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WPROWADZENIE  
 

Plan Odnowy Miejscowości Fałkowice na lata 2010 - 2016 jest dokumentem operacyjnym określającym cele, priorytety i zasady 
wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Plan jest ukierunkowany na aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. 
Dokument ten jest spójny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Przyjęty przez Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Fałkowice i Radę Gminy Pokój niniejszy plan, wykazuje zgodność wszystkich 
inwestycji planowanych do realizacji w Fałkowicach z celami programowymi Osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013. 
Plan Odnowy Miejscowości Fałkowice powinien być aktualizowany i modyfikowany w miarę zaspokajania potrzeb mieszkańców sołectwa, 
zmieniających się warunków lokalnych i regionalnych, pojawiania się nowych wyzwań cywilizacyjnych w Unii Europejskiej 
oddziaływujących na sytuację ogólnokrajową, uwarunkowania regionalne i lokalne. Bieżąca aktualizacja umożliwi, między innymi 
wyznaczenie prawidłowych kierunków rozwoju lokalnego, powiązanych z zaangażowaniem miejscowych środowisk opiniotwórczych i 
środowisk zamiejscowych w planowaniu strategicznym, ułatwi ocenę stopnia przygotowania, a następnie ocenę ewentualnie występujących 
przeszkód w realizacji przyjętych zadań, a także określenie efektów osiągniętych z wykonywanych zadań.  
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CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI  
 

 

Wieś Fałkowice położona jest w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko- Turawskie”, przy rzece Stobrawa, graniczy z gminą 

Świerczów. Mieszkańcy utrzymują się głownie z pracy w rolnictwie, dojeżdżają do pracy do ośrodków miejskich. We wsi znajduje się kościół, 

zabytkowe kapliczki, przydroże krzyże, organizacje pozarządowe, świetlica wiejska, filia biblioteki, kawiarenka internetowa.  

 

 

Rys. nr 1.Położenie  

 

   Lokalizacja: Fałkowice – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim, 

w gminie Pokój.  

 

Rys historyczny 

Nazwa NIEMIECKA:  Chwalkowitz, Falkowitz, Falkendorf  

 

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do ówczesnego województwa opolskiego. Jako datę powstania miejscowości 

uznaje się rok 1309 rok. Miejscowość położona w północnej części gminy Pokój i jest siedzibą parafii. Przez Fałkowice przechodzi historyczny 

szlak komunikacyjny Kraków-Gniezno. Pierwsza wzmianka o Fałkowicach pochodzi z 9 marca 1309 roku.  Wówczas wieś  stanowiła dobro 

książęce i nazywa się Chwalkowitz. W literaturze spotykamy się również z nazwą Scierzemb, Falkowitz, Falkendorf. Nazwa miejscowości 

mogła mieć swoje źródła w imionach ,, Chwałek”, lub,, Fałek”, jednak brak na to potwierdzenia w dokumentach. 

Wojna Domaradzko- Fałkowicka ( 1691 r.) Pierwsza wzmianka o Fałkowicach pochodzi z 9 marca 1309 roku.  Wówczas wieś  stanowiła 

dobro książęce i nazywa się Chwalkowitz. W literaturze spotykamy się również  z nazwą Scierzemb, Falkowitz, Falkendorf. Nazwa 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_namys%C5%82owski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Pok%C3%B3j
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_1975-1998
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1309
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_%28wojew%C3%B3dztwo_opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gniezno
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miejscowości mogła mieć swoje źródła w imionach ,, Chwałek”, lub ,, Fałek”, jednak brak na to potwierdzenia w dokumentach. Kościół 

Parafialny w Fałkowicach wybudowany z drewna w 1519 roku. Kościół wymalowano  i ozdobiono obrazkami. Podłoga była drewniana, 

podobnie zachrystia i wieża, oddalono nieco od kościoła, w której wisiały trzy dzwony, odlane w cztery lata po powstaniu kościoła w 1523 roku. 

Chrzcielnica wyrzeźbiona była z pnia drzewa i zawierała wodę święconą pod zamknięciem. Olej święty był przechowywany w miejscu 

niezamkniętym i niezabezpieczonym. Cmentarz parafialny znajdował się naprzeciwko kościoła, po drugiej stronie ulicy i otoczony płotem. 

KALENDARIUM: 

 

 09.03.1309 r.- nadanie aktów lokacyjnych wsi 

 1519r.- budowa kościoła w Fałkowicach 

 1613r.- epidemia dżumy 

 1631r.- II epidemia dżumy 

 1691r.- wojna Fałkowicko- Domaradzka 

Układ przestrzenny             

Fałkowice  nie posiada ukształtowanego i zachowanego układu urbanistycznego. Zabudowa rozwinęła się, bez wykształconego centrum.  

W znacznej części uległa ona przekształceniu i posiada jedynie pojedyncze elementy kulturowe wymagające ochrony konserwatorskiej,  

 

INWENTARYZACJA ZASOBÓW  
a)Ludność  Fałkowic 

Liczba mieszkańców Fałkowic wynosi 322 osoby ( dane na dzień 31.12.2008 r.). Wieś  zajmuje 4  miejsce w gminie pod względem liczby 

mieszkańców. 

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców 

 

1.Fałkowice        322 

2.Domaradz  303 

3.Domaradzka Kuźnia 218 

4.Dąbrówka Dolna 228 

5.Jagienna  174 

6.Kopalina  190 

7.Kozuby  191 

8.Krogulna  279 

9.Krzywa Góra 102 

10.Lubnów  287 
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11.Ładza  410 

12.Paryż  80 

13.Pokój  1437 

14.Siedlice  56 

15.Świercowskie 65 

16.Zawiść  279 

17.Zieleniec  623 

18.Żabiniec  86 

RAZEM: 5330 

 

Dane: Ewidencja Ludności  Urzędu Gminy Pokój 

b)Komunikacja drogowa  

Przez sołectwo przebiegają drogi powiatowe i gminne. 

c) Strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

Obszar wsi położony jest w strefie krajobrazu kulturowego, całkowicie ukształtowanego przez człowieka. W jego obrębie powszechnie 

występują ekosystemy rolnicze, intensywnie użytkowane oraz zabudowa gospodarska. 

d).  środowisko naturalne 

Fałkowice położony jest w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko- Turawskie” 

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON FAŁKOWIC 
Mocne strony miejscowości:  

1) Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory, przyrodniczo – krajobrazowe łąki, lasy, woda, 

2) Aktywna społeczność lokalna, 

3) Zwodociągowana wieś,  

4) Dostęp do szerokopasmowego Internetu, 

5) Opracowany plan zagospodarowania przestrzennego 

6) Wyrobiska po glinie 

Słabe strony miejscowości: 

1)Niedostateczna świadomość mieszkańców   

w zakresie tworzenia gospodarstw agroturystycznych, 

2) Brak funduszy na przystosowanie gospodarstw do potrzeb agroturystyki, 

3) Brak miejsc noclegowych, 

4) Niebezpieczeństwo związane z położeniem wzdłuż dróg powiatowych 
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5) zły stan świetlicy wiejskiej i niedostateczne jej wyposażenie 

Szanse : 

1) Budowa i przebudowa infrastruktury publicznej 

2) Budowa placu zabaw 

3) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 

4) Korzystanie ze środków funduszy unijnych, 

5) Wspólne działania na rzecz dobra mieszkańców wioski w ramach różnego rodzaju stowarzyszeń, 

6) Rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

7) Rozwój eko i agroturystyki, 

8) Pomysły na działalność gospodarczą , 

9) Kreowanie produktów lokalnych atrakcyjnych dla turystów, 

10) Promocja walorów turystycznych  Fałkowic, 

11) Realizacja wszystkich zaplanowanych działań,  

12) Budowa boiska wielofunkcyjnego  

13) budowa parkingu 

Zagrożenia: 

1) Brak dostatecznych środków finansowych na realizację niezbędnych inwestycji dla rozwoju wsi, 

2) Migracja młodych, aktywnych i wykształconych mieszkańców za granicę i do większych miast, 

3) Niedostateczna promocja miejscowości, 

4) Stosunkowo niewielka liczba turystów odwiedzających miejscowość,  

CEL PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 
Priorytety w rozwoju miejscowości: 

1)Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Fałkowic; 

2)Promowanie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi / aktywizacja przez sport/ ; 

3)Podniesienie standardu życia i pracy na wsi poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej.  

Istotny wpływ na dalszy rozwój miejscowości Fałkowic ma z jednej strony osiągnięty poziom rozwoju społeczno - gospodarczego sołectwa, z 

drugiej występujące bariery ograniczające pożądane przekształcenia w tej miejscowości. Rozwój Fałkowic uwarunkowany jest brakiem bogactw 

naturalnych, jedynymi zasobami występującymi na terenie wsi są lasy i wody.   

Wszystkie zaplanowane działania będą wpływać na poprawę jakości życia na terenie Fałkowic, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i 

kulturalnych mieszkańców wsi, oraz jej promowanie. Działania te umożliwią rozwój społeczności wiejskiej oraz wywrą wpływ na wzrost 

atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Fałkowic. Skorzystanie ze środków działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013 

stworzy możliwość szybszej realizacji zamierzonych zadań. 
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OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH 

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W OKRESIE 2010 - 2016 Z PERSPEKTYWĄ REALIZACJI W LATACH NASTĘPNYCH 
1.Tytuł projektu:  „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej” 

Priorytet: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców 

Analiza techniczna realizowanej inwestycji zgłoszonej do dofinansowania  

Mieszkańcy wsi nie mają miejsca, gdzie mogliby się spotkać, miejsca bezpiecznego dla dzieci i młodzieży, która po skończonych lekcjach 

mogłaby spędzać czas wolny w świetlicy w sposób zorganizowany, miejsca, które służyłoby budowaniu tożsamości wsi. 

W wyniku realizacji zaplanowanej inwestycji mieszkańcy Fałkowic otrzymają obiekt gdzie będą mieli możliwość korzystania z zajęć 

świetlicowych, gier, zabaw, imprez kulturalnych  organizowanych przez nich samych oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  w 

Pokoju. Pozwoli to efektywniej spożytkować potencjał tkwiący w lokalnej społeczności. Powstaną warunki do tego, aby przez cały rok 

organizować imprezy kulturalne np. przeglądy teatralne, plastyczne, muzyczne, kółko internetowe. 

Zakres rzeczowy i szacunkowe koszty realizacji projektu „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej”  

Budowa  - 610 000,00 

Wyposażenie   - 100 000,00 

Okres realizacji: 2011-2016 

2.  Tytuł projektu:  „Budowa placu zabaw Fałkowicach ”. 

Priorytet: Promowanie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi / aktywizacja przez sport/ Ta inicjatywa wpłynie nie tylko na rozwój 

psychoruchowy dzieci ale także sprzyjać będzie integracji dorosłych, rodziców, dziadków i pobudzi ich do nawiązywania kontaktów 

społecznych. Zagospodarowanie terenu  na miejsce spotkań i zabaw, umożliwi mieszkańcom, w tym : dzieciom i młodzieży szanse na aktywne 

spędzanie wolnego czasu. 

Okres realizacji 2010 

Analiza techniczna realizowanej inwestycji zgłoszonej do dofinansowania 

Lokalizacja: 

Teren : działka gminna 

Zakres: zakup i montaż urządzeń  

Decyzje/ pozwolenia: nie wymaga  

Nowy obiekt spowoduje większe zainteresowanie młodzieży i dzieci aktywnością ruchową, co z pewnością przyczyni się skutecznie do walki z 

różnego rodzaju patologiami społecznymi, coraz częściej spotykanymi wśród najmłodszych. Z pewnością poprawi się bezpieczeństwo 

przebywających tam dzieci, które zamiast przebywać na ulicy będą mogły korzystać z bezpiecznego  i publicznie dostępnego obiektu. 
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Dzięki realizacji tego projektu nasza wieś znacznie zyska na atrakcyjności i popularności, ponieważ w naszym regionie mało jest tego typu 

obiektów zbudowanych we wsi nie będącej siedzibą gminy.    

Zakup i montaż urządzeń placu zabaw - 33 640,00 zł 
Dokumentacja techniczna-1360 zł, łączny koszt:  35 000,00 zł 
 

 

Wykaz pozostałych zadań przeznaczonych do realizacji w latach 2010 – 2016 z perspektywą realizacji w latach następnych 

Lp. 
Przedmiot 

i zakres inwestycji 
 

Stan istniejący 
Cele projektu 

 

Przyjęte rozwiązania, 
oczekiwane produkty i 

wskaźniki ich oceny 

Instytucje i 
podmioty 

uczestniczące we 
wdrażaniu 

Okres 

realizacji 

Szacowany 

koszt 

inwestycji 

Możliwość 
współfinansowania ze 

środków Unii Europejskiej 
lub innych źródeł 

zewnętrznych 

1.  
Zagospodarowanie 
terenów gminnych 

 

Brak ogrodzenia, brak 
małej infrastruktury 

turystycznej i 
rekreacyjnej 

, nieuporządkowana 
zieleń 

Poprawa estetyki wsi, jej 
centrum wsi, zwiększenie jej 
atrakcyjności turystycznej, 

zaspokojenie potrzeb 
społecznych mieszkańców, 

podniesienie standardu życia, 
rozwój tożsamości wsi, 

zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego 

Budowa ogrodzenia, 
budowa wiaty z ławami, 

stołami, tablicami 
informacyjnymi, miejsca do 

grillowania, przebudowa 
drzewostanu, nasadzenia,  

Gmina Pokój, 
stowarzyszenia 

2010-
2015  

500 000zł 
 
 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

Oś 3 Jakość życia na obszarach 
wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej 
Działanie 3 –Odnowa Wsi 

OŚ 4 Leader 
Działanie 1- Lokalne strategie 

Rozwoju- poprawa jakości życia 
oraz różnicowanie działalności 

na obszarach wiejskich – 
osiąganie celów osi 3 

Program Operacyjny Ryby 
 

2.  
Poprawa estetyki 

miejscowości 
Niedostateczny stan 

infrastruktury drogowej 
Poprawa stanu infrastruktury 

drogowej 

Remonty nawierzchni dróg, 
budowa oświetlenia 

 
 

 
Gmina Pokój, Powiat 

Namysłowski 

2009-
2016 do 

2018 

2 000 000 
zł 

FOGR, programy rządowe, 
środki własne 
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Lp. 
Przedmiot 

i zakres inwestycji 
 

Stan istniejący 
Cele projektu 

 

Przyjęte rozwiązania, 
oczekiwane produkty i 

wskaźniki ich oceny 

Instytucje i 
podmioty 

uczestniczące we 
wdrażaniu 

Okres 

realizacji 

Szacowany 

koszt 

inwestycji 

Możliwość 
współfinansowania ze 

środków Unii Europejskiej 
lub innych źródeł 

zewnętrznych 

3.  Remont kościoła 

Zabytkowe organy 
znajdują się w złym 
stanie technicznym, 

kościół wymaga remontu 

Poprawa stanu technicznego 
obiektu i jego wyposażenia. 

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego poprzez odnowienie 

obiektów zabytkowych 

 
 
 

Remont kościoła i jego 
wyposażenia 

 
Parafia 

Rzymskokatolicka w 
Fałkowicach 

2010-
2016 

300 000 zł 
 

Program rządowy, otwarte 
konkursy ofert. 

4.  
Odnowienie 

zabytkowych 
kapliczek 

Zły stan obiektów 
architektury sakralnej 

Poprawa stanu technicznego 
obiektów. 

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego poprzez odnowienie 

obiektów zabytkowych 

Odnowienie elewacji i 
dachów obiektów 

zabytkowych 

Parafia 
Rzymskokatolicka w 

Fałkowicach, 
właściciele kapliczek 

2010-
2016 

250 000 zł 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

OŚ 4 Leader 
Małe projekty 

5.  Budowa boiska brak 

Budowa 
infrastruktury sportowej, 

poprawa jakości życia we wsi, 
zaspokojenie potrzeb 

społecznych mieszkańców 

Boisko  Gmina Pokój 
2010-
2013 

1 000 000 
zł 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 

Oś 3 Jakość życia na obszarach 
wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej 
Działanie 3 –Odnowa Wsi 

OŚ 4 Leader 
Działanie 1- Lokalne strategie 

Rozwoju- poprawa jakości życia 
oraz różnicowanie działalności 

na obszarach wiejskich – 
osiąganie celów osi 3 
Programy rządowe 
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OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB 

MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA 

ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ 

ODNAWIANIE LUB BUDOWĘ PLACÓW PARKINGOWYCH, CHODNIKÓW LUB OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO                                                                                                                                           
 

 

W Fałkowicach obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest centrum – z uwagi na ogólną dostępność i 

miejsce usytuowania kościoła, filialnej biblioteki, kawiarenki internetowej. Miejsce to pełni funkcję centrum życia kulturalnego wsi, odbywają 

się tutaj liczne spotkania, imprezy sportowe, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Miejsce to gromadzi mieszkańców bez względu na ich wiek- dzieci, 

młodzież i dorosłych. Tutaj spotykają się osoby rozwijające swoje pasje, społecznicy działający w różnych stowarzyszeniach. Planowana jest 

budowa placu zabaw dla dzieci. Ta inicjatywa wpłynie nie tylko na rozwój psychoruchowy dzieci ale także sprzyjać będzie integracji dorosłych, 

rodziców, dziadków i pobudzi ich do nawiązywania kontaktów społecznych. Zagospodarowanie terenu  na miejsce spotkań i zabaw, umożliwi 

mieszkańcom, w tym : dzieciom i młodzieży szanse na aktywne spędzanie wolnego czasu. 

Wokół terenu, przy którym planuje się budowę placu zabaw  nie ma placu parkingowego, utwardzonego dojścia, oświetlenia ulicznego, 

ogrodzenia. Ze względu na położenie przy drodze powiatowej dostępność komunikacyjna jest dobra. W sąsiedztwie obiektu można zlokalizować 

boisko sportowe.  

Nieopodal tego miejsca położona jest świetlica wiejska. Położenie komunikacyjne jest dobre,  jednak dostępność do świetlicy jest ograniczona ze 

względu na niedostateczny stan infrastruktury drogowej (zły stan nawierzchni drogi, która wymaga remontu). Przeprowadzenie remontu i 

wyposażenie świetlicy, oraz zagospodarowanie terenu wokół wraz z poprawą dostępności do niej poprawi estetykę i uatrakcyjni 

przeprowadzanie imprez służących umacnianiu więzi społeczno-kulturalnych mieszkańców. W centrum miejscowości znajdują się kościół pw. 

Św. Stanisława Biskupa i Męczennika wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków z organami, które wpisane są do wojewódzkiego rejestru 

zabytków. Obiekt wraz z wyposażeniem wymaga remontu. Oprócz funkcji religijnych kościół pełni również funkcje społeczne i integracyjne 

mieszkańców. Teren przykościelny, w miarę posiadanych środków i przy wsparciu mieszkańców jest porządkowany oraz utrzymywany, stanowi 

pięknie urządzoną przestrzeń z elementami architektury sakralnej (krzyż, kaplica).  Obszar ten ze względu na swoje położenie oraz wartości 

kulturowe pełni dla mieszkańców wsi ważną funkcję. Oprócz powyższych obiektów i miejsc w centrum wsi znajduje się rzeka, kapliczki 

wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, przyrożne krzyże, skwery. Wszystkie wskazane zadania mają szczególne znaczenie,  ich 

realizacja wpłynie na poprawę estetyki miejscowości i kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi ze względu na ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno –przestrzenne. 
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Podsumowanie  

 

Analiza stanu istniejącego, potwierdza zasadność przedstawionych inwestycji z potrzebami lokalnej społeczności. Realizacja inwestycji zaspokoi 

potrzeby społeczne i kulturalne, zapewni odpowiednie warunki rozwoju miejscowości. Z powstałych, zmodernizowanych i rozbudowanych 

obiektów korzystać będą wszyscy mieszkańcy sołectwa oraz potencjalni goście. Podjęcie prac inwestycyjnych uzależnione jest od możliwości 

finansowania ze środków Gminy Pokój i wsparcia ze środków unijnych a szczególnie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) . Wykonanie w pełni i w terminie zamierzeń określonych w Planie stwarza dla wsi Fałkowice szansę na dalszy 

rozwój miejscowości i podniesienie poziomu życia mieszkańców. 

 


