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1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
Wichrów jest jednym z 9 sołectw gminy Radłów. Miejscowość
usytuowana jest na pograniczu województwa opolskiego i śląskiego. Liczy
około 448 mieszkańców. Historia Wichrowa sięga XVI wieku.
Wioska leży na terenie równinnym, zalesionym, pośród pól i lasów.
Charakterystyczną rzeźbą terenu są lipy, które rosną wzdłuż drogi.
Miejscowość jest w pełni zwodociągowana, działa radiowa sieć
telefoniczna bez dostępu do Internetu oraz telefonia komórkowa o słabym
zasięgu. Większość gospodarstw położonych jest wzdłuż oświetlonej i
wyasfaltowanej drogi. Każda część wioski ma swoją przypisaną specyficzną
nazwę np: Pustkowie, Zydlongi. Nazwy te najlepiej kojarzą najstarsi
mieszkańcy Wichrowa, którzy są świadkami biegu historii lokalnej.
W Wichrowie znajdowała się kopalnia rudy żelaza, która w XVIII wieku
przyciągnęła wielu ludzi i dała prace wielu mieszkańcom.
Kołodziej i kowal to dawne zawody, po których dziś pozostała tylko stara
kuźnia.
Sołectwo ma typowo rolniczy charakter, stąd też większość mieszkańców to
rolnicy na kilkunastu hektarach. Obejścia są zadbane, szereg domków bardzo
urokliwych i także nowoczesnych.
We wsi znajduje się Filia Publicznego Przedszkola w Sternalicach, sala
spotkań, nie użytkowana sala wiejska. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców
mamy również boisko sportowo – rekreacyjne, plac zabaw a od niedawna
również boisko wielofunkcyjne. Na terenie byłej Szkoły znajduje się XVIII –
wieczny dzwon, który na znak, że ktoś zmarł, dzwoni.
W naszej wiosce mieści się była 100 – letnia Szkoła Podstawowa, w
której obecnie znajduje się sala spotkań, przedszkole oraz szatnia LZS-u.
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Dumą Wichrowa jest Ludowy Zespół Sportowy, który istnieje już 35 lat.
Poza tym działa również Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzystwo Społeczno –
Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz Stowarzyszenie Sympatyków
Wsi Wichrów.
Co roku kultywowane są niektóre tradycje, obrzędy: pierzajki, Dzień
Babci i Dziadka, Dyngus, Spotkanie opłatkowe, Wielkanocne święcenie pól.
We wsi znajduje się dziesięć zakładów z ok. 20 miejscami pracy takimi jak:
zakład fotograficzny, produkcji siatki, stolarski, malarski, dwa sklepy
spożywcze, bar, Jest to niestety bardzo mała liczba stanowisk pracy.
Nasza wieś może pochwalić się własną stroną internetową, która z
pewnością jest dużym „plusem” i reklamą naszej wioski.
www.wichrow.pl
Informacje o Wichrowie można znaleźć w dwumiesięczniku Wieści
Radłowskie.
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WIZJA

Wicher wieje z różnych stron
a nasze lipy dają nam schron.
Mamy przedszkole boisko i kort
bo my ogólnie lubimy sport
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INFORMACJE O SOŁECTWIE
WICHRÓW
GMINA RADŁÓW
POWIAT OLESNO
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Liczba mieszkańców Liczba gospodarstw Sołtys
Rada Sołecka
-

448 osób
98
Roman Kaleja
Bronisław Czapliński
Bernard Osyra
Roman Kaleja
Aniela Pownuk
Józef Roj

Grupa Odnowy Wsi Członkowie:

lider- Bronisław Czapliński
Agnieszka Dutkiewicz
Marcin Kurpiel
Sławomir Pyrasch
Aneta Kurdyna
Małgorzata Gruca
Krystian Obłąk

Stowarzyszenie Sympatyków
Wsi Wichrów
prezes Marcin Kurpiel
Członkowie:
Bronisław Czapliński
Przemysław Dutkiewicz
Sławomir Pyrasch
Justyna Kaleja
Główne zadania Rady Sołeckiej oraz Grupy Odnowy Wsi Wichrów:
− poprawa wizerunku miejscowości,
− przeprowadzanie wspólnych inwestycji na rzecz środowiska
lokalnego,
− organizowanie cyklicznych spotkań i festynów,
− współpraca i uaktywnianie społeczności lokalnej
− integracja mieszkańców
− wzbogacanie życia kulturalnego wsi.
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2. ANALIZA ZASOBÓW WSI
2.1 ZASOBY PRZYRODNICZE

- teren równinny,
- dobry stan środowiska naturalnego,
- duże zalesienie,
2.2 ZASOBY KULTUROWE

- gwara śląska,
- tradycja pierzajek, Dzień Babci i Dziadka, Dyngus, spotkanie
opłatkowe, Wielkanocne święcenie pól,
- festyny sportowe,
- imprezy cykliczne: międzynarodowy turniej piłki halowej
organizowany przez LZS Wichrów,
- imprezy okolicznościowe: wyjazdy wsi do Krakowa i innych
okolicznych miast,
- specyficzne nazwy, np.: Pustkowie, Zydlongi,
- dawne zawody: kołodziej i kowal.
2.3OBIEKTY I TERENY
- miejsce, gdzie znajdowała się kopalnia rudy z XVIII wieku
2.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

- wielofunkcyjny kort tenisowy,
- sala spotkań,
- świetlica dla młodzieży,
- klub LZS,
- boisko sportowe,
- publiczne przedszkole,
- sala wiejska
2.5 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

- wodociąg,
- asfaltowa i oświetlona droga,
- przystanek autobusowy,
- radiowa sieć telefoniczna,
- telefonia komórkowa.
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2.6 GOSPODARKA I ROLNICTWO

- zakład fotograficzny,
- zakład produkcji siatki ogrodzeniowej,
- zakład stolarski,
- zakład malarski,
- dwa sklepy spożywczo-przemysłowe oraz bar,
- punkt skupu zwierząt gospodarskich,
- pszczelarz- pasieka,
- gospodarstwa ukierunkowane na uprawę zbóż oraz hodowlę trzody
chlewnej.
Środki finansowe i pozyskiwane fundusze:
- środki wypracowywane na festynach i innych imprezach
środowiskowych.
2.7 Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
- Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Wichrów,
- Grupa Odnowy Wsi,
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Ludowy Zespół Sportowy,
- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
- Caritas,
- autorytety i znane postacie we wsi:
Edmund Pownug- fotograf, pasjonat , darczyńca na rzecz wsi
2.8 ELEMENTY WYRÓŻNIAJĄCE WIEŚ
Położenie:
− bliskość do większych miast: Krzepice, Olesno,
− drogi asfaltowe
− bliskość do terenów leśnych
Obiekty:
− boisko sportowe,
− plac zabaw,
− sala spotkań,
8
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− kort tenisowy
− sala wiejska.
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3.OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I
ZAGROŻEŃ
(analiza SWOT)

3.1 Mocne strony:
prowadzenie strony internetowej wsi,
prężne działanie organizacji młodzieżowych i sportowych

−

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

LZS,
możliwość czynnego użytkowania sali spotkań,
wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny,
dobry stan zaplecza sportowo-rekreacyjnego (boisko
sportowe),
istniejące przedszkole,
produkcja siatki ogrodzeniowej (sponsorzy), fotograf,
dobry standard zamieszkania,
występowanie obszarów leśnych,
teren czysty ekologicznie,
integracja mieszkańców wsi,
pełna integracja wielokulturowego środowiska na rzecz rozwoju
wsi.

3.2 Słabe strony:
− mała ilość miejsca pracy,
− brak chodników,
− brak kanalizacji sanitarnych,
− brak możliwości segregacji śmieci,
− niedostatek zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego,
− słaba komunikacja,
− brak dostępu do sieci kablowej (telefon oraz internet),
− mała ilość osób wykształconych, podejmujących studia,
− niska klasa gleb i gruntów ornych,
− niski przyrost naturalny,
− słaby stan nawierzchni asfaltowych,
− brak funduszów na rozwój
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3.3 Szanse:
−

−
−
−

−
−
−
−

−
−

−
−
−

powstanie organizacji Odnowy Wsi,
pozyskanie środków finansowych,
budowa sali fitness i zaplecza dla LZS-u,
renowacja budynku przedszkola,
działalność Stowarzyszenia Sympatyków Wsi Wichrów,
możliwość odnowienia działalności Wiejskiego Domu Kultury,
rozwój Internetu,
promowanie wsi poprzez organizację imprez,
„reklama” wsi, zakładów pracy poprzez stronę internetową,
kanalizacja,
wsparcie ze strony Gminy,
wykorzystanie walorów turystycznych,
rozwój agroturystyki.

3.4 Zagrożenia
− niszczenie krajobrazu wsi poprzez wycinkę przydrożnych drzew
rosnących wzdłuż wioski,
− powstanie dzikich wysypisk śmieci,
− migracja zarobkowa społeczności wiejskiej,
− zły stan techniczny dróg dojazdowych i lokalnych,
− niszczenie drzewostanu leśnego poprzez wycinkę,
− nikłe perspektywy na dofinansowanie projektu kanalizacji wsi,
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3.5 Analiza potencjału rozwojowego wsi
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3.6 WNIOSKI

Z analizy mocnych i słabych stron wsi Wichrów wynika, że
silne strony przeważają nad stronami słabymi. Silną stroną naszej wioski
jest z pewnością tworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowo –
rekreacyjnego jak również prężne działanie organizacji młodzieżowych i
sportowych. Ponadto warto wspomnieć, iż posiadamy własną stronę
internetową, która jest dla nas nie tylko reklamą ale dobrym centrum
informacji kulturowej, historycznej na temat naszej wioski. Dzięki
wspólnej integracji możemy pochwalić się dobrym stanem zaplecza
sportowego – boisko szkolne.
Niestety w słabych stronach wymieniono małą ilość miejsc pracy, brak
chodników, czy też brak kanalizacji sanitarnych. Komunikacja w naszej
wsi również jest bardzo słaba.
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Co nas najbardziej zintegruje?
Najbardziej zintegruje nas wspólna praca.
PROJEKT
FESTYN „DNI WICHROWA”
Na czym nam najbardziej zależy?
Najbardziej zależy nam na podniesieniu atrakcyjności wsi i budowie sali
fitness. W ten sposób zostaną najbardziej zaspokojone potrzeby
mieszkańców. Budowa centrum sportu dla mieszkańców jest elementem
sprzyjającym wzajemnej integracji.
PROJEKT
MODERNIZACJA CENTRUM SPORTU I REKREACJI WSI WICHRÓW
Co nam najbardziej przeszkadza?
Najbardziej przeszkadza nam brak środków finansowych na rozbudowę
nowej infrastruktury.
PROJEKT
WYKONANIE MIEJSC PARKINGOWYCH.
Co najbardziej zmieni nasze życie?
Nasze życie najbardziej zmieni zagospodarowanie centrum wsi.
PROJEKT
UDZIAŁ W WARSZTATACH.
Co nam przyjdzie najłatwiej?
Najłatwiej przyjdzie mam zorganizować pomoc mieszkańców przy
realizacji wybranego projektu
PROJEKT
ZAGODSPODAROWANIE ZIELENI.
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WYZNACZENIE DNIA PRACY
4.PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY
Program krótkoterminowy odnowy wsi Wichrów
Kluczowy
problem

Odpowiedź

Propozycja
projektu

Czy nas stać na realizację?
TAK/NIE
Organizacyjnie

Co nas
najbardziej
zintegruje?
Na czym nam
najbardziej
zależy?

Co nam
najbardziej
przeszkadza?
Co
najbardziej
zmieni nasze
życie?
Co nam
przyjdzie
najłatwiej?

Współpraca
mieszkańców

Festyn- „Dni
Wichrowa”

Hierarchia
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III

Finansowo

TAK

TAK

TAK

NIE

Najbardziej
zależy na
budowie
obiektu
sportoworekreacyjnego

-tworzenie
warunków do
gry w piłkę
nożną –
ogrodzenie,
trybuny, piłko
–chwyty
- modernizacja
szatni
-budowa Sali
fitness

Brak parkingu
przy obiekcie
sportoworekreacyjnym

Wykonanie
miejsc
parkingowych

TAK

TAK

Przystąpienie do
projektu odnowy
wsi

Udział w
warsztatach

TAK

TAK

Uzyskanie
pomocy
mieszkańców
wsi przy
zakończeniu
budowy obiektu
sportoworekreacyjnego

Zagospodarow
anie zieleni i
wyznaczenie
dnia pracy

TAK

TAK

Jaki projekt zgłosimy do PROW?

Punktacja

20
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IV

5

V
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II

Modernizacja centrum sportu i rekreacji wsi Wichrów.
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5.PLAN DŁUGOTERMINOWY
Plan i program odnowy wsi : WICHRÓW
Wizja:
„Wicher wieje z różnych stron a nasze lipy dają nam schron. Mamy przedszkole, boisko i kort bo my
ogólnie lubimy sport”

I. Plan
1. Cele
Co trzeba osiągnąć by
urzeczywistnić wizję naszej wsi?

II. Program odnowy wsi na lata
2008 -2018…

2. Co nam pomoże osiągnąć
cel?
ZASOBY
ATUTY
Czego
Silne strony i
użyjemy?
szanse

3. Co nam może
przeszkodzić?
BARIERY
Słabe strony
Co
Co wykorzystamy?
wyeliminujemy?
ZAGROŻENIA
Czego unikniemy?

Projekty
Co wykonamy?

TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1.Utrzymanie tradycyjnego
wyglądu wsi

- drzewa lipy

2.Cykliczne imprezy
środowiskowe
- sala
wiejska
- boisko
sportowe

-wizerunek wsi
- brak przekonania
- integracja
mieszkańców wsi
mieszkańców wsi do projektu
- integracja
- wzbogacenie
mieszkańców wsi życia kulturalnego
mieszkańców wsi

-

konserwator przyrody
sadzenie nowych drzew w
miejsce ubytków

-

opracowanie kalendarza
spotkań kulturalnych

-

zwrócenie się do władz
powiatu o budowę
chodnika
wywieranie nacisku na
władzach
remont zniszczonego
przystanku z wykonaniem
zatoczki autobusowej
nowe ogrodzenie budynku
szkoły
poprawa wizerunku wsi
poprzez doprowadzenie do
likwidacji starych
opuszczonych budynków

STANDARD ŻYCIA
1.Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej

- miejsce
na chodnik
i
przystanek

zaangażowanie
mieszkańców
- estetyka wsi
- poczucie
bezpieczeństwa

- brak funduszy
- uniknięcie
wypadków
pieszych

-

2.Poprawa infrastruktury wsi

- duże
zaangażowanie
mieszkańców wsi - brak funduszy

-

-

telefonizacja i internet
szerokopasmowy
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JAKOŚĆ ŻYCIA
1. Stworzenie oferty kulturalno –
sportowej dla mieszkańców

- boisko
wielofunkcyjne
- sala
wiejska
- boisko
sportowe
- ciekawe
miejsca
przyrodnicze

- duże
- brak środków
zainteresowanie finansowych
mieszkańców wsi
- wsparcie Gminy

-

-

-

-

Tworzenie warunków do
gry w tenisa , badmintona,
siatkówki, budowa ławek,
stół biesiadny, grill,
oświetlenie
Modernizacja sali wiejskiej
(posadzka, oświetlenie,
zabezpieczenie okien,
malowanie, stworzenie
planu wielofunkcyjnego,
posadzenie krzewów,
wyposażenie sali w
krzesła, ławki, sprzęt
sportowy, miejsca
parkingowe)
modernizacja boiska
sportowego: ogrodzenie ,
trybuny, piłko-chwyty,
ławki)
wytyczenie ścieżki
rowerowej, miejsca
postoju, zamontowanie
miejsc siedzących, kosze
na śmieci

BYT
1.Podniesienie atrakcyjności wsi

- własna
strona
internetowa
- wkład
własny

- promocja wsi
poprzez internet
- prasa
- kroniki
- fotograf

-

opracowanie i wykonanie
folderu wsi

Przewidywany czas realizacji programu długoterminowego to okres
przypadający na lata 2007 – 2015. Program długoterminowy wyznacza cel
rozwoju miejscowości, do jakiego będą dążyć jej mieszkańcy, używając
zasobów własnych i mocnych stron wsi.
Drogę rozwoju pokazuje wizja, jaką mieszkańcy przyjęli do realizacji swoich
potrzeb.
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Wicher wieje z różnych stron
a nasze lipy dają nam schron.
Mamy przedszkole boisko i kort
bo my ogólnie lubimy sport
Program długoterminowy obejmuje projekty, których realizacja wzmocni
wszystkie dziedziny życia na wsi.
Projekty zostały zaszeregowane według celów, jakie mają spełniać.
1. Festyn- „Dni Wichrowa”
− wypromowanie miejscowości,
− kultywowanie tradycji i obyczajów,
− pełna integracja wielokulturowego środowiska.
2. Coroczne rozgrywki piłki halowej organizowane przez LZS Wichrów
− wypromowanie miejscowości,
− dbałość o rozwój fizyczno- ruchowy młodzieży i dorosłych
− kultywowanie tradycji i obyczajów,
− pełna integracja wielokulturowego środowiska.
3. Budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego
− podniesienie atrakcyjności wsi,
− rozwój potencjału sportowego mieszkańców,
− poprawa wizerunku wsi,
− podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców,
− rozwój gospodarstw agroturystycznych.
4. Telefonizacja i Internet szerokopasmowy do końca 2012 roku
- poprawa standardów budynków publicznych,
- poprawa infrastruktury wsi.
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5.1 PROJEKTY:

2008
1. Zagospodarowanie terenu wokół kortu
Koszt około 7500,00 zł
Cele:
- poprawa standardów terenów zielonych,
- poprawa infrastruktury wsi,
- upiększenie i wzrost funkcjonalności kortu.
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
- podniesienie poziomu integracji mieszkańców,
2. Remont szatni LZS-u.
Koszt około 900,00 zł
Cele:
- poprawa standardów życia dla zawodników,
- wzrost aktywności sportowej,
- zwiększenie funkcjonalności budynku.
3. Mecz towarzyski Wichrów- Kassel
Koszt ok. 1000,00 zł
Cele:
- wzrost aktywności sportowej,
- wypromowanie miejscowości,
- utrzymanie przyjaznych kontaktów z partnerami z zagranicy.

2009
1. Budowa nowego przystanku autobusowego.
Koszt około 7000,00 zł
Cele:
- wypromowanie miejscowości i wzrost jej atrakcyjności,
- wzrost funkcjonalności wsi,
- wzmocnienie potencjału społecznego przez wspólną pracę ,
- pełna integracja wielokulturowego środowiska.
2. Budowa kwietnika przy korcie.
Koszt około 11000,00 zł
Cele:
- wypromowanie miejscowości i wzrost jej atrakcyjności,
- wzrost funkcjonalności obiektów sportowych,
- wzmocnienie potencjału społecznego,
- wzrost atrakcyjności wsi,
- dbałość o przyrodę i piękno natury.
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3. Budowa „naszego małego Orlika”
Koszt około 6000,00 zł
Cele:
- wypromowanie miejscowości i wzrost jej atrakcyjności,
- wzrost funkcjonalności obiektów sportowych,
- wzmocnienie potencjału społecznego,
- wzrost atrakcyjności wsi,
- dbałość o rozwój fizyczno- ruchowy dzieci i młodzieży.

2010
4. Budowa grilla przy korcie oraz zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej.
Koszt około 15000,00 zł ( projekt o przyznanie pomocy w ramach działania
4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych
projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w
ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi w
Urzędzie Marszałkowskim
Cele:
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
- podniesienie poziomu integracji mieszkańców,
- budowa infrastruktury rekreacyjnej,
- wzrost poziomu życia mieszkańców.
- poprawa infrastruktury wsi,
- poprawa wizerunku wsi,

2011
5. Modernizacja centrum sportu i rekreacji wsi Wichrów.
Koszt około 400 000,00 zł
Cele:
- podniesienie atrakcyjności wsi,
- poprawa wizerunku wsi,
- wypromowanie miejscowości,
- pełna integracja wielokulturowego środowiska,
- dbałość o rozwój sportowo- fizyczny mieszkańców,
- wzrost potencjału sportowego dzieci i młodzieży,
- upowszechnienie czynnego sportu i rekreacji.

2012
6. Utrzymanie świetności utworzonych objektów.
Koszt około 10 000,00 zł
Cele:
- podniesienie atrakcyjności wsi,
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- poprawa wizerunku wsi,
- wypromowanie miejscowości,
- pełna integracja wielokulturowego środowiska.

2013
7. Modernizacja sali wiejskiej przy remizie OSP.
Koszt około 100 000,00 zł
Cele:
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
- poprawa wizerunku wsi,
- wypromowanie miejscowości,
- pełna integracja wielokulturowego środowiska,
- dbałość o rozwój sportowo- fizyczny mieszkańców,
- wzrost potencjału sportowego dzieci i młodzieży.

2014
8. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół sali i kortu.
Cele:
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
- podniesienie poziomu integracji mieszkańców,
- poprawa wizerunku wsi.

2015
9. Pielęgnacja obiektów sportowych i infrastruktury miejscowości.
Cele:
- dbałość o piękno wsi,
- podniesienie poziomu integracji mieszkańców,
- poprawa wizerunku wsi.
Do realizacji tych projektów wykorzystamy zaangażowanie mieszkańców,
zintegrowane działanie istniejących organizacji społecznych tj. OSP, LZS, rady
sołeckiej, grupy odnowy wsi i stowarzyszenia, lokalnej grupy DFK, a także
wsparcie urzędu gminy.
Realizacja tych projektów ma na celu podwyższenie tożsamości i wzrost
wartości życia wiejskiego.
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