zaspakajanie potrzeb 

zbiorowych wspólnoty, którą reprezentuje. Podstawą sukcesu Mochowa będzie 

zaangażowanie mieszkańców w działania, które w kolejnych latach będą 

podejmowane w oparciu o zapisy strategii. Jestem przekonany, że Mochów 

2020 to nasz wspólny projekt i nasz wspólny sukces . 

  Jan  Kokurowski 

                                                                       Lider Grupy Odnowy Wsi Mochów 
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1. Wprowadzenie 

Znaczne obszary na teranie Polski zagrożone są zjawiskami trwałej 

marginalizacji. Najbardziej zagrożone są obszary wiejskie, gdzie słabo 

rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna wsi stanowi jedną                      

z najpoważniejszych barier zrównoważonego rozwoju oraz rozwoju różnych 

form działalności pozarolniczej. Prowadzi to do zmniejszenia atrakcyjności 

gospodarczej i inwestycyjnej obszarów wiejskich, a to z kolei prowadzi do 

dalszego pogłębiania dysproporcji pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. 

Nie tylko braki w infrastrukturze technicznej, ale także nieodpowiednie 

zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców wsi powodują, 

że życie na wsi staje się coraz mniej atrakcyjne.  Aby przeciwdziałać tej sytuacji 

należy rozpocząć łańcuch zmian, począwszy od miejsca zamieszkania                  

i najbliższego otoczenia. Zmiany te muszą  dotykać wszystkich sfer życia: 

poprawy infrastruktury technicznej, sposobów działalności gospodarczej, 

zagospodarowania przestrzeniu publicznej, bezpieczeństwa, komunikacji, 

zaspokojenia potrzeb duchowych i estetycznych.  

Wszystkie te ogniwa składają się na zadowolenie mieszkańców z życia na wsi,  

zaangażowanie w rozwój gospodarczy i ekonomiczny wsi. Poniższe 

opracowanie przedstawia Plan odnowy wsi Mochów. Zawiera  wizję rozwoju 

wsi oraz ustalenie priorytetów rozwojowych, celów  i projektów. Efekty odnowy 

wsi można obserwować na różnych poziomach: w sferze gospodarczej, 

ekonomicznej, społecznej.    

  Sołecka strategia to dokument opracowany przez grupę odnowy wsi Mochów. 

Przedstawia bilans inwestycji, projektów i operacji, które udało się zrealizować 

wspólnie połączonymi siłami samorządu lokalnego i powstałej inicjatywy 

lokalnej. Opracowana strategia pokazuje cele jakie zamierza osiągnąć sołectwo 

Mochów do 2020roku.Prace nad strategią to owoc wspólnej inicjatywy i pracy 

zespołu ludzi, mieszkańców Mochowa, którym leży na sercu dobro ich 

miejscowości. Strategia przyjmuje rolę integracji w stosunku do mieszkańców, 

organizacji pozarządowych. Wprowadzenie jej powinno być spójne ze strategią 

rozwoju gminy Głogówek. W owym dokumencie skupiono się na analizie 

zasobów oraz przedstawieniu planowanych działań, planu rozwoju 

miejscowości na najbliższe lata. Jest on skierowany do mieszkańców wsi, grup 

nieformalnych, Urzędu Miasta i Gminy Głogówek, Starostwa Powiatowego      

w Prudniku, Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Działania wynikające ze 

strategii rozwoju przyjętej najpierw przez Zebranie Wiejskie mieszkańców,       



a następnie Radę Miasta Głogówek powinny zostać przekształcone w konkretne 

działania na terenie wsi. 

1.1 Opis miejscowości 

  Nazwa wsi pochodzi podobno od drewnianych schowków, które okoliczna 

ludność budowała na bagnach nad rzeką Osobłoga w czasie najazdów tatarskich. 

Z połączenia słów ”mom chow” powstał Mochów. 

  Miejscowość położona jest w Polsce, w województwie opolskim ,powiecie 

prudnickim, w gminie Głogówek. Położona jest nad rzeką Osobłogą, na 

pograniczu Płaskowyżu Głubczyckiego. Przez teren miejscowości przebiega 

droga krajowa o znaczeniu regionalnym i ponad regionalnym łączącym Polskę   

i Czechy relacji Granica Państwa-Pyskowice, gdzie w znacznej mierze 

skoncentrowany jest ruch tranzytowy. Jest wsią  gdzie w części miejscowości 

dobrze prosperują gospodarstwa rolne zarówno hodowlane jak i typowo 

uprawne. Każde z tych gospodarstw jest samowystarczalne, wyspecjalizowane   

i odpowiednio zmodernizowane. Z pokolenia  na pokolenie przekazywane są tu: 

majątek, tradycje oraz dążność do zdobywania kwalifikacji zawodowych. 

Gospodarstwa są tu z pokolenia  na pokolenie powiększane (dzierżawa, zakup 

ziemi). Jego rozwojowi sprzyjają dobre warunki środowiska przyrodniczego 

(klimat, dobre gleby klasy I-III, wysoki udział użytków rolnych). Dla wygody 

mieszkańców w miejscowości znajduje się sklep spożywczy, pizzeria i liczne 

zakłady świadczące liczne usługi dla ludności (samochodowe, budowlane, 

rolne). Mochów liczy 415 osób (stan na koniec grudnia 2015 roku). Na terenie 

wsi znajduje się świetlica, stodoła farska częściowo zmodernizowana, plac 

zabaw, remiza strażacka. Wieś jest w całości skanalizowana, nie jest 

zgazyfikowana. W 2015 roku wybudowano małe boisko do gry w piłkę nożną 

ze sztuczną nawierzchnią.  

  W Mochowie znajduje się neolityczne stanowisko archeologiczne (4500-1800 

l.p.n.e.). 



 

 

1.2 Zasoby kulturowe miejscowości Mochów 

  Z zapisów historycznych wynika, że na terenie wsi Mochów w XV wieku 

został ufundowany przez Władysława Opolczyka kościół, który po kilku 

modernizacjach funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Do dziedzictwa kulturowego 

wsi zaliczyć należy kapliczki i krzyże przydrożne (wotywno-dziękczynne), 

których historia sięga XVIII wieku. Krajobraz wsi jest urozmaicony. Zabudowa 

wsi jest zwarta. Budownictwo jednorodzinne. Mieszkańcy wsi należą do parafii 

Mochów-Pauliny, gdzie angażują się w kultywowanie tradycji 

religijnych(uroczystości odpustowe , obrzędy Tridum Paschalnego , Święta 

Bożego Narodzenia). Mieszkańcy bardzo dbają o pozytywny wizerunek swojej 

wsi, która dzięki temu uzyskuje miano miejscowości czystej , zadbanej , ładnej       

i gościnnej. 



 

1.3 Infrastruktura społeczna 

  We wsi znajduje się wioska internetowa, świetlica, które są miejscem 

aktywności społecznej. Dzieci i młodzież mają umożliwiony dostęp do Internetu 

a także do różnego rodzaju gier, zabaw oraz ma możliwości skorzystania z 

oferty zajęć z zakresu obsługi komputera, obsługi programów związanych z 

prezentacją (Power point), pisaniem (Word), arkuszem kalkulacyjnym (exel), 

nauki języków obcych. W ostatnich latach na wsi dokonały się istotne 

przemiany społeczno-gospodarcze, które w poważnym stopniu przyczyniły się 

do zmian demograficznych naszego regionu. Wzrosła liczba osób w wieku 65 

lat i więcej, zanotowano poważny spadek ludności w wieku produkcyjnym, co 

stworzyło nową sytuację na rynku pracy, która w przyszłości wpływać będzie na 

społeczeństwo oraz gospodarkę. Zmiany te kształtować się będą zarówno w 

sferze ochrony zdrowia, edukacji, popycie na towary i usługi oraz szeroko 

pojętym rynku pracy. Szczególnym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury społecznej, odpowiadającej za zmieniające się uwarunkowania 

społeczno-gospodarcze(nowe programy: rodzina500+,wcześniejsze emerytury).  



 



 

1.6 Rolnictwo i gospodarka 

  Podstawowym zajęciem mieszkańców wsi Mochów, jak i całej gminy jest 

rolnictwo oraz prowadzona przez podmioty gospodarcze różna działalność 

branżowa (handel, transport, produkcja, usługi). Wśród użytków rolnych na 

terenie miejscowości przeważają gleby I-III klasy bonitacyjnej. W miejscowości 

występuje dwuzawodowość właścicieli gospodarstw rolnych, co obniża 

znaczenie tej branży w strukturze zatrudnienia. Na terenie wsi jest 22 

gospodarstwa rolne. Wśród zwierząt gospodarskich dominuje bydło mleczne       

i mięsne, następnie trzoda chlewna. Z terenu wsi Mochów działa 16 podmiotów 

gospodarczych. Miejscowość posiada atuty z punktu rozwoju turystyki               

i rekreacji. Rozwój ten może spełniać rolę czynnika wzrostu i pełnić funkcję 

instrumentu wspomagającego restrukturyzację i przemiany społeczno-

gospodarcze. Turystyka wywołuje również zmiany wtórne struktury branżowej 

poprzez pobudzenie rozwoju handlu i usług. 

1.7 Różnorodność biologiczna 

  Posiadane potencjały, zawarte w zasobach naturalnych, stanowią atuty 

rozwojowe miejscowości, ale także stanowią naturalne bariery, ograniczające 

możliwości rozwoju (dotyczy to szczególnie wysokiej klasy gruntów rolnych, 

ochrony zasobów wodnych, zagrożeń powodzią). Obecna, niewystarczająca 



wiedza i wrażliwość ekologiczna mieszkańców naszego regionu i turystów go 

odwiedzających wymaga prowadzenia masowych działań informacyjnych, 

szkoleń przyczyniających się do odbudowy poczucia odpowiedzialności za 

szkody w środowisku, jako skutki działań społeczno-gospodarczych. Osiągnąć 

to można poprzez montaż instalacji solarnych, pomp ciepła, fotowoltaikę, 

pieców niskoemisyjnych do centralnego ogrzewania i wszelkich urządzeń 

technicznych umożliwiających oszczędzania energii elektrycznej i wody. 

1.8 Infrastruktura drogowa 

  Sieć drogową na terenie miejscowości Mochów stanowi droga krajowa nr 41 

tzw.”Trasa Sudecka”, 2 drogi powiatowe oraz droga gminna. Stan dróg w 

związku z rosnącym wskaźnikiem motoryzacji przestaje odpowiadać obecnym 

potrzebom komunikacyjnym. Kluczowego znaczeniem nabiera skomunikowanie 

drogowe naszej miejscowości i Głogówka poprzez  budowę obwodnicy 

Mochowa i Głogówka, opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej 

skrzyżowania na terenie miejscowości. Szczególnie ważne jest oddzielenie 

ruchu pojazdów od ruchu niechronionych użytkowników dróg/pieszych i 

rowerzystów/ poprzez budowę ścieżek dla pieszych i rowerzystów. 

2. Analiza zasobów wsi Mochów 

Lp Rodzaj zasobu, 

kapitału 

Informacja o 

dysponowaniu 

Znaczenie zasobu 

Małe Duże Wyróż-

niające 

1. Przyrodniczy : 
-krajobraz, walory, 
rzeźba terenu 
-stan środowiska 
-klimat 
 
-roślinność 
-gleby 

 

- płaski, zakole rzeki 

Osobłoga 

-dobry 

-powietrze czyste (w 

normie) ciepły klimat 

-różnorodna 

-dobre, żyzne 

 
 
 
 
  X 

 

 

 

  X 

  X 

 

 

  X 

 

 

   X 

2. Kulturowy: 

-architektura 

 

-przestrzeń wiejska, 

publiczna 

-przestrzeń wiejska 

prywatna 

-zabytki 

 

-pojedyncze 

gospodarstwa i 

zagrody 

-świetlica wiejska, 

plac zabaw, kościół 

-zadbane ogródki i 

zagrody mieszkańców 

 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

 

  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   X 



-osobliwości kulturowe 

-święta kulturowe, 

odpusty 

-kościół, kapliczki 

-izba tradycji 

-dzień dziecka, 

dożynki, 

spotkania 

 

  X 

   X 

3. Obiekty i tereny 

-działki pod zabudowę 

mieszkaniową 

-pustostany 

 

 

-istnieją na terenie wsi 

 

-budynek szkoły 

podstawowej, 

mieszkalny 

 

  X 

 

  X 

  

4. Infrastruktura społeczna: 

-plac publicznych 

spotkań, festynów 

 

-sale spotkań, świetlica 

 

-miejsce uprawiania 

sportu 

 

 

-boisko zielone z 

parkingiem przy 

świetlicy wiejskiej 

-świetlica, wioska 

internetowa 

-boiska przy placu 

zabaw 

  

 

  X 

 

 

  X 

 

  X 

 

 

 

5. Infrastruktura 

techniczna: 

-wodociąg i kanalizacja 

-drogi, chodniki, 

parkingi, 

Przystanki, oświetlenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sieć telefoniczna i 

dostępność do internetu 

 

-telefonia komórkowa 

 

 

-wodociąg i 

kanalizacja jest w całej 

wsi 

-droga krajowa 41 

-2drogi powiatowe 

-droga gmina 

-chodniki wzdłuż drogi 

krajowej i powiatowej 

(Mochów-Biała) 

-główne ulice 

oświetlone 

-brak chodnika  i 

oświetlenia przy 

drodze powiatowej 

Mochów-Racławice 

Śląskie 

-powszechny dostęp 

do Internetu 

-powszechny dostęp 

do telefonów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

 

  X 

 

  X 

  X   

  X 

  X 

 

 

  X 

 

 

 

 

  X 

 

  X 

 



komórkowych i 

stacjonarnych 

6. Gospodarka, rolnictwo 

-miejsca pracy, znane 

firmy 

 

 

 

 

 

-gospodarstwa rolne 

 

-uprawy, hodowla 

 

-możliwe do 

wykorzystania odpady 

produkcyjne 

 

 

-naprawa pił i kosiarek 

-3 osoby 

-autonaprawa-5osób 

-imbud-5 osób 

-zakład malarski-3 

osoby 

-wymiana opon-5 osób 

-ogrodnictwo-5 osób 

-gospodarstwa rolne-

22/1-100ha/ 

-zboża, buraki 

cukrowe, kukurydza, 

łąki 

-słoma, gnojowica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

  X 

 

  X 

 

  

  X 

 

  X   

  X 

  X 

  X 

  X 

 

 7. Środki finansowe i 

pozyskiwanie funduszy 

-środki udostępniane 

przez gminę 

-środki wojewódzkie 

 

 

 

-fundusz sołecki 

 

-małe granty 

  

 

  

 X 

 

 X 

       

8. Mieszkańcy/kapitał 

społeczny i ludzki 

-autorytety i znane 

postacie we wsi, osoby z 

dostępem do internetu 

Autorytety: 

 

-Jan Kokurowski - 

sołtys, aktywizacja 

mieszkańców, 

pozyskiwanie 

funduszy 

-Edward Rosa-zbiór i 

konserwacja starych 

zegarów 

-Gerard Kulpa-zbiór i 

konserwacja starych 

zegarów, inne prace 

fachowe 

-Jan Hojdem-praca 

maszynami i 

narzędziami 

-Antoni Suchy-

   X  



rzemieślnik 

-Eryk Semma-rolnik 

Anna Gerlaczka-

ogrodnik 

-Paweł Piechaczek-

zbiór starych 

dokumentów 

Andrzej Czerwiński-

zbiór militariów 

-Grzegorz Wyszyński-

konserwator zabytków 

   

 

3. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron wsi Mochów 

 

Lp. Silne strony Lp. Słabe strony 
1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

Bogata przeszłość historyczna 

Mochowa. 

Kościół parafialny. 

Oferta turystyczna Izba 

Tradycji. 

Wzrastająca aktywność 

mieszkańców i liderów. 

Lokalizacja przy rzece 

Osobłodze z możliwością 

wykorzystania w turystyce jako 

zarobek mieszkańców. 

Miejsca pracy dla 

mieszkańców w lokalnych 

firmach i zakładach. 

Instytucje kultury-wioska 

internetowa, świetlica, stodoła 

farska. 

Kanalizacja sanitarna-ochrona 

środowiska. 

Imprezy na terenie placu 

zabaw. 

Cała wieś jest 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
7. 
8. 
 
 
 
 
 
9. 

Brak oświetlenia boiska. 
Zły stan nawierzchni dróg. 
Niewystarczająca oferta zajęć 
kulturalnych dla dzieci i 
młodzieży. 
Brak przystani do spływów 
kajakowych na rzece 
Osobłodze. 
Niedostateczna baza 
gastronomiczna i noclegowa, 
w tym pola namiotowego  
jako zaplecza dla turystów. 
Słabe wyeksponowanie 
atrakcji Mochowa (witacz, 
oświetlenie, mała 
architektura). 
Słaba promocja Izby Tradycji. 
Niedostateczne oświetlenie 
wsi powodujące spadek 
poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców podczas 



 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

zwodociągowana. 

Wieś ma światłowodową sieć 

telefoniczną. 

Mieszkańcy mają powszechny 

dostęp do Internetu. 

Duża ilość wolnych terenów 

pod budownictwo 

jednorodzinne. 

Usprzętowienie gospodarstw 

rolnych. 

 
 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
 
 
 
 

poruszania się po Mochowie o 
zmroku w kierunku 
Dzierżysławic. 
Słabe zintegrowanie 
mieszkańców oraz 
niedostateczne 
zaangażowanie w 
podejmowane inicjatywy. 
Niedostateczna ilość ławek i 
koszy na śmieci. 
Brak parkingu na rowery przy 
orliku. 
Brak jakichkolwiek ścieżek 
rowerowych między 
miejscowościami. 

 Szanse  Zagrożenia 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
6. 
 
 
7. 
 
8. 
 

Izba Tradycji-oferta 
turystyczna. 
Dobre położenie miejscowości 
przy drodze krajowej41,30 km 
od autostrady,20 km od 
przejścia granicznego z 
Czechami (Osoblacha) 
Obecność dużych aglomeracji 
w promieniu 50km. 
Pozyskiwanie środków z UE i 
innych dotacji na inwestycje i 
działania społeczne. 
Realizacja programu” Odnowa 
i rozwój wsi” z programu 
Leader przez gminę. 
Realizacja funduszu sołeckiego. 
Wzrost ruchu turystycznego na 
obszarze gminy w ostatnich 
latach. 
Bardzo dobre kontakty z 
lokalną grupą działania. 
Udział w programie odnowy 
wsi. 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
5. 
 
 
6. 
 
7. 

Rosnące natężenie transportu 
ciężarowego stanowiące 
ogromną uciążliwość dla 
mieszkańców. 
Mała ilość połączeń 
komunikacyjnych z sąsiednimi 
miejscowościami i miastami. 
Brak obwodnicy miejscowości 
stwarza zagrożenie życia 
mieszkańców (wąska droga 
przez centrum miejscowości i 
duże natężenie ruchu). 
Zadłużenie gminy Głogówek. 
Brak stabilnego budżetu 
organizacji pozarządowych w 
kraju. 
Ucieczka młodych ludzi do 
większych miast-ubywa ludzi. 
Brak możliwości 
zarobkowych-emigracja 
zarobkowa młodych ludzi  do 
innych krajów. 



4. Założenia planu odnowy miejscowości Mochów  

4.1 Misja i wizja  

  Mochów to miejscowość ciągle rozwijająca się, otwarta na zmiany                    

i poszukiwanie nowych rozwiązań służących całej społeczności miejscowości. 

Mieszkańcy chętnie angażują się w działania, które integrują wieś tworząc 

poczucie wspólnoty i porozumienia. Szeroka oferta kulturalna, edukacyjna         

i sportowa umożliwia wszechstronne poszerzenie zainteresowań i pasji 

mieszkańców. Rozwinięta infrastruktura społeczna i techniczna oraz zadbana, 

estetyczna i zazieleniona przestrzeń publiczna zapewnia dobrą jakość życia        

i poczucia bezpieczeństwa na terenie Mochowa. Bliskość Głogówka oraz małe 

podmioty gospodarcze znajdujące się w miejscowości dają mieszkańcom liczne 

miejsca pracy. 

  Głównym celem opracowania i uchwalenia planu odnowy miejscowości 

Mochów jest dalsze zagospodarowanie centrum kulturalne wsi. Dzięki czemu 

stworzy się warunki do integracji, rozwoju fizyczno-kulturalnego                        

i intelektualnego mieszkańców.  

 



5. Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące 

społeczność lokalną na lata 2016-2020. 

W trakcie prac nad planem odnowy sporządzono listę zadań priorytetowych, 

których realizacja w dłuższej perspektywie czasu przyniesie wymierne rezultaty 

i pozwoli zrealizować cele odnowy miejscowości Mochów. Plan odnowy jest 

planem otwartym, który stwarza możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb 

społecznych i uwarunkowań finansowych. 

Harmonogram zadań priorytetowych: 

Lp

. 

Nazwa zadania Cel Okres 

realizacji 

Szacunko-

we koszty 

w zł 

Źródło 

finansowania 

1. Poprawa 

środowiska 

naturalnego  w 

miejscowości 

Montaż 

instalacji 

solarnych, 

pieców 

niskoemisyjnych 

c.o. 

2016-

2020 

100.000  Budżet gminy, 

fundusze 

unijne, 

NFOŚiGW,  

WFOŚiGW 

2. Regulacja biegu 

rzeki Osobłoga 

Mochów-

Dzierżysławice 

oraz konserwacja 

rowu przeciw-

powodziowego 

Mochów-Pauliny 

Możliwość 

wykorzystania 

rzeki do 

spływów 

kajakowych. 

Ograniczenie 

szkód na mieniu 

powodowanych 

powodziami 

2016-

2018 

150.000 Budżet gminy, 

WZMIUW, 

3. Uzupełnienie 

oświetlenia przy 

placu zabaw oraz 

oświetlenie 

boiska ze 

sztucznej 

nawierzchni 

Poprawa 

infrastruktury, 

stworzenie 

oferty 

rekreacyjnej dla 

mieszkańców 

2016-

2017 

15.000 Budżet gminy, 

środki unijne 

4. Przeniesienie 

słupa 

elektrycznego z 

chodnika 

Poprawa 

infrastruktury i 

bezpieczeństwa 

pieszych 

2016 3.500 TAURON, 

budżet gminy 

5. Dokończenie 

remontu stodoły 

farskiej  

Stworzenie  

oferty 

rekreacyjnej dla 

2016-

2018 

20.000 Budżet gminy, 

fundusz 

sołecki 



mieszkańców 

6. Remont boiska do 

siatkówki 

Stworzenie 

oferty 

rekreacyjno-

sportowej dla 

mieszkańców 

2016 1.500 Fundusz 

sołecki, 

sponsorzy 

7. Podkrzacznie 

drzew na 

cmentarzu i placu 

zabaw 

Bezpieczeństwo 

osób 

przebywających 

2016 5.000 Środki 

parafialne 

8. Otwarcie Izby 

Tradycji 

Kultywowanie 

miejscowej 

tradycji 

2016 1.000 Fundusz 

sołecki, 

sponsorzy 

9. Uruchomienie 

przejścia dla 

pieszych przy 

drodze krajowej 

41 

Bezpieczeństwo 

pieszych 

2016 3.500 Budżet gminy 

10 Rozbudowa 

remizy strażackiej 

Poprawa 

estetyki 

miejscowości 

2016 170.000 Budżet gminy 

11 Zagospodarowani

e terenu wokół 

boiska 

sportowego 

(Orlik) 

Poprawa 

estetyki  

2016 11.000 Budżet gminy 

12 Zagospodarowani

e terenu wokół 

groty 

(utwardzenie 

terenu, 

wykonanie ławek, 

konserwacja 

figury) 

Poprawa 

estetyki 

2016 4.500 Sponsorzy, 

środki 

parafialne 

13 Przebudowa rowu 

melioracyjnego w 

Mochowie 

(Tomala-Kania) 

Odprowadzenie 

wód gruntowych 

2016 5.000 Spółka wodna 

14 Ogródek 

rekreacyjny – 

siłownia na 

świeżym 

powietrzu 

Promocja 

zdrowego trybu 

życia osób w 

każdym wieku 

2017 10.000 Budżet gminy, 

fundusz 

sołecki 



15 Remont przystani 

dla kajaków 

Organizacja 

spływów 

kajakowych, 

promocja 

produktu 

2017-

2018 

45.000 Budżet gminy, 

fundusz 

sołecki, 

sponsorzy 

16 Utworzenie strefy 

sportowo-

rekreacyjnej z 

zagospodarowani

em placu przy 

boisku(Orlik) 

Poprawa 

estetyki 

miejscowości 

2016 3.500 Budżet gminy, 

sponsorzy 

17 Oznakowanie 

miejscowości 

Poprawa 

infrastruktury 

2017 3.500 Budżet gminy, 

fundusz 

sołecki 

18 Uzupełnienie 

oświetlenia i 

budowa chodnika 

i przejścia dla 

pieszych na 

drodze 

powiatowej 

Mochów-

Racławice 

Poprawa 

infrastruktury i 

bezpieczeństwo 

mieszkańców 

2017 20.000 Starostwo 

powiatowe, 

budżet gminy 

19 Remont drogi 

powiatowej 

Mochów-

Racławice Śl. z 

wybudowaniem 

ścieżki rowerowej 

na poboczu 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

2017-

2018 

1.000000 Starostwo 

powiatowe, 

fundusze 

unijne, budżet 

gminy 

20 Remont 

ogrodzenia muru 

cmentarnego 

Poprawa 

estetyki 

2016-

2017 

45.000 Środki 

parafialne 

21 Przebudowa 

skrzyżowania w 

Mochowie 

Poprawa 

infrastruktury i 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

2017-

2018 

600.000 GDDKiA, 

budżet gminy 

22 Wyznaczenie 

ścieżki 

spacerowo-

rowerowej 

Mochów-Mionów 

z modelowym 

Promocja ruchu 

na świeżym 

powietrzu i 

miejscowości na 

zewnątrz 

2017-

2019 

1.200000 Budżet gminy, 

fundusze 

unijne, 

program 

Ministerstwa 

Kultury i 



zadrzewieniem 

śródpolnym 

Sportu 

23 Modernizacja 

oświetlenia wsi 

Poprawa 

infrastruktury, 

oszczędność 

energii i 

środków 

finansowych 

2017-

2019 

500.000 TAURON, 

budżet gminy, 

środki unijne 

24 Dekoracja 

skrzyżowania w 

Mochowie 

(oświetlenie 

okolicznościowe) 

Wystrój 

okolicznościowy 

(świąteczny) 

2017 1.500 Fundusz 

sołecki, 

sponsorzy 

25 Strona 

internetowa 

miejscowości 

Poprawa 

komunikacji z 

mieszkańcami 

2017 1.500 Budżet gminy , 

fundusz 

sołecki 

26 Produkcja i 

dystrybucja 

energii 

odnawialnej na 

budynku 

świetlicy 

wiejskiej 

Oszczędność 

energii i 

środków 

finansowych 

2018-

2019 

80.000 Budżet gminy, 

środki unijne 

27 Współpraca na 

linii mieszkańcy-

Gmina 

Opracowanie 

procedur 

załatwiania 

interesantów wg 

zasady po 

urzędzie 

wędruje sprawa 

a nie interesant 

2016 - Urząd Gminy 

28 Powołanie 

stowarzyszenia 

Odnowy Wsi 

Mochów 

Podniesienie 

jakości życia 

mieszkańców, 

kultywowanie 

tradycji 

2016 1.500 Budżet gminy 

29 Budowa 

obwodnicy 

Mochów-

Głogówek 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

2020-

2025 

110 mln GDDKiA, 

budżet gminy, 

środki unijne 

 

 



6. System wdrażania, sposoby monitorowania, ocena i promocja 

Wdrażanie planu odnowy wsi (POW) Mochów będzie odbywać się                   

w następujący sposób: 

1. Odpowiedzialność za realizację POW przejmuje grupa odnowy wsi. 

2. Za realizacje odpowiadają instytucje wskazane w harmonogramie 

realizacji. 

3. Na koniec każdego roku lub na początek kolejnego sołtys zwoływał 

będzie zebranie wiejskie, na którym grupa odnowy wsi zaprezentuje 

postępy w realizacji poszczególnych zadań i celów. 

Zmiana planu wymaga uchwały zebrania wiejskiego i uchwały Rady Gminy. 

7. Dokumentacja fotograficzna 

 

       Wioska internetowa 



 

Świetlica w Mochowie 

 

 

  Zagospodarowanie terenu  za stodołą farską 



 

Powódź 2007r. 

 

Plebania przed rozbiórką 



 

Budowa boiska do siatkówki 

 

Dzień Dziecka w Mochowie 



 

Wjazd do Mochowa 



 

 Kopia  aktu erekcyjnego Mochów-Pauliny z 1388r. 



 

   Kościół na Glinianej Górce i Grota Majowa 



 

  Kościół i klasztor Mochów-Pauliny 

 

8. Podsumowanie 

Strategia odnowy miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów 

odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. 

Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy 

aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020”działanie”Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić 

będzie wytyczne dla władz Gminy Głogówek przy opracowaniu kierunków 

rozwoju poszczególnych miejscowości. 

  Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na 

obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie  potrzeb społecznych  i kulturalnych 

mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi 

rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego 

i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej. 

  Opracowana strategia odnowy miejscowości zakłada w przeciągu 5 

najbliższych lat realizację kilkunastu zadań.Istotą tych zadań jest pobudzenie 



aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz 

rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną           

i kulturową. Zakładane cele strategii przewidują wzrost znaczenia wsi poprzez 

rozwój kultury, edukacji, sportu i rekreacji. 

  Realizacja strategii odnowy miejscowości ma także służyć integracji 

społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu wolnego czasu dzieci               

i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych. 

  Zapisy zawarte w strategii rozwoju miejscowości Mochów są zgodne                

z zapisami Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głogówek, Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego oraz Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich               

i Rolnictwa na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Uchwała 

                                Zebrania Wiejskiego w Mochowie 

                                        Z dnia 15 kwietnia 2016r. 

 

 w sprawie przyjęcia planu Odnowy Miejscowości Mochów. 

 

                                                         § 1. 

Zebranie Wiejskie sołectwa Mochów przyjmuje Plan Odnowy Miejscowości 

 Mochów na lata 2016-2020,który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały. 

 

                                                          § 2. 

Plan Odnowy Miejscowości Mochów realizowany będzie przez Grupę Odnowy  

Wsi Mochów . 

 

                                                          § 3. 

Uchwała wchodzi w zycie  z dniem podjęcia. 

 

                                                         Przewodniczący Zebrania Wiejskiego 

                                                                 

                                                                 Jan Kokurowski 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


