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Wstęp 

 

Wieś Kowale położona jest w północnej części Gminy Praszka. Jest to wieś sołecka 

największa w gminie pod względem areału (1 357,2ha), a druga co do wielkości pod 

względem liczby ludności (973 osoby – dane na koniec 2009 r.). Wieś położona jest przy 

drodze krajowej nr 45. Charakter zabudowy – przydrożnica. Wieś pełni funkcję rolniczą oraz 

usługową. We wsi znajdują się Kościół, szkoła z oddziałami przedszkolnymi i filią biblioteki 

publicznej, dom ludowo-strażacki, boisko sportowe, sklepy spożywczo-przemysłowe, 

przystanki PKS, hala sportowa. Wieś posiada sieć telefoniczną, wodociągową i kanalizacyjną. 

Wzdłuż wsi od strony północnej przebiegają nasypy dawnego torowiska kolejki 

wąskotorowej łączącej Praszkę z Wieluniem, który do 1975 r. był naszym powiatem. 

Mieszkańcy są zaradni, aczkolwiek mało aktywni lecz czynią starania mające na celu 

poprawę standardu życia we wsi. 



 

1. Charakterystyka miejscowości 

 

1.1. Informacje podstawowe 

 

 Kowale leżą w północnej części gminy Praszka 

Gmina: Praszka 

Powiat: oleski 

Województwo: opolskie 

Liczba mieszkańców: 973 

Powierzchnia: 1 357,2ha 

Liczba gospodarstw: 354 

Sołtys: Ryszard Smerd 

Rada Sołecka: Elżbieta Chyż 

  Małgorzata Jonczyk 

  Bogumiła Grzebiela 

  Mirosław Jurczyk 

  Łukasz Zagrodnik 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kowale: Anna Noga 

Marta Zagrodnik 

Elżbieta Chyż 

Hombek Marian 

Mariusz Istek 

Przemysław Kuliberda 

Mirosław Jurczyk 

 

Główne zadania Rady Sołeckiej: 

– Zapewnienie stałej łączności między sołectwem, Radą Miejską i Urzędem Miejskim. 

– Opracowywanie projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania 

przez zebrania wiejskie. 

– Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa. 

– Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących  

w dyspozycji sołectwa. 



– Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa. 

– Organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrola ich realizacji. 

– Współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw mieszkańców sołectwa. 

 

Główne zadania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kowale: 

– Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego 

rozwoju wsi Kowale.  

– Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi Kowale, polegającego na integracji 

ładu środowiskowego, gospodarczego, społecznego i przestrzennego. 

– Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej 

społeczności. 

– Ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach 

obowiązującego porządku prawnego. 

– Szerzenie  oświaty, propagowanie wiedzy dotyczącej istotnych aspektów życia 

społecznego i gospodarczego. 

– Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród wszystkich 

mieszkańców. 

– Organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży wsi Kowale. 

– Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia. 

– Upowszechnianie postaw proekologicznych. 

– Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy międzynarodowej. 

– Wspieranie inicjatyw naukowych, gospodarczych i społecznych członków 

stowarzyszenia. 

– Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego. 

– Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

– Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie sfery 

zadań publicznych objętych celami statutowymi Stowarzyszenia. 

– Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku wsi Kowale. 



 

1.2. Historia miejscowości 

  

 W dawnych czasach tereny Kowali należały do sióstr zakonnych z Wielunia, a cała 

wieś zbudowana była tuż przy strumyku. Dopiero po zniesieniu pańszczyzny do wsi zaczęła 

napływać ludność i z ziemi dworskiej wydzielono nowe działki które sprzedano ludziom i 

pobudowano nową wieś w skład której wchodzą dawny Trakt ożarowski (ul. Ożarowska), 

Trakt wieluński (ul. Wieluńska), Kolonia, Komorniki i Kiczmachów 

Najstarszym zabytkiem wsi jest Kościół  pod wezwaniem Św. Wojciecha zbudowany około 

1834r. Do 1989r. w Kościele tym po wojnie odprawiane były msze święte cztery razy do 

roku, a gdy z 1989r. powstała ponownie jak przed II wojną światową parafia Kowale-Gana do 

której również należy Aleksandrów msze święte odprawiają się codziennie. 

Kolejnym najstarszym obiektem Kowali jest PSP im. Wincentego Witosa. Szkoła ta jest 

najstarszą placówką oświatową naszej Gminy. Położona jest w centrum wsi. Została ona 

wybudowana tuż przed  II wojną światową, a po raz pierwszy odbyły się w niej zajęcia w 

roku szkolnym 1938/1939. 

W 1942r. w budynku szkoły zakwaterowany został zmotoryzowany oddział wojska 

niemieckiego, na potrzeby którego zbudowane zostały na placu szkolnym garaże na auta i 

sprzęt wojskowy (budynek ten również istnieje do dziś). 

Oprócz szkoły istnieje również nowy budynek Domu Ludowo-Strażackiego wybudowany w 

latach dziewięćdziesiątych z datków ludności wiejskiej przy współudziale finansowym 

Gminy Praszka. Tym obiektem kulturalnym opiekują się druhowie OSP w Kowalach którzy 

należą do krajowego systemu ratownictwa i są najlepszą jednostką naszej gminy jak i powiatu 

oleskiego, również w województwie opolskim zajmują jedno z czołowych miejsc w 

zawodach strażackich. Od kilkunastu lat posiadamy również obiekt sportowy na terenie 

którego znajduje się boisko do piłki nożnej, siatkowej, boisko małe do ćwiczeń oraz do piłki 

plażowej. Obiekt ten jest pod opieką LKS-u Kowale. 

 

1.3. Ludność 

 

 Kowale zamieszkują 973 osoby. W ostatnich latach obserwuje się malejący przyrost 

naturalny, znaczna część młodych ludzi przenosi się do miast szukając pracy lub wyjeżdża za 

granicę. Na naszym terenie ludność zajmuje się pracą w rolnictwie oraz pracują w małych 



firmach na naszym terenie oraz w pobliskiej Paszce, Gorzowie, Oleśnie, Kluczborku czy 

Wieluniu. 

1.4. Warunki naturalne 

 

 Przez środek naszej wsi przepływa rzeka Ożarka 

1.5. Rolnictwo i produkcja rolnicza 

 

 Na terenie wsi są 354 gospodarstwa z których aż 41,5% to gospodarstwa do 1ha, od 1-

5ha to 40,39%, 5-10ha to 14,12% a od 10ha wzwyż 3,99%. 

Przeważają tu klasy bonitacyjne gleb od IV do VI. Grunty orna to 791,0417ha, łąki i 

pastwiska 119,4424ha, lasy 96,6768ha (ogólna powierzchnia 1 357,2ha). 

Głównie uprawiane są zboża (żyto, owies, jęczmień, pszenżyto, pszenica) nieznaczna część 

rzepaku, ziemniaków i kukurydzy.  

Na terenie naszej wsi zarejestrowanych jest kilka podmiotów gospodarczych i są to m.in. 

kaszarnia, szwalnia, tapicernia, warsztaty samochodowe, zakład czyszczenia odlewów, 

malarnia podzespołów odlewniczych, sklepy, masarnia. 

1.6. Infrastruktura społeczna 

 

 We wsi znajduje się szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, salą 

gimnastyczną i boiskiem sortowym oraz filia biblioteki publicznej, Dom Ludowo-Strażacki, 

kościół, cmentarz, stadion. Na terenach gruntów wsi Kowale znajduje się również hala 

sportowa. 

  

1.7. Infrastruktura techniczna 

 

Wieś położona jest przy drodze krajowej nr 45. Pozostałe drogi przebiegające przez 

miejscowość to drogi gminne asfaltowe jak również utwardzone …. 

 We wsi znajduje się ujęcie wody pitnej dla gminy oraz wysypisko odpadów 

komunalnych dla naszej gminy jak i dla gmin ościennych. 

 Wieś posiada sieć telekomunikacyjną, wodociągową i kanalizacyjną, nie posiada sieci 

gazociągowej w związku z czym ludność korzysta z butli gazowych i paliw stałych do 

ogrzewania mieszkań.  



 

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 
 

Rodzaj zasobu Opis zasobu 

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

małe duże wyróżniające 

Przyrodniczy Wieś położna jest nad rzeką 

Ożanką, która przepływa przez 

jej środek. Rzeźba terenu naszej 

wsi jest pagórkowata o glebach 

słabych, występuje dużo saren, 

dzików, lisów, bocianów, 

pojawiają się jelenie i łosie. 

Wiosną przylatują bociany. 

Znajdują się tu również 

pozostałości dawnej drogi 

lipowej prowadzącej do 

nieistniejącego już dworu. 

   

Kulturowy Architektura wsi jest wykonana z 

cegły, pustaka, dachówki czy 

stropodachówki. 

Znajdują się tylko 4 domy 

drewniane i jedna chata z pacy. 

We wsi jest również zabytkowy 

kościół parafialny pod 

wezwaniem św. Wojciecha, 

natomiast przez las biegnie trasa 

pielgrzymek na Jasną Górę. Ze 

wsią naszą związana jest również 

legenda o zabiciu proboszcza. 

W dawnych czasach 

dominującym zawodem było 

kowalstwo (stąd nazwa Kowale), 

tkactwo i rzeźnictwo.  

   



Rodzaj zasobu Opis zasobu 

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

małe duże wyróżniające 

Obiekty i tereny Na terenie miejscowości znajdują 

się działki pod zabudowę 

mieszkalną, letniskową i 

przemysłową. 

   

Infrastruktura 

społeczna 

We wsi znajdują się: 

- PSP z oddziałami 

przedszkolnymi i filią biblioteki 

publicznej 

- Dom Ludowo-Strażacki 

- obiekty sportowe 

- kościół z cmentarzem 

   

Infrastruktura 

techniczna 

- Wieś jest w pełni 

zwodociągowania i 

skanalizowana 

- Położona przy drodze krajowej 

nr 45, pozostałe drogi to drogi 

gminne 

- przy drogach istnieją przystanki 

PKS 

- wieś posiada sieć telefonii 

stacjonarnej i komórkowej 

- dostęp do Internetu drogą 

sieciową i radiową 

   

Gospodarka, 

rolnictwo 

Na terenie wsi  znajdują się: 

- tapicernia 

- kaszarnia 

- szwalnia 

- mechanika samochodowa 

- zakład czyszczenia odlewów 

- malarnia odlewów 

- masarnia 

   



Rodzaj zasobu Opis zasobu 

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

małe duże wyróżniające 

- zakłady świadczące usługi 

remontowe 

- zakłady ślusarskie 

- rolnicze gospodarstwa rodzinne 

- punkt skupu zwierząt 

- sklepy 

Środki 

finansowe i 

pozyskiwanie 

fundusze 

- środki funduszu sołeckiego 

- środki z funduszy wsparcia dla 

Grup Odnowy Wsi 

- budżet gminy 

   

Mieszkańcy 

(kapitał 

społeczny i 

ludzki) 

Na terenie Kowali działa: 

- Rada Sołecka 

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Kowale 

- Ochotnicza Straż Pożarna 

- Ludowy Klub Sportowy 

- Rada parafialna 

Jako kultywacja tradycji 

wykonywane są  wianki 

świętojańskie oraz wieńce 

dożynkowe.  

Wieś posiada stroje ludowe 

   

Informacje 

dostępne o wsi 

Szkoła posiada stronę 

internetową 

   

 



3. Ocena mocnych i słabych stron 
 

3.1. Analiza SWOT 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Bliskość gminy i współpraca z nią 

• Dobrze rozwinięta infrastruktura 

społeczna 

• Dobrze rozwinięta infrastruktura 

techniczna 

• Duży potencjał ludzki 

• Liderzy wiejscy i silne organizacje 

wiejskie i społeczne 

• Dostępność do edukacji 

przedszkolnej, podstawowej, 

gimnazjalnej i średniej 

• Działki pod zabudowę 

•  Prężnie działająca OSP 

• Klub sportowy LKS 

• Rozbudowana przestrzeń publiczna 

(Szkoła, OSP, Boisko) 

• Wzrost sektora mikroprzedsiębiorstw 

• Duży potencjał rolny 

• Dobry dostęp komunikacyjny, 

przebieg dróg krajowych 

• Położenie w sąsiedztwie aglomeracji 

śląskiej  i dobre z nią powiązanie 

komunikacyjne 

• Położenie geograficzne miejscowości 

– blisko lasu, rzeki. 

• Nowoczesny obiekt sportowy. 

• Brak kultywowania tradycji i 

obyczajów, niewykorzystanie 

potencjału ludzkiego wsi 

• Słabe klasy gleb, rozdrobnienie 

struktury agrarnej i małe dochody 

ludności 

• Niedostateczna infrastruktura 

drogowa, w tym brak chodników, 

parkingów, utwardzonych dojazdów i 

odpowiedniego oznakowania 

• Spory między mieszkańcami 

• Starzenie się społeczeństwa 

• Mała ilość środków finansowych dla 

wsi i trudności w ich zdobywaniu z 

zewnątrz 

• Brak stałego miejsca spotkań dla 

mieszkańców, brak wsparcia i 

rozrywek dla młodzieży 

• Niewystarczające kwalifikacje 

rolników i przedsiębiorców w 

zakresie prowadzenia działalności 

pozarolniczej 

• Brak infrastruktury towarzyszącej 

obiektom sportowym 

• Niewykorzystane możliwości w 

zakresie wytwarzania energii 

odnawialnej przez rolnictwo 

• Słaby rynek zbytu produktów rolnych 



• Drogi koszt Internetu 

• Rozdrobnienie struktury agrarnej 

• Brak promocji produktów lokalnych, 

słaby marketing 

• Stały i wysoki odpływ migracyjny 

ludności do miast i za granicę 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Pojawienie się możliwości 

dofinansowania w ramach poprawy 

jakości życia i różnicowania 

gospodarki wiejskiej  

• Wzrost zainteresowania obszarami 

wiejskimi jako miejscem 

zamieszkania i spędzania wolnego 

czasu przez mieszkańców zarówno 

Polski, jak i pozostałych krajów Unii 

Europejskiej 

• Wypromowanie produktu lokalnego 

(kasza gryczana, jęczmienna) 

• Wykorzystanie historii i nazwy wsi 

do stworzenia jej specyfiki 

• Rozbudowa zaplecza sportowo-

rekreacyjnego w centrum wsi 

• Wykorzystanie możliwości i zasobów 

ludzi 

• Możliwość uczestnictwa w 

szkoleniach 

• Poprawa atrakcyjności wsi 

• Nawiązanie współpracy z 

miejscowościami o identycznej 

nazwie  

• Marginalizacja i wyludnienie 

obszarów wiejskich 

• Niestałość polityki finansowej 

państwa 

• Wzrost średniej wieku, wywołany 

szczególnie odpływem młodzieży 

• Niski przyrost naturalny 

• Brak doświadczeń w pozyskiwaniu 

środków europejskich 

• Konieczność posiadania wkładu 

własnego w pozyskiwaniu środków 

• Uciążliwy ruch na drodze krajowej nr 

45. 

• Ograniczone możliwości 

przekwalifikowania i zatrudnienia 

osób odchodzących z rolnictwa 

• Malejąca aktywność społeczna 

 

 



3.2. Wnioski wynikaj ące z analizy SWOT 
 
 Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika że w Kowalach przeważają silne strony 

nad słabymi oraz jest więcej szans rozwoju niż zagrożeń. 

Ponadto można wnioskować że standard życia i warunki ekonomiczne na wsi są 

zadowalające, a poprzez pozytywny wpływ otoczenia i wspólne działanie są duże szanse na 

dalszy rozwój wsi oraz pobudzenie aktywności lokalnej społeczności. 

Z analizy powyższej wynika, że realizacja zaplanowanych projektów w Kowalach będzie 

wykorzystaniem mocnych stron miejscowości i przyczyni się do wykorzystania szans 

wskazanych w analizie. 

 

 W tym kontekście uznając konkurencyjność przestrzeni obszaru wsi Kowale jako 

warunek poprawy bytu jej mieszkańców, określono wizję w następującym brzmieniu:  

 

Kowale – wieś rolnicza z konkurencyjną przestrzenią  

atrakcyjn ą do zamieszkania i wypoczynku. 

 

 

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 
aktywizuj ących społeczność lokalną  

4.1. Priorytety rozwoju miejscowości 
 

Biorąc pod uwagę założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz wyniki 

analizy SWOT, specyfikę obszaru, zidentyfikowane problemy i potrzeby mieszkańców dla obszaru 

wsi Kowale wyznaczono 3 cele ogólne. 

 

4.1.1. Cele ogólne 
1) Poprawa jakości życia z wykorzystaniem aktywności społecznej mieszkańców. 

2) Poprawa infrastruktury wsi 

3) Efektywne wykorzystanie funduszy unijnych. 

 

 



 Przewidywany czas realizacji celów to okres przypadający na lata 2010-2017. Do 

realizacji ww. celów będą dążyć mieszkańcy wsi, używając zasobów własnych i mocnych 

stron wsi Kowale. 

Drogę rozwoju pokazuje wizja jaką mieszkańcy przyjęli do realizacji swoich potrzeb. 

 

Kowale – wieś rolnicza z konkurencyjną przestrzenią atrakcyjną do zamieszkania i 

wypoczynku. 

 

Przyjęty do realizacji program obejmuje projekty, których realizacja wzmocni wszystkie 

dziedziny życia na wsi. Program został zaszeregowany według celów jakie ma spełniać.  

   

4.1.2. Cele szczegółowe 

 Zgodnie z celami ogólnymi wybór celów szczegółowych odpowiada dziedzinom, 

które mają podstawowe znaczenie dla wzrostu atrakcyjności wsi Kowale, są to cele 

adekwatne do analizy SWOT i specyfiki obszaru. Termin osiągnięcia celów szczegółowych 

określono na koniec okresu realizacji Planu Rozwoju Miejscowości Kowale tj. do 2017r.    

1) Poprawa jakości życia z wykorzystaniem aktywności społecznej mieszkańców. 

– Aktywny udział organizacji wiejskich w imprezach gminnych, powiatowych i 

wojewódzkich 

– Przywrócenie Koła Gospodyń Wiejskich 

– Kultywowanie zapomnianych obrzędów wiejskich przez aktywizowanie ludzi 

starszych oraz ich integrację z młodzieżą 

– Zorganizowanie festynu rodzinnego 

– Zorganizowanie dożynek wiejskich 

– Zorganizowanie zabawy Andrzejkowej 

– Zorganizowanie Sylwestra 

– Zorganizowanie zabawy Karnawałowej 

– Ogrodzenie terenu wokół Domu Ludowo-Strażackiego 

– Utworzenie strony internetowej wsi 

– Utworzenie strefy WiFi 

2) Poprawa infrastruktury wsi.  

– Budowa parkingu pod halą sportową „Kotwica” 

– Budowa placu zabaw z altanką i grillem przed Domem Ludowo-Strażackim  

– Remont wejścia do kościoła i parkingu 



– Zagospodarowanie stadionu 

– Wybrukowanie placu przy szkole 

3) Efektywne wykorzystanie funduszy unijnych. 

– Utworzenie świetlicy z salą multimedialną przy Sali w Domu Ludowo-Strażackim 

– Rozbudowa świetlicy 

– Rozbudowa Domu Ludowo Strażackiego 

– Wykup gruntów pod Park Wiejski 

 

4.2. Opis przedsięwzięć 
 

Nazwa Cel 
Harmonogram 

realizacji 

Kwota 

końcowa i 

wskazane 

źródła jej 

pozyskania 

Aktywny udział organizacji 

wiejskich w imprezach 

gminnych, powiatowych i 

wojewódzkich 

1) Poprawa jakości 

życia z wykorzystaniem 

aktywności społecznej 

mieszkańców. 

2010-2017 Środki własne 

Przywrócenie Koła Gospodyń 

Wiejskich 

1) Poprawa jakości 

życia z wykorzystaniem 

aktywności społecznej 

mieszkańców. 

Lipiec 2011  

Kultywowanie zapomnianych 

obrzędów wiejskich i 

aktywizowanie ludzi 

starszych oraz ich integracja z 

młodzieżą 

1) Poprawa jakości 

życia z wykorzystaniem 

aktywności społecznej 

mieszkańców. 

2011-2017   

Zorganizowanie festynu 

rodzinnego 

1) Poprawa jakości 

życia z wykorzystaniem 

aktywności społecznej 

mieszkańców. 

1 czerwca   Praca własna 

mieszkańców 

Dożynki wiejskie/ gminne 1) Poprawa jakości 

życia z wykorzystaniem 

aktywności społecznej 

mieszkańców. 

3 tydzień 

sierpnia 

3000 Fundusz 

Sołecki 

Praca własna 

organizacji 



wiejskich 

Budżet gminy 

6000 

Zabawa Andrzejkowa 1) Poprawa jakości 

życia z wykorzystaniem 

aktywności społecznej 

mieszkańców. 

20 listopada Rada 

Rodziców 

Sylwester 1) Poprawa jakości 

życia z wykorzystaniem 

aktywności społecznej 

mieszkańców. 

31 grudnia OSP 

Zabawa Karnawałowa 1) Poprawa jakości 

życia z wykorzystaniem 

aktywności społecznej 

mieszkańców. 

Luty LKS 

Ogrodzenie terenu wokół 

Domu Ludowo-Strażackiego 

1) Poprawa jakości 

życia z wykorzystaniem 

aktywności społecznej 

mieszkańców. 

2012 Praca własna 

Budowa placu zabaw z 

altanką i grillem przed 

Domem Ludowo-Strażackim 

w Kowalach 

1) Poprawa jakości 

życia z wykorzystaniem 

aktywności społecznej 

mieszkańców. 

2012-2013 Mały Projekt i 

Fundusz 

Sołecki 

40000 

Budżet Gminy 

 

Utworzenie strony 

internetowej wsi 

1) Poprawa jakości 

życia z wykorzystaniem 

aktywności społecznej 

mieszkańców. 

2011-2013 Praca własna 

młodzieży i 

Fundusz 

Sołecki 

Utworzenie strefy WiFi 1) Poprawa jakości 

życia z wykorzystaniem 

aktywności społecznej 

mieszkańców. 

2011-2013  

Budowa parkingu pod halą 

sportową 

2) Poprawa 

infrastruktury wsi.  

 

2010 – 2013 1,073,708 

Odnowa Wsi  

Budżet Gminy 



Utworzenie świetlicy z salą 

multimedialną 

3) Efektywne 

wykorzystanie funduszy 

unijnych. 

01.2011-

07.2011 

Projekt 

Równać 

Szanse i 

Fundusz 

Sołecki 

3500  

Doposażenie świetlicy 3) Efektywne 

wykorzystanie funduszy 

unijnych. 

2012-2015 POKL 

Fundusz 

Sołecki 

Małe Projekty 

OSP 

20000 

Modernizacja Domu Ludowo 

Strażackiego  

3) Efektywne 

wykorzystanie funduszy 

unijnych. 

Remont sali 

(podłoga, 

ściany, drzwi, 

klima, kuchnia) 

2012-2015  

350000  

Fundusze 

unijne 

Budżet Gminy 

 

Wykup gruntów pod Park 

Wiejski 

3) Efektywne 

wykorzystanie funduszy 

unijnych. 

2016 Budżet Gminy  

90000 

Wejście do kościoła i parking 2) Poprawa 

infrastruktury wsi. 

2015 Środki 

pozyskane 

przez Radę 

Parafialną 

50000 

Zagospodarowanie stadionu 2) Poprawa 

infrastruktury wsi. 

Przekwalifikow

anie gruntów  

Budowa 

pomieszczeń 

socjalno 

gospodarczych 

2017 

90000 

Wybrukowanie placu przy 

szkole 

2) Poprawa 

infrastruktury wsi. 

2015-2016 30000 Budżet 

Gminy 

Praca własna 

 



 Z dokonanej analizy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji wynika, iż 

pierwszym zadaniem inwestycyjnym, na który już złożony został projekt jest budowa 

parkingu przed halą sportową „Kotwica”. Zrealizowanie tego zadania znacząco wpłynie na 

poprawę infrastruktury wsi. Z hali tej korzystają zarówno wszyscy mieszkańcy wsi Kowale, 

jak również całej Gminy Praszka i okolicznych gmin.  

Zadanie to obejmuje: 

- wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej, 

- wykonanie parkingu z kostki brukowej, 

- budowę odwodnienia parkingu. 

Całkowity koszt zadania to 1,073,708 PLN (koszty inwestycyjne: 1,054,432,82 PLN, koszty 

ogólne: 19,276,00 PLN). Planowane jest pozyskanie 75% środków w ramach działania 

„Odnowa i Rozwój Wsi”, z tym że kwota dofinansowania określona jest w formie górnego 

limitu 500.000 PLN. Pozostałe środki do realizacji zadania będą pochodziły z budżetu gminy. 

Zadanie to wpisane jest również do wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Praszka 

na lata 2010-2013. 

 Kolejnym zadaniem będzie utworzenie świetlicy wiejskiej przy Domu Ludowo-

Strażackim w Kowalach. Zrealizowanie tego zadania pozwoli lepiej zintegrować ludność wsi, 

a przede wszystkim zachęci do działania młodzież. Ze świetlicy tej będą korzystać 

mieszkańcy wsi Kowale, dzieci, młodzież, OSP i inne organizacje wiejskie i nie tylko. W 

przyszłości planuje się również doposażenie sali w sprzęt multimedialny.  

Zadanie to obejmuje: 

- utworzenie gabloty z nagrodami i wyróżnieniami, które dla wsi zdobyły OSP, LZS i inne 

organizacje, 

- zakup mebli, 

- renowację pomieszczenia. 

Na pokrycie kosztów zadania napisany został projekt „Równać Szanse”. Planowane jest 

pozyskanie 30% środków, z tym że górny limit kwoty dofinansowania wynosi 7,000 PLN. 

Potrzebne środki wkładu własnego zapewnia Rada Sołecka (1400 PLN). 

Świetlica będzie impulsem do aktywizowania ludności wiejskiej. 

 Następne zadanie to budowa grilla i placu zabaw przed Domem Ludowo-Strażackim. 

Planujemy pozyskać na ten cel środki z budżetu Gminy i funduszy unijnych. 

 Jednym z większych projektów planowanych na lata 2012-2015 jest modernizacja sali  

Domu Ludowo-Strażackiego oraz utworzenie parku wiejskiego.  

Działania zmierzające do osiągnięcia tego celu to: 



- wymiana podłogi, 

- odnowienie ścian, 

- wymiana drzwi na taras, 

- montaż klimatyzacji. 

Koszt przeznaczony na to zadanie to 350,000 PLN, z czego część mamy zamiar pozyskać z 

budżetu Gminy i funduszy unijnych. 

 


