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WSTĘP 

Strojec to jedna z większych wiosek położona w odległości około 4,5 km na SE od Praszki przy 
drodze krajowej 42 między Praszką a Rudnikami (dawne nazwy to Strodziec, Zstacecz, 
Stradzic). 

Wieś pełni funkcję rolniczą, gdzie rozwijają się usługi. We wsi znajduje się szkoła podstawowa z 
mieszczącą się w niej filią Biblioteki Publicznej , przedszkole, remiza straży pożarnej, sklepy 
spożywczo-przemysłowe, pięć przystanków PKS, boisko sportowe z szatnią, kościół parafialny 
Wieś jest stelefonizowana, zwodociągowana i skanalizowana. 
We wsi działa prężnie świetlica wiejska, LKS Budowlani Strojec, Koło Gospodyń Wiejskich  
Stowarzyszenie „Wspólnota Stradziec”, klub seniora, dziecięca rada sołecka, oraz grupa ludzi 
aktywnych sportowo. 
Mieszkańcy są zaradni, aktywni i czynią starania mające na celu poprawę standardu życia w 
sołectwie. Dzięki aktywności mieszkańców i ich inicjatywie wybudowano: 
• Kościół 
• Szkołę 
• Wodociąg 
• Remizę ze świetlicą 
• Kanalizację 
• Kanalizację burzową wraz ze ścieżką rowerową przy drodze dk. 42 
• i wiele innych mniejszych zadań 
 
 Plan Odnowy Miejscowości Strojec jest dokumentem określającym zadania i 
przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną w okresie 7 lat. Powstał w wyniku dyskusji na 
zebraniach wiejskich, po konsultacji Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia „Wspólnota Stradziec” z 
mieszkańcami. 
 Plan Odnowy Miejscowości Strojec wraz z opisem inwestycji i przedsięwzięć (Zadań) 
stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie operacji, ze środku Europejskiego 
Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycje i 
przedsięwzięcia zawarte w planie odnowy miejscowości mogą być realizowane również z innych 
działań i programów. 
 Celem działania Planu Odnowy i Rozwoju Wsi jest poprawa jakości życia na obaszarach 
wiejskich poprzez zaspokoajanie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców wsi oraz 
promowanie, podnoszenie znaczenia obszarów wiejskich, a także rozwoju tożsamości 
społeczności wiejskiej. Zachowanie tradycji i dziedzictwa historyczno-kulturowego, oraz 
zachowanie specyfiki obszarów wiejskich. Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej 
miejscowości Strojec. 
 Zadania (operacje), na które będzie przyznawana pomoc w formie refundacji części 
kosztów, związanych z realizacją operacji (zadań) są wymienione w § 4.1. rozporzadzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14.02.2008r.  w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 38, poz. 220) 
 
1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje 
rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem 
szkół, przedszkoli i żłobków; 
2. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury; 



3. budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków 
pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego; 

4. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji 
społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów; 

5. związanych z kształtowaniem obszarów 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; 

6. urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 

7. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej; 

8. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji 
lub w celu poprawy estetyki miejscowości; 

9. rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, 
odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 

10. zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji 
budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 

11.  budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych 
na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal 
ekspozycyjnych lub witryn; 

12. odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej 
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy 
wpisanych do rejestru zabytków; 

13. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania 
terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie - w zakresie 
koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12; 

14. zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; 

15. zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 

16. ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI 
 
1.1 Informacje podstawowe 
 
Strojec leży w południowo-wschodniej części gminy Praszka. 
 
GMINA PRASZKA 
POWIAT OLESNO 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 
 
Liczba mieszkańców - Strojec – 1057 

Tokary – 56 
Sołectwo Strojec - 1113 

 
Powierzchnia   - Strojec – 1221,87 ha 

                                                           Tokary – 197,74 ha 
 
Liczba gospodarstw - powyżej – 0,999 ha 
                                                     Strojec – 184 gospodarstwa 
                                                     Tokary – 25 gospodarstw 
 
Sołtys   - Jan Gędek 
Rada Sołecka  - Piotr Kałwak 
                                                     Włodzimierz Stochniałek 

Krzysztof Knaga 
Dariusz Garncarek 
Jerzy Rasztar 
Marek Pokorski 
Kazimierz Mazurek 

     
 
 
Grupa Odnowy Wsi - lider – Jan Gędek 
Członkowie:  -                    Piotr Kałwa 

Włodzimierz Stochmiałek 
Bożena Ośródka 
Joanna Morawiak 

 
 
Główne zadania Rady Sołeckiej oraz Grupy Odnowy Wsi Strojec 
 

− przeprowadzanie wspólnych inwestycji na rzecz środowiska lokalnego, 
− organizowanie plenerowych spotkań i festynów, 
− aktywizacja mieszkańców 
− integracja społeczności lokalnej, 
− wzbogacanie życia kulturalnego wsi, 
− poprawa wizerunku miejscowości, 

-     podejmowanie wszelkich działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców    
      przy wsparciu i wykorzystaniu zasobów ludzkich 



 
 
1.2. Historia miejscowości 

 

Pierwsze wzmianki pochodzą z lat 1236 oraz 1249. Od 1411 Strojec był własnością 
prywatną. Ostatnimi właścicielami byli Potoccy. W pobliskich lasach istnieje obelisk 
upamiętniający śmierć w 1882 r. Stanisława Jana hrabiego Potockiego. W okolicy wsi od 
XIV w. wytapiano żelazo z wydobywanych na miejscu rud darniowych. W XVI w. 
podjęto tu wydobycie rud żelaza z środkowojurajskich złóż, wykonując serię szybów, 
które działały aż do schyłku lat 30. XX w. Na ich bazie stworzono prażalnię rud żelaza. 
Kiedyś Strojec nazywał się Stradziec. 

Do 1870 istniała gmina Strojec. 

 
 

    1.3. LUDNOŚĆ 
 

Strojec zamieszkuje ok.1057 osób, w tym 535 kobiet i 522 mężczyzn. W ostatnich latach 
obserwuje się przyrost naturalny, choć liczba ludności w wieku produkcyjnym ostatnio 
utrzymuje się na stałym poziomie. Obecnie obserwujemy, że znaczna cześć młodych 
ludzi przenosi się do miast szukając pracy lub wyjeżdżają sezonowo do pracy za granicę. 
Na naszym terenie ludzie zajmują się głównie rolnictwem, a znaczna ich cześć w wieku 
produkcyjnym pracuje w pobliskich miastach: Praszka, Wieluń, Krzepice, Olesno. Tylko 
niewielka część szuka samozatrudnienia tworząc firmy i zakładając własną działalność 
gospodarczą. 

 
1.4. WARUNKI NATURALNE  

 
Wieś Strojec leży na terenie Wyżyny Wieluńskiej. Bliskie sąsiedztwo lasów z różnorodną 
szatą roślinną i ostoją dzika, sarny, zająca, bażanta, kuropatwy i jastrzębia. 

 
1.5. ROLNICTWO I PRODUKCJA ROLNICZA  

 
Na terenie wsi są gleby bielicowe , iły syderytowe i pokłady rudonośne 

 
 Grunty orne to 664 ha, łąki i pastwiska – 79,00 ha, lasy – 379,00 ha. 
Głównie uprawiane są zboża, w tym w 50% żyto, owies i jęczmień oraz rzepak oraz w 
20% ziemniaki.   
Prowadzona jest hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. 

 
Na terenie wsi zarejestrowanych jest obecnie 40 podmiotów gospodarczych i są to m.in. 
firma odlewnicza, firma produkująca wyroby z tworzysz sztucznych, krawiectwo, sklepy, 
firma usługowo-remontowa, usługi motoryzacyjne, zakład naprawy torów i taboru 
kolejowego, usługi geodezyjne i inne. 

 
 
 



1.6. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  
 

We wsi znajduje się szkoła podstawowa , przedszkole, filia biblioteki publicznej, boisko 
sportowe, remiza strażacka ze świetlicą wiejską oraz  kościół parafialny. 
Wzdłuż wsi o długości około 1400 metrów biegnie ścieżka pieszo rowerowa. 
Dla organizacji imprez sportowo rekreacyjnych służą oprócz boiska dwa place – plac 
przyszkolny – boisko przyszkolny i plac przy remizie strażackiej. 
 
1.7.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  

 
Wieś położona jest przy drodze krajowej dk. 42. Pozostałe drogi przebiegające przez 
miejscowość drogi utwardzone o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej. Wzdłuż drogi 
krajowej znajduje się chodnik. Ponadto układane są chodniki przy drogach powiatowych.  
Znajdujące się przy drogach przystanki autobusowe są zadaszone. 

 
Wieś jest w pełni  zwodociągowana i skanalizowana – czyli jest wsią o uporządkowanej 
gospodarce wodno – ściekowej, 
Na terenie całej wsi tak jak w całej gminie prowadzona jest akcja segregacji odpadów. 
 
Wieś Strojec posiada ogólno dostępną telefonię stacjonarną oraz dwóch operatorów 
radiowych. Teren wsi objęty jest zasięgiem kilku operatorów sieci komórkowych. 

 
Na terenie wsi nie ma gazociągu, większość mieszkańców korzysta z butli gazowych i 
paliw stałych do ogrzewania mieszkań. 

 
 
2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁU ŻĄCYCH ODNOWIE   
MIEJSCOWOŚCI – analiza zasobów 

 
 

Rodzaj zasobu Opis zasobu jakim wieś dysponuje Znaczenie zasobu 
małe duże wyróżniające 

1 2 3 4 5 
Środowisko 
przyrodnicze 
 

Teren Wyżyny Wieluńskiej 
Brak emisji zanieczyszczeń 

− Bliskość kompleksów leśnych z 
różnorodną szata roślinną. Las 
ochronny. 

− naturalna ostoja dzika, sarny, 
zająca, bażanta, kuropatwy, 
jastrzębia 

− rowy melioracyjne stanowiące 
dopływy rzeki Wyderki i Prosny 

− teren położony nad 
Górnośląskim Zbiornikiem Wód 
Podziemnych 

X 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 

 
x 
 
 

Kulturowy 
 

− we wsi znajduje się kaplica i 
stara gorzelnia 

 X 
 

 
 



− znajduje się wspaniały teren 
rekreacyjno-sportowy 

− Terenie wsi znajduje się szereg 
zabytków: Dwór Potockich, 
pozostałości zespołu dworskiego, 
dom zarządcy, obelisk 
upamiętniający śmierć 
Potockiego, Kaplica pw. św. 
Katarzyny. 

− kultywowane są wywoziny, 
pierzajki, herody oraz występy 
zespołu KLEPISKO 
przedstawiającego dawne 
obyczaje 

− ważną i historyczną  postacią 
jest Hrabia Potocki i stale z tym 
związana historia hrabiego 
Potockiego 

− prężnie działa Chór Parafialny, 
który między innymi 
przygotowuje oprawę odpustu św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej 

  

 
 
 
 
x 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
x 

Obiekty i tereny 
 

− Na terenie miejscowości 
znajdują się prywatne działki pod 
zabudowę mieszkaniową, a we 
wsi Tokary należącej do sołectwa 
Strojec – około 6 działek 10 
arowych pod domy letniskowe 

− obecnie stanowiące własność 
prywatną – są tu pustostany po 
państwowych zakładach 
zbożowych, zlewni mleka czy też 
kółka rolniczego. 

  
X 
 
 
 
 
 
x 

 

Infrastruktura 
społeczna 
 

− We wsi jest szkoła podstawowa, 
przedszkole, filia biblioteki 
publicznej, boisko sportowe, 
ponadto remiza strażacka ze 
Świetlicą Wiejską oraz kościół. 

− wspaniałym miejscem rekreacji 
są okoliczne lasy 

− ścieżka pieszo- rowerowa 
wzdłuż wsi o długości około 1400 
m 

  
 

 
X 
 
 
 

X 
 
x 
 
 

Infrastruktura 
techniczna 
 
 
 

− Wieś jest w pełni 
zwodociągowania i 
skanalizowana. 

 
− Położona przy drodze krajowe, 

  
 

 
 
 

X 
 
 
X 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przy której znajduje się chodnik. 
Pozostałe drogi przebiegające 
przez miejscowość to drogi 
powiatowe i gminne. 

 
− Wieś posiada zadaszone 

przystanki autobusowe. 
 
− Jest w pełni stelefonizowana, 

mieszkańcy mają dostęp do 
Internetu drogą radiową. Na 
terenie miejscowości jest dostęp 
do wszystkich sieci telefonii 
komórkowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 
 
 
 
x 

 
Gospodarka, 
rolnictwo  
 
 
 
 
 
 
 

− Na terenie wsi znajduje się dwa 
większe zakłady : narzędziownia  
i zakład produkujący z tworzyw 
sztucznych   

− Ponadto jest kilka warsztatów 
rodzinnych oraz gospodarstw 
rolnych. 

− W miejscowości są sklepy 
spożywczo – przemysłowe. 

− działają firmy remontowo - 
budowlane 

− Przeważają rodzinne 
gospodarstwa rolne. 

  
X 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
x 

 

 

Środki finansowe i 
pozyskiwanie 
funduszy 

− Wieś dysponuje środkami z 
Funduszu Sołeckiego oraz 
pozyskanymi z organizacji imprez 
masowych. 

− Wieś stara się o środki 
finansowe z gminnego systemu 
wsparcia dla Grup Odnowy Wsi i 
Lokalnej Grupy Działania 

  
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
x 

Mieszkańcy 
(kapitał społeczny 
i ludzki)  
 
 

 
− Na terenie miejscowości Strojec 

działa prężnie rada sołecka, 
Stowarzyszenie „Wspólnota 
Stradziec”, Ludowy Klub 
Sportowy Budowlani,  Świetlica 
wiejska  oraz  Koło Gospodyń 
Wiejskich. Kobiety corocznie 
wykonują wieńce dożynkowe 
kultywując tradycje i zwyczaje 
ludowe. 

 

  
 
 
 

 
 

X 

Informacje 
dostępne o wsi 

− Strojec posiada własna stronę 
internetową www.strojec.pl 

  
 

x 



 
 

 
 
 
 

3. OCENA SILNYCH, SŁABYCH STRON ORAZ SZANSE 
    I ZAGROŻENIA (Analiza SWOT)  
 

3.1. Mocne strony 
  

1) dobra współpraca z władzami gminy 
1) dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna 
2) dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna 
3) kultywowanie tradycji i obyczajów 
4) korzystny przebieg dróg 
5) ścieżka rowerowa wzdłuż wsi 
6) czyste środowisko - wieś położona z dala od zakładów przemysłowych 
7) duży potencjał ludzki 
8) duża aktywność społeczna 
9) działki pod zabudowę 
10) prężnie działający Ludowy Klub Sportowy Budowlani 
11) działające:Stowarzyszenie Wspólnota Stradziec, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza 
Straż Pożarna 
12) przynależność do LGD GORNA Prosna 
13) duża ilość imprez sportowych 
14) doświadczenie w organizowaniu imprez plenerowych 
15) niska przestępczość, 
16) brak środowisk patologicznych 
17) siedziba parafii 

 
3.2. Słabe strony 
 

1) natężenie ruchu przez centrum wsi, 
1) brak nawierzchni asfaltowych na części ulic 
2) brak chodników na części ulic 
3) niezagospodarowany teren wokół boiska sportowego 
4) brak bazy gastronomicznej 
5) niewystarczająca baza lokalowa na działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną 
6) niewystarczająca infrastruktura techniczna na obiektach sportowych 
7) brak inwentaryzacji oraz opracowań historii wsi 
8) niszczejące i nieopisane miejsca historyczne 
9) ukryte bezrobocie w gospodarstwach rolnych 
10) brak gazyfikacji wsi 
11) zła struktura agrarna i niedokończona melioracja gruntów 
12) niedostateczna dbałość o zewnętrzny wygląd wsi i poszczególnych posesji 
13) brak parkingów przy kościele, cmentarzu i obiektach publicznych. 

 
 



3.3. Szanse 
 

1) umiejętność pozyskania i wykorzystania środków zewnętrznych do rozwoju wsi 
1) położenie przy drodze krajowej 42 
2) dostępność ( bliskość) do szkolnictwa ponadgimnazjalnego i ośrodków akademickich, 
3) przynależność do LGD „Górna Prosna”, 
4) bliskość instytucji powiatowych i wojewódzkich 
5) projektowana obwodnica drogi krajowej 
6) atrakcyjność terenów wiejskich do zamieszkania 

 
 
3.4. Zagrożenia 

 
1) trudność (skomplikowane procedury) w pozyskiwaniu środków finansowych, 
1) brak polityki przestrzennej 
2) ujemny wpływ ruchu drogowego na środowisko i bezpieczeństwo mieszkańców 
3) migracja młodych i wykształconych osób poza granice kraju oraz do miast 
4) teren mało atrakcyjny turystycznie ( słabe walory krajobrazowe) 
 
 
 

WYNIKI ANALIZY SWOT  
 

Silne strony/słabe strony                     szanse/zagrożenia 

             ( 18/14 )                                          ( 7/5 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Standard życia 
(warunki 
materialne) 

Jakość życia 
(warunki 
niematerialne 
i duchowe) 

Tożsamość wsi i 
wartości życia 
wiejskiego 

Byt (warunki 
ekonomiczne) 

 
 

 

 

 

 

7 4 
8 2 
   (+) 

7 0 
2 1 
(+)    

2 1 
2 0 
 (+)   

1 2 
4 2 
 (+) 



 
 
 
 
 
 
 

Silne strony szanse 
Słabe strony zagrożenia 

 
WNIOSKI 
 

Z analizy mocnych i słabych stron wsi Strojec wynika, że silne strony przeważają 
nad stronami słabymi oraz jest więcej szans niż zagrożeń. 
Z analizy powyższej wynika, że realizacja zaplanowanych projektów w Strojcu będzie 
wykorzystaniem mocnych stron miejscowości, a zarazem przyczyni się do wykorzystania 
szans wskazanych w analizie. 
Ponadto można wnioskować, że standard życia i warunki ekonomiczne we wsi są dobre, a 
poprzez pozytywny wpływ otoczenia i wspólne działanie są duże szanse na dalszy rozwój 
wsi oraz pobudzenie aktywności lokalnej społeczności. 

 



4. OPIS PLANOWANYCH ZADA Ń 
     4.1. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY  
 

Przewidywany czas realizacji programu długoterminowego to okres przypadający na lata 
2010 – 2017. Program długoterminowy wyznacza cel rozwoju miejscowości, do jakiego 
będą dążyć jej mieszkańcy, używając zasobów własnych i silnych stron wsi. 
Drogę rozwoju pokazuje wizja, jaką mieszkańcy przyjęli do realizacji swoich potrzeb. 

 
 
 
Strojec – wsią o funkcji mieszkaniowo- usługowej z dobrze rozwiniętą bazą kulturalno - 

rekreacyjną. 
 
 
 

Program długoterminowy obejmuje projekty, których realizacja wzmocni wszystkie 
dziedziny życia na wsi. 
Programy zostały zaszeregowane według celów, jakie mają spełniać. 

 



Plan rozwoju Program rozwoju wsi na 
lata 2010-2017 

1. Cele 
Co trzeba osiągnąć by 
urzeczywistnić wizję wsi? 

2. Co pomoże osiągnąć cele? Co może przeszkodzić?  
Projekty 

Co wykonamy? 
Zasoby 

Czego użyjemy? 
ATUTY 

Silne strony i szanse 
Co wykorzystamy? 

BARIERY 
Słabe strony 

Co wyeliminować? 
Zagrożenia 

Czego unikniemy? 
 A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTO ŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1. Upowszechnianie 
tradycji i historii wsi 

 
 
 
 
 
 

1. Kultywowanie 
miejscowych tradycji i 
obyczajów 

Kroniki, Księgi 
(parafialne, OSP, 
szkolne, Rady Sołeckiej i 
Świetlicy), inne źródła 
historyczne, zasoby 
prywatne, materiały z 
przeprowadzonych 
konkursów 
 
Grupa Teatralna 
KEPISKO i Chór 
Parafialny 

Aktywność mieszkańców 
Duża ilość kronik, 
mieszkańcy posiadający 
wiedzę historyczną, potencjał 
twórczy. 
 
 
 
 
Doświadczenie 
organizacyjne 

Niekompletność kronik, 
rozproszenie materiałów, 
brak odpowiedniej 
mobilizacji mieszkańców, 
 
 
 
 
Migracja młodzieży, brak 
porozumienia 
międzyludzkiego 

1. Opracowanie 
monografii wsi Strojec 

2. Ogłoszenie konkursu: 
Historia mojej rodziny 
historią mojej 
miejscowości. 

3. Przygotowanie przez 
grupę teatralną 
przedstawień na 
podstawie miejscowych 
tradycji i obyczajów. 

 
B. STANDARD ŻYCIA 
1. Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istniejąca infrastruktura 
sportowo-kulturalna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przychylność władz gminy i 
organizacji wiejskich oraz 
wykorzystanie pracy 
mieszkańców. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brak własnych środków 
finansowych, 
Utrudnienia administracyjno-
prawne 

Utworzenie Centrum 
Rekreacyjno-Sportowo-
Kulturalnego „Raczyzna w 
Strojcu” 
1) wykonanie infrastruktury 
technicznej boiska 
sportowego i modernizacja 
płyty boiska 
2) Urządzenie terenu 
rekreacyjnego na istniejących 
nieużytkach – przyległych do 
boiska sportowego 



 
 
 
 
 
 
 
1. Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców 

 
 
 
 
 
 
 
Wykorzystanie własnych 
gruntów, przyzwolenie 
właścicieli prywatnych   

 
 
 
 
 
 
 
Przychylność mieszkańców 

3) Zagospodarowanie terenu 
przy szkole podstawowej 
4) Zagospodarowanie terenu 
przy budynku OSP 
5)  Remont i modernizacja 
budynku OSP i świetlicy 
wiejskiej 
Wykonanie zatoczek 
parkingowych wzdłuż DK 42 
Wykonanie parkingów przy 
szkole, kościele, cmentarzu, 
boisku sportowym 
Uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego 
Wykonanie chodników 
wzdłuż ulic wsi i wykonanie 
nawierzchni asfaltowych na 
ulicach 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 
1. Zapewnienie 

mieszkańcom oferty 
kulturalno – rekreacyjnej 

 
 
 
 
 
1.  Poprawa estetyki posesji 

i wyglądu wsi 
 
2. poszerzenie oferty 

edukacyjnej 

Istniejące boisko 
sportowe, budynek OSP, 
Świetlica wiejska i 
szkoła 
 
 
 
 
 
Dziecięca Rada Sołecka 
 
 
Istniejąca baza 
edukacyjna i kulturalna 

Doświadczenie i 
zaangażowanie mieszkańców 
 
 
 
 
 
 
Tradycji organizacji 
konkursów 
 
Silne zapotrzebowanie 
mieszkańców 
 
Istniejąca kadra 

Brak środków finansowych i 
infrastruktury towarzyszącej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festyn „Stryjecka Majówka” 
i Turniej wsi, 
Realizacja innych 
cyklicznych imprez stałych 
Organizowanie letniego 
wypoczynku dla dzieci 
 
 
Konkurs „Mój dom  na Boże 
Narodzenie” 

 
Bogata oferta zajęć, kursów i 
szkoleń dla mieszkańców od 
3 do 100 lat 

 
D. BYT 



1. Utworzenie bazy 
usługowej i gastronomicznej 
 
1.  Zwiększenie 
atrakcyjności budynku OSP 
w organizowaniu imprez 
okolicznościowych i 
rodzinnych 

Istniejące obiekty 
:Remiza strażacka 
 
 
Boisko sportowe 
 

Potencjał młodych, 
przedsiębiorczych ludzi 
 

Brak środków finansowych Ciepły posiłek dla 
wszystkich 
 
Doposażenie zaplecza 
socjalno-sanitarnego w 
budynku OSP 



4.2. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY  
 
4.2.1. Projekty programu krótkoterminowego 
 
Program krótkoterminowy ma na celu rozwiązać problemy mieszkańców w najbliższym 
czasie tj. w latach 2010-2011. Projekty ujęte w programie krótkoterminowym to kategoria 
programów kluczowych. Kategorie programów zostały zaszeregowane w związku 
z potrzebami mieszkańców wsi. 
Poszczególne projekty oceniono pod względem finansowym i organizacyjnym 
możliwości realizacji. 
 
A. Co nas najbardziej zintegruje? 
 

Najbardziej zintegrują nas wspólne działania - imprezy 
PROJEKT „A” 
 
Organizacja imprez cyklicznych: wieczór wigilijny, „Mój dom na Boże 
Narodzenie” karnawałowa biesiada, Dzień Kobiet, wielkanocne 
śniadanie, Stryjecka majówka, turniej wsi 
 

B. Na czym nam najbardziej zależy? 
 

Najbardziej zależy nam na wykonaniu miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku. 
 
 PROJEKT „B” 
 

Utworzenie „Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalnego „Raczyzna w 
Strojcu””.  

  
C. Co nam najbardziej przeszkadza? 
 
 Brak miejsc parkingowych. 
 

PROJEKT „C” 
Budowa parkingów przy: szkole, kościele, cmentarzu, centrum 
rekreacyjno-sportowym, 

 
D. Co najbardziej zmieni nasze życie? 
 

Nasze życie może zmienić poprawa infrastruktury drogowej 
 
PROJEKT „D” 
 

Wytyczenie i utwardzenie dróg rolniczych i rowerowych budowa chodników, 
remont dróg i uzupełnienie oświetlenia ulicznego. 



E. Co nam przyjdzie najłatwiej? 
 

Najłatwiej przyjdzie nam kultywowanie tradycji i historii wsi. 
 
PROJEKT „E” 
 
Ogłoszenie konkursu „Historia mojej rodziny – historia mojej 
miejscowości Strojec. Przygotowanie materiałów do monografii wsi. 
 
 

JAKI PROJEKT ZŁOŻYMY DO PROW? 
 

Utworzenie „Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalnego „Raczyzna 
w Strojcu””.  

 
 
 
 
 
 
 
Program krótkoterminowy odnowy wsi Strojec na lata 20010-2011 
 

 

  
 Kluczowy 
 problem 
  
  

Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać 

Punktacja 
Hie- 
rachia 

na realizację? 
(tak/nie) 
Organiza Finanso 
cyjnie wo 

  
 Co nas 
  najbardziej 
 zintegruje? 
  

wspólne działania 
( imprezy) 

organizacja imprez 
cyklicznych (wieczór 
wigilijny, "Mój dom na 
Boże Narodzenie", 
kanałowa 
biesiada, Dzień Kobiet, 
wielkanocne śniadanie, 
"Strojecka majówka", turniej 
wsi 

TAK NIE 15 II 

 Na czy nam 
  najbardziej 
 zależy? 

Miejsce spotkań 
rekreacji i 
wypoczynku 

Sołeckie Centrum 
Kulturalno-Rekreacyjne 

TAK NIE 20 I 

  
  Co nam 
 najbardziej 
 
przeszkadza
? 

brak miejsc 
pa rkingowych 

Budowa parkingów przy; 
szkole, kościele, cmentarzu, 
sołeckim centrum 
rekreacyjno-sportowym, OK 

NIE NIE      7 V 

 Co poprawa wytyczenie i utwardzenie NIE NIE 7 IV 



 najbardziej 
  zmieni   
nasze 
 życie? 

infrastruktury 
drogowej 

dróg rolnych i rowerowych 
przy drodze krajowej, 
budowa chodników remont 
dróg uzupełnienie 
oświetlenia ulic 

  
 Co nam 
 przyjdzie 
  najłatwiej? 

kultywowanie 
tradycji i historii 
wsi 

ogłoszenie konkursu 
"Historia mojej rodziny - 
historią mojej miejscowości 
Strojec" 
przygotowanie materiałów 
do opracowania monografii 
wsi 

TAK TAK 11 III 

 Jaki projekt zgłosimy do 
 PROW?. -. 

Sołeckie Centrum Kulturalno- Rekreacyjne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

4.2.2 Kosztorysy poszczególnych przedsięwzięć. 
 
Lp. Określenie przedsięwzięcia Wartość 

 Przedsięwzięcia długoterminowe  
1. Opracowanie monografii wsi Strojec 

 
60.000 PLN 

2. Ogłoszenie konkursu: Historia mojej rodziny historią mojej 
miejscowości. 
 

10.000 PLN 

3. Przygotowanie przez grupę teatralną przedstawień na 
podstawie miejscowych tradycji i obyczajów. 
  

40.000 PLN 

4. Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalnego 
1) wykonanie infrastruktury technicznej boiska sportowego 
i modernizacja płyty boiska 
2) Urządzenie terenu rekreacyjnego na istniejących 
nieużytkach – przyległych do boiska sportowego 
3) Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej 
4) Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP 
5)  Remont i modernizacja budynku OSP i świetlicy 
wiejskiej 
 

 
500.000 PLN 
400.000 PLN 

 
400.000 PLN 
40.000 PLN 

400.000 PLN 

5. 
 

Wykonanie parkingów przy szkole, kościele, cmentarzu, 
boisku sportowym 
 

 
150.000 PLN 

8. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
 

150.000 PLN 

9. Wykonanie chodników wzdłuż ulic wsi i wykonanie 
nawierzchni asfaltowych (lub brukowanych) na ulicach 
 

 
500.000 PLN 

10. Festyn „Stryjecka Majówka” i Turniej wsi, 
 

70.000 PLN 

11. Reaktywacja ogólnopolskiego biegu „Po zdrowie i wiedzę 
historyczną – rajd rowerowy”, 

 

 
6.000 PLN 

12. Realizacja innych cyklicznych imprez stałych 
 

30.000 PLN 

13. Organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci 
 

40.000 PLN 

14. Konkurs „Mój dom  na Boże Narodzenie” 
 

2.000 PLN 

15. Bogata oferta zajęć, kursów i szkoleń dla mieszkańców od 
3 do 100 lat 
 

40.000 PLN 

17. Doposażenie zaplecza socjalno-sanitarnego w 
budynku OSP 

20.000 PLN 

 Przedsięwzięcia krótkoterminowe  
1. Organizacja imprez cyklicznych: wieczór wigilijny,  



„Mój dom na Boże Narodzenie” karnawałowa 
biesiada, Dzień Kobiet, wielkanocne śniadanie, 
Stryjecka majówka, turniej wsi 

2. Utworzenie „Sołeckiego Centrum Kulturalno-
Rekreacyjnego „Raczyzna w Strojcu””. 

 

3. Budowa parkingów przy: szkole, kościele, cmentarzu, 
sołeckim centrum rekreacyjno-sportowym, DK 

 

4. Wytyczenie i utwardzenie dróg rolniczych i 
rowerowych orz drodze krajowej, budowa 
chodników, remont dróg i uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego. 

 

5. Ogłoszenie konkursu „Historia mojej rodziny – 
historia mojej miejscowości Strojec. Przygotowanie 
materiałów do monografii wsi. 

 

 RAZEM  

 
 

 
 
 
4.3.OPIS PRZEDSIĘWZI ĘĆ 

 
4.3.1. Przedsięwzięcia krótkoterminowe 
 

1) Organizacja imprez cyklicznych: wieczór wigilijny, „Mój dom na Boże Narodzenie” 
karnawałowa biesiada, Dzień Kobiet, wielkanocne śniadanie, Stryjecka majówka, turniej 
wsi 
 

Realizacja tego projektu polega na cyklicznym organizowaniu festynów we wsi 
Takie rodzaju przedsięwzięcia bardzo dobrze integrują społeczność lokalną. Poza tym 
dają możliwość pozyskania niewielkich dochodów, które mogą być wykorzystane na 
niezbędne potrzeby w miejscowości. 

 
1) Utworzenie „Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalnego 
2) Wytyczenie i utwardzenie dróg rolniczych i rowerowych, budowa chodników, 
remont dróg i uzupełnienie oświetlenia ulicznego. 
3) Ogłoszenie konkursu „Historia mojej rodziny – historia mojej miejscowości Strojec. 
Przygotowanie materiałów do monografii wsi. 

 
 
4.3.2. Przedsięwzięcia długoterminowe 
 

1) Opracowanie monografii wsi Strojec 
 
 
 
1) Ogłoszenie konkursu: Historia mojej rodziny historią mojej miejscowości. 
 



 
2) Przygotowanie przez grupę teatralną przedstawień na podstawie miejscowych tradycji i 
obyczajów. 
 
 
3) Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalnego 

1) wykonanie infrastruktury technicznej boiska sportowego i modernizacja 
płyty boiska 
2) Urządzenie terenu rekreacyjnego na istniejących nieużytkach – 
przyległych do boiska sportowego 
3) Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej 
4) Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP 
5)  Remont i modernizacja budynku OSP i świetlicy wiejskiej 
 

 
4) Wykonanie parkingów przy szkole, kościele, cmentarzu, boisku sportowym 
 
 
5) Wykonanie chodników wzdłuż ulic wsi i wykonanie nawierzchni asfaltowych na 
ulicach 
 
 
6) Festyn „Stryjecka Majówka” i Turniej wsi, 
 
 
7) Reaktywacja ogólnopolskiego biegu „Po zdrowie i wiedzę historyczną – rajd 
rowerowy”, 
 
 
8) Realizacja innych cyklicznych imprez stałych 
 
 
9) Organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci 
 
 
10) Konkurs „Mój dom  na Bo że Narodzenie” 
 
 
11) Bogata oferta zajęć, kursów i szkoleń dla mieszkańców od 3 do 100 lat 
 
 
12) Doposażenie zaplecza socjalno-sanitarnego w budynku OSP 
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WSTĘP 

Strojec to jedna z większych wiosek położona w odległości około 4,5 km na SE od Praszki przy 
drodze krajowej 42 między Praszką a Rudnikami (dawne nazwy to Strodziec, Zstacecz, 
Stradzic). 



Wieś pełni funkcję rolniczą, gdzie rozwijają się usługi. We wsi znajduje się szkoła podstawowa z 
mieszczącą się w niej filią Biblioteki Publicznej , przedszkole, remiza straży pożarnej, sklepy 
spożywczo-przemysłowe, pięć przystanków PKS, boisko sportowe z szatnią, kościół parafialny 
Wieś jest stelefonizowana, zwodociągowana i skanalizowana. 
We wsi działa prężnie świetlica wiejska, LKS Budowlani Strojec, Koło Gospodyń Wiejskich  
Stowarzyszenie „Wspólnota Stradziec”, klub seniora, dziecięca rada sołecka, oraz grupa ludzi 
aktywnych sportowo. 
Mieszkańcy są zaradni, aktywni i czynią starania mające na celu poprawę standardu życia w 
sołectwie. Dzięki aktywności mieszkańców i ich inicjatywie wybudowano: 
• Kościół 
• Szkołę 
• Wodociąg 
• Remizę ze świetlcą 
• Kanalizację 
• Kanalizację burzową wraz ze ścieżką rowerową przy drodze dk. 42 
• i wiele innych mniejszych zadań 
 
 Plan Odnowy Miejscowości Strojec jest dokumentem określającym zadania i 
przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną w okresie 7 lat. Powstał w wyniku dyskusji na 
zebraniach wiejskich, po konsultacji Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia „Wspólnota Stradziec” z 
mieszkańcami. 
 Plan Odnowy Miejscowości Strojec wraz z opisem inwestycji i przedsięwzięć (Zadań) 
stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie operacji, ze środku Europejskiego 
Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycje i 
przedsięwzięcia zawarte w planie odnowy miejscowości mogą być realizowane również z innych 
działań i programów. 
 Celem działania Planu Odnowy i Rozwoju Wsi jest poprawa jakości życia na obaszarach 
wiejskich poprzez zaspokoajanie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców wsi oraz 
promowanie, podnoszenie znaczenia obszarów wiejskich, a także rozwoju tożsamości 
społeczności wiejskiej. Zachowanie tradycji i dziedzictwa historyczno-kulturowego, oraz 
zachowanie specyfiki obszarów wiejskich. Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej 
miejscowości Strojec. 
 Zadania (operacje), na które będzie przyznawana pomoc w formie refundacji części 
kosztów, związanych z realizacją operacji (zadań) są wymienione w § 4.1. rozporzadzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14.02.2008r.  w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 38, poz. 220) 
 
17. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje 
rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem 
szkół, przedszkoli i żłobków; 
18. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury; 

19. budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków 
pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego; 

20. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji 
społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów; 

21. związanych z kształtowaniem obszarów 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; 

22. urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 

23. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej; 

24. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji 
lub w celu poprawy estetyki miejscowości; 

25. rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, 
odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 

26. zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji 
budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 

27.  budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych 
na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal 
ekspozycyjnych lub witryn; 

28. odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej 
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy 
wpisanych do rejestru zabytków; 

29. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania 
terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie - w zakresie 
koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12; 

30. zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; 

31. zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 

32. ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI 
 
1.1 Informacje podstawowe 
 
Strojec leży w południowo-wschodniej części gminy Praszka. 
 
GMINA PRASZKA 
POWIAT OLESNO 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 
 
Liczba mieszkańców - Strojec – 1057 

Tokary – 56 
Sołectwo Strojec - 1113 

 
Powierzchnia   - Strojec – 1221,87 

Tokary – 197,74 
 
Liczba gospodarstw - powyżej – 0,999 ha 
                                                     Strojec – 184 gospodarstwa 
                                                     Tokary – 25 gospodarstw 
 
Sołtys   - Jan Gędek 
Rada Sołecka  - Piotr Kałwa 

Włodzimierz Stochniałek 
Krzysztof Knaga 
Dariusz Garncarek 
Jerzy Rasztar 
Marek Pokorski 
Kazimierz Mazurek 

     
 
 
Grupa Odnowy Wsi - lider – Jan Gędek 
Członkowie:  -                    Piotr Kałwa 

Włodzimierz Stochmiałek 
Bożena Ośródka 
Joanna Morawiak 

 
 
Główne zadania Rady Sołeckiej oraz Grupy Odnowy Wsi Strojec 
 

− przeprowadzanie wspólnych inwestycji na rzecz środowiska lokalnego, 
− organizowanie plenerowych spotkań i festynów, 
− aktywizacja mieszkańców 
− integracja społeczności lokalnej, 
− wzbogacanie życia kulturalnego wsi, 
− poprawa wizerunku miejscowości, 

-     podejmowanie wszelkich działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców    
      przy wsparciu i wykorzystaniu zasobów ludzkich 



 
 
1.3. Historia miejscowości 

 

Pierwsze wzmianki pochodzą z lat 1236 oraz 1249. Od 1411 Strojec był własnością 
prywatną. Ostatnimi właścicielami byli Potoccy. W pobliskich lasach istnieje obelisk 
upamiętniający śmierć w 1882 r. Stanisława Jana hrabiego Potockiego. W okolicy wsi od 
XIV w. wytapiano żelazo z wydobywanych na miejscu rud darniowych. W XVI w. 
podjęto tu wydobycie rud żelaza z środkowojurajskich złóż, wykonując serię szybów, 
które działały aż do schyłku lat 30. XX w. Na ich bazie stworzono prażalnię rud żelaza. 
Kiedyś Strojec nazywał się Stradziec. 

Do 1870 istniała gmina Strojec. 

 
 

    1.3. LUDNOŚĆ 
 

Strojec zamieszkuje ok.1057 osób, w tym 535 kobiet i 522 mężczyzn. W ostatnich latach 
obserwuje się przyrost naturalny, choć liczba ludności w wieku produkcyjnym ostatnio 
utrzymuje się na stałym poziomie. Obecnie obserwujemy, że znaczna cześć młodych 
ludzi przenosi się do miast szukając pracy lub wyjeżdżają sezonowo do pracy za granicę. 
Na naszym terenie ludzie zajmują się głównie rolnictwem, a znaczna ich cześć w wieku 
produkcyjnym pracuje w pobliskich miastach: Praszka, Wieluń, Krzepice, Olesno. Tylko 
niewielka część szuka samozatrudnienia tworząc firmy i zakładając własną działalność 
gospodarczą. 

 
1.4. WARUNKI NATURALNE  

 
Wieś Strojec leży na terenie Wyżyny Wieluńskiej. Bliskie sąsiedztwo lasów z różnorodną 
szatą roślinną i ostoją dzika, sarny, zająca, bażanta, kuropatwy i jastrzębia. 

 
1.5. ROLNICTWO I PRODUKCJA ROLNICZA  

 
Na terenie wsi są gleby bielicowe , iły syderytowe i pokłady rudonośne 

 
 Grunty orne to 664 ha, łąki i pastwiska – 79,00 ha, lasy – 379,00 ha. 
Głównie uprawiane są zboża, w tym w 50% żyto, owies i jęczmień oraz rzepak oraz w 
20% ziemniaki.   
Prowadzona jest hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. 

 
Na terenie wsi zarejestrowanych jest obecnie 40 podmiotów gospodarczych i są to m.in. 
firma odlewnicza, firma produkująca wyroby z tworzysz sztucznych, krawiectwo, sklepy, 
firma usługowo-remontowa, usługi motoryzacyjne, zakład naprawy torów i taboru 
kolejowego, usługi geodezyjne i inne. 

 
 
 



1.6. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  
 

We wsi znajduje się szkoła podstawowa , przedszkole, filia biblioteki publicznej, boisko 
sportowe, remiza strażacka ze świetlicą wiejską oraz  kościół parafialny. 
Wzdłuż wsi o długości około 1400 metrów biegnie ścieżka pieszo rowerowa. 
Dla organizacji imprez sportowo rekreacyjnych służą oprócz boiska dwa place – plac 
przyszkolny – boisko przyszkolny i plac przy remizie strażackiej. 
 
1.7.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  

 
Wieś położona jest przy drodze krajowej dk. 42. Pozostałe drogi przebiegające przez 
miejscowość drogi utwardzone o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej. Wzdłuż drogi 
krajowej znajduje się chodnik. Ponadto układane są chodniki przy drogach powiatowych.  
Znajdujące się przy drogach przystanki autobusowe są zadaszone. 

 
Wieś jest w pełni  zwodociągowana i skanalizowana – czyli jest wsią o uporządkowanej 
gospodarce wodno – ściekowej, 
Na terenie całej wsi tak jak w całej gminie prowadzona jest akcja segregacji odpadów. 
 
Wieś Strojec posiada ogólno dostępną telefonię stacjonarną oraz dwóch operatorów 
radiowych. Teren wsi objęty jest zasięgiem kilku operatorów sieci komórkowych. 

 
Na terenie wsi nie ma gazociągu, większość mieszkańców korzysta z butli gazowych i 
paliw stałych do ogrzewania mieszkań. 

 
 
2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁU ŻĄCYCH ODNOWIE   
MIEJSCOWOŚCI – analiza zasobów 

 
 

Rodzaj zasobu Opis zasobu jakim wieś dysponuje Znaczenie zasobu 
małe duże wyróżniające 

1 2 3 4 5 
Środowisko 
przyrodnicze 
 

Teren Wyżyny Wieluńskiej 
Brak emisji zanieczyszczeń 

− Bliskość kompleksów leśnych z 
różnorodną szata roślinną. Las 
ochronny. 

− naturalna ostoja dzika, sarny, 
zająca, bażanta, kuropatwy, 
jastrzębia 

− rowy melioracyjne stanowiące 
dopływy rzeki Wyderki i Prosny 

− teren położony nad 
Górnośląskim Zbiornikiem Wód 
Podziemnych 

X 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 

 
x 
 
 

Kulturowy 
 

− we wsi znajduje się kaplica i 
stara gorzelnia 

 X 
 

 
 



− znajduje się wspaniały teren 
rekreacyjno-sportowy 

− Terenie wsi znajduje się szereg 
zabytków: Dwór Potockich, 
pozostałości zespołu dworskiego, 
dom zarządcy, obelisk 
upamiętniający śmierć 
Potockiego, Kaplica pw. św. 
Katarzyny. 

− kultywowane są wywoziny, 
pierzajki, herody oraz występy 
zespołu KLEPISKO 
przedstawiającego dawne 
obyczaje 

− ważną i historyczną  postacią 
jest Hrabia Potocki i stale z tym 
związana historia hrabiego 
Potockiego 

− prężnie działa Chór Parafialny, 
który między innymi 
przygotowuje oprawę odpustu św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej 

  

 
 
 
 
x 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
x 

Obiekty i tereny 
 

− Na terenie miejscowości 
znajdują się prywatne działki pod 
zabudowę mieszkaniową, a we 
wsi Tokary należącej do sołectwa 
Strojec – około 6 działek 10 
arowych pod domy letniskowe 

− obecnie stanowiące własność 
prywatną – są tu pustostany po 
państwowych zakładach 
zbożowych, zlewni mleka czy też 
kółka rolniczego. 

  
X 
 
 
 
 
 
x 

 

Infrastruktura 
społeczna 
 

− We wsi jest szkoła podstawowa, 
przedszkole, filia biblioteki 
publicznej, boisko sportowe, 
ponadto remiza strażacka ze 
Świetlicą Wiejską oraz kościół. 

− wspaniałym miejscem rekreacji 
są okoliczne lasy 

− ścieżka pieszo- rowerowa 
wzdłuż wsi o długości około 1400 
m 

  
 

 
X 
 
 
 

X 
 
x 
 
 

Infrastruktura 
techniczna 
 
 
 

− Wieś jest w pełni 
zwodociągowania i 
skanalizowana. 

 
− Położona przy drodze krajowe, 

  
 

 
 
 

X 
 
 
X 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przy której znajduje się chodnik. 
Pozostałe drogi przebiegające 
przez miejscowość to drogi 
powiatowe i gminne. 

 
− Wieś posiada zadaszone 

przystanki autobusowe. 
 
− Jest w pełni stelefonizowana, 

mieszkańcy mają dostęp do 
Internetu drogą radiową. Na 
terenie miejscowości jest dostęp 
do wszystkich sieci telefonii 
komórkowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 
 
 
 
x 

 
Gospodarka, 
rolnictwo  
 
 
 
 
 
 
 

− Na terenie wsi znajduje się dwa 
większe zakłady : narzędziownia  
i zakład produkujący z tworzyw 
sztucznych   

− Ponadto jest kilka warsztatów 
rodzinnych oraz gospodarstw 
rolnych. 

− W miejscowości są sklepy 
spożywczo – przemysłowe. 

− działają firmy remontowo - 
budowlane 

− Przeważają rodzinne 
gospodarstwa rolne. 

  
X 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
x 

 

 

Środki finansowe i 
pozyskiwanie 
funduszy 

− Wieś dysponuje środkami z 
Funduszu Sołeckiego oraz 
pozyskanymi z organizacji imprez 
masowych. 

− Wieś stara się o środki 
finansowe z gminnego systemu 
wsparcia dla Grup Odnowy Wsi i 
Lokalnej Grupy Działania 

  
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
x 

Mieszkańcy 
(kapitał społeczny 
i ludzki)  
 
 

 
− Na terenie miejscowości Strojec 

działa prężnie rada sołecka, 
Stowarzyszenie „Wspólnota 
Stradziec”, Ludowy Klub 
Sportowy Budowlani,  Świetlica 
wiejska  oraz  Koło Gospodyń 
Wiejskich. Kobiety corocznie 
wykonują wieńce dożynkowe 
kultywując tradycje i zwyczaje 
ludowe. 

 

  
 
 
 

 
 

X 

Informacje 
dostępne o wsi 

− Strojec posiada własna stronę 
internetową www.strojec.pl 

  
 

x 



 
 

 
 
 
 

3. OCENA SILNYCH, SŁABYCH STRON ORAZ SZANSE 
    I ZAGROŻENIA (Analiza SWOT)  
 

3.1. Mocne strony 
  

18) dobra współpraca z władzami gminy 
19) dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna 
20) dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna 
21) kultywowanie tradycji i obyczajów 
22) korzystny przebieg dróg 
23) ścieżka rowerowa wzdłuż wsi 
24) czyste środowisko - wieś położona z dala od zakładów przemysłowych 
25) duży potencjał ludzki 
26) duża aktywność społeczna 
27) działki pod zabudowę 
28) prężnie działający Ludowy Klub Sportowy Budowlani 
29) działające:Stowarzyszenie Wspólnota Stradziec, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza 
Straż Pożarna 
30) przynależność do LGD GORNA Prosna 
31) duża ilość imprez sportowych 
32) doświadczenie w organizowaniu imprez plenerowych 
33) niska przestępczość, 
34) brak środowisk patologicznych 
35) siedziba parafii 

 
3.2. Słabe strony 
 

14) natężenie ruchu przez centrum wsi, 
15) brak nawierzchni asfaltowych na części ulic 
16) brak chodników na części ulic 
17) niezagospodarowany teren wokół boiska sportowego 
18) brak bazy gastronomicznej 
19) niewystarczająca baza lokalowa na działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną 
20) niewystarczająca infrastruktura techniczna na obiektach sportowych 
21) brak inwentaryzacji oraz opracowań historii wsi 
22) niszczejące i nieopisane miejsca historyczne 
23) ukryte bezrobocie w gospodarstwach rolnych 
24) brak gazyfikacji wsi 
25) zła struktura agrarna i niedokończona melioracja gruntów 
26) niedostateczna dbałość o zewnętrzny wygląd wsi i poszczególnych posesji 
27) brak parkingów przy kościele, cmentarzu i obiektach publicznych. 

 
 



3.3. Szanse 
 

7) umiejętność pozyskania i wykorzystania środków zewnętrznych do rozwoju wsi 
8) położenie przy drodze krajowej 42 
9) dostępność ( bliskość) do szkolnictwa ponadgimnazjalnego i ośrodków akademickich, 
10) przynależność do LGD „Górna Prosna”, 
11) bliskość instytucji powiatowych i wojewódzkich 
12) projektowana obwodnica drogi krajowej 
13) atrakcyjność terenów wiejskich do zamieszkania 

 
 
3.4. Zagrożenia 

 
5) trudność (skomplikowane procedury) w pozyskiwaniu środków finansowych, 
6) brak polityki przestrzennej 
7) ujemny wpływ ruchu drogowego na środowisko i bezpieczeństwo mieszkańców 
8) migracja młodych i wykształconych osób poza granice kraju oraz do miast 
9) teren mało atrakcyjny turystycznie ( słabe walory krajobrazowe) 
 
 
 

WYNIKI ANALIZY SWOT  
 

Silne strony/słabe strony                     szanse/zagrożenia 

             ( 18/14 )                                          ( 7/5 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Standard życia 
(warunki 
materialne) 

Jakość życia 
(warunki 
niematerialne 
i duchowe) 

Tożsamość wsi i 
wartości życia 
wiejskiego 

Byt (warunki 
ekonomiczne) 

 
 

 

 

 

 

7 4 
8 2 
   (+) 

7 0 
2 1 
(+)    

2 1 
2 0 
 (+)   

1 2 
4 2 
 (+) 



 
 
 
 
 
 
 

Silne strony szanse 
Słabe strony zagrożenia 

 
WNIOSKI 
 

Z analizy mocnych i słabych stron wsi Strojec wynika, że silne strony przeważają 
nad stronami słabymi oraz jest więcej szans niż zagrożeń. 
Z analizy powyższej wynika, że realizacja zaplanowanych projektów w Strojcu będzie 
wykorzystaniem mocnych stron miejscowości, a zarazem przyczyni się do wykorzystania 
szans wskazanych w analizie. 
Ponadto można wnioskować, że standard życia i warunki ekonomiczne we wsi są dobre, a 
poprzez pozytywny wpływ otoczenia i wspólne działanie są duże szanse na dalszy rozwój 
wsi oraz pobudzenie aktywności lokalnej społeczności. 

 



4. OPIS PLANOWANYCH ZADA Ń 
     4.1. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY  
 

Przewidywany czas realizacji programu długoterminowego to okres przypadający na lata 
2010 – 2017. Program długoterminowy wyznacza cel rozwoju miejscowości, do jakiego 
będą dążyć jej mieszkańcy, używając zasobów własnych i silnych stron wsi. 
Drogę rozwoju pokazuje wizja, jaką mieszkańcy przyjęli do realizacji swoich potrzeb. 

 
 
 
Strojec – wsią o funkcji mieszkaniowo- usługowej z dobrze rozwiniętą bazą kulturalno - 

rekreacyjną. 
 
 
 

Program długoterminowy obejmuje projekty, których realizacja wzmocni wszystkie 
dziedziny życia na wsi. 
Programy zostały zaszeregowane według celów, jakie mają spełniać. 

 



Plan rozwoju Program rozwoju wsi na 
lata 2010-2017 

1. Cele 
Co trzeba osiągnąć by 
urzeczywistnić wizję wsi? 

2. Co pomoże osiągnąć cele? Co może przeszkodzić?  
Projekty 

Co wykonamy? 
Zasoby 

Czego użyjemy? 
ATUTY 

Silne strony i szanse 
Co wykorzystamy? 

BARIERY 
Słabe strony 

Co wyeliminować? 
Zagrożenia 

Czego unikniemy? 
 A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTO ŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

2. Upowszechnianie 
tradycji i historii wsi 

 
 
 
 
 
 

3. Kultywowanie 
miejscowych tradycji i 
obyczajów 

Kroniki, Księgi 
(parafialne, OSP, 
szkolne, Rady Sołeckiej i 
Świetlicy), inne źródła 
historyczne, zasoby 
prywatne, materiały z 
przeprowadzonych 
konkursów 
 
Grupa Teatralna 
KEPISKO i Chór 
Parafialny 

Aktywność mieszkańców 
Duża ilość kronik, 
mieszkańcy posiadający 
wiedzę historyczną, potencjał 
twórczy. 
 
 
 
 
Doświadczenie 
organizacyjne 

Niekompletność kronik, 
rozproszenie materiałów, 
brak odpowiedniej 
mobilizacji mieszkańców, 
 
 
 
 
Migracja młodzieży, brak 
porozumienia 
międzyludzkiego 

1. Opracowanie 
monografii wsi Strojec 

2. Ogłoszenie konkursu: 
Historia mojej rodziny 
historią mojej 
miejscowości. 

3. Przygotowanie przez 
grupę teatralną 
przedstawień na 
podstawie miejscowych 
tradycji i obyczajów. 

 
B. STANDARD ŻYCIA 
2. Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istniejąca infrastruktura 
sportowo-kulturalna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przychylność władz gminy i 
organizacji wiejskich oraz 
wykorzystanie pracy 
mieszkańców. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brak własnych środków 
finansowych, 
Utrudnienia administracyjno-
prawne 

Utworzenie Centrum 
Rekreacyjno-Sportowo-
Kulturalnego „Raczyzna w 
Strojcu” 
1) wykonanie infrastruktury 
technicznej boiska 
sportowego i modernizacja 
płyty boiska 
2) Urządzenie terenu 
rekreacyjnego na istniejących 
nieużytkach – przyległych do 
boiska sportowego 



 
 
 
 
 
 
 
3. Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców 

 
 
 
 
 
 
 
Wykorzystanie własnych 
gruntów, przyzwolenie 
właścicieli prywatnych   

 
 
 
 
 
 
 
Przychylność mieszkańców 

3) Zagospodarowanie terenu 
przy szkole podstawowej 
4) Zagospodarowanie terenu 
przy budynku OSP 
5)  Remont i modernizacja 
budynku OSP i świetlicy 
wiejskiej 
Wykonanie zatoczek 
parkingowych wzdłuż DK 42 
Wykonanie parkingów przy 
szkole, kościele, cmentarzu, 
boisku sportowym 
Uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego 
Wykonanie chodników 
wzdłuż ulic wsi i wykonanie 
nawierzchni asfaltowych na 
ulicach 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 
3. Zapewnienie 

mieszkańcom oferty 
kulturalno – rekreacyjnej 

 
 
 
 
 
4.  Poprawa estetyki posesji 

i wyglądu wsi 
 
5. poszerzenie oferty 

edukacyjnej 

Istniejące boisko 
sportowe, budynek OSP, 
Świetlica wiejska i 
szkoła 
 
 
 
 
 
Dziecięca Rada Sołecka 
 
 
Istniejąca baza 
edukacyjna i kulturalna 

Doświadczenie i 
zaangażowanie mieszkańców 
 
 
 
 
 
 
Tradycji organizacji 
konkursów 
 
Silne zapotrzebowanie 
mieszkańców 
 
Istniejąca kadra 

Brak środków finansowych i 
infrastruktury towarzyszącej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festyn „Stryjecka Majówka” 
i Turniej wsi, 
Realizacja innych 
cyklicznych imprez stałych 
Organizowanie letniego 
wypoczynku dla dzieci 
 
 
Konkurs „Mój dom  na Boże 
Narodzenie” 

 
Bogata oferta zajęć, kursów i 
szkoleń dla mieszkańców od 
3 do 100 lat 

 
D. BYT 



2. Utworzenie bazy 
usługowej i gastronomicznej 
 
3.  Zwiększenie 
atrakcyjności budynku OSP 
w organizowaniu imprez 
okolicznościowych i 
rodzinnych 

Istniejące obiekty 
:Remiza strażacka 
 
 
Boisko sportowe 
 

Potencjał młodych, 
przedsiębiorczych ludzi 
 

Brak środków finansowych Ciepły posiłek dla 
wszystkich 
 
Doposażenie zaplecza 
socjalno-sanitarnego w 
budynku OSP 



4.2. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY  
 
4.2.1. Projekty programu krótkoterminowego 
 
Program krótkoterminowy ma na celu rozwiązać problemy mieszkańców w najbliższym 
czasie tj. w latach 2010-2011. Projekty ujęte w programie krótkoterminowym to kategoria 
programów kluczowych. Kategorie programów zostały zaszeregowane w związku 
z potrzebami mieszkańców wsi. 
Poszczególne projekty oceniono pod względem finansowym i organizacyjnym 
możliwości realizacji. 
 
A. Co nas najbardziej zintegruje? 
 

Najbardziej zintegrują nas wspólne działania - imprezy 
PROJEKT „A” 
 
Organizacja imprez cyklicznych: wieczór wigilijny, „Mój dom na Boże 
Narodzenie” karnawałowa biesiada, Dzień Kobiet, wielkanocne 
śniadanie, Stryjecka majówka, turniej wsi 
 

B. Na czym nam najbardziej zależy? 
 

Najbardziej zależy nam na wykonaniu miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku. 
 
 PROJEKT „B” 
 

Utworzenie „Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalnego „Raczyzna w 
Strojcu””.  

  
C. Co nam najbardziej przeszkadza? 
 
 Brak miejsc parkingowych. 
 

PROJEKT „C” 
Budowa parkingów przy: szkole, kościele, cmentarzu, centrum 
rekreacyjno-sportowym, 

 
D. Co najbardziej zmieni nasze życie? 
 

Nasze życie może zmienić poprawa infrastruktury drogowej 
 
PROJEKT „D” 
 

Wytyczenie i utwardzenie dróg rolniczych i rowerowych budowa chodników, 
remont dróg i uzupełnienie oświetlenia ulicznego. 



E. Co nam przyjdzie najłatwiej? 
 

Najłatwiej przyjdzie nam kultywowanie tradycji i historii wsi. 
 
PROJEKT „E” 
 
Ogłoszenie konkursu „Historia mojej rodziny – historia mojej 
miejscowości Strojec. Przygotowanie materiałów do monografii wsi. 
 
 

JAKI PROJEKT ZŁOŻYMY DO PROW? 
 

Utworzenie „Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalnego „Raczyzna 
w Strojcu””.  

 
 
 
 
 
 
 
Program krótkoterminowy odnowy wsi Strojec na lata 20010-2011 
 

 

  
 Kluczowy 
 problem 
  
  

Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać 

Punktacja 
Hie- 
rachia 

na realizację? 
(tak/nie) 
Organiza Finanso 
cyjnie wo 

  
 Co nas 
  najbardziej 
 zintegruje? 
  

wspólne działania 
( imprezy) 

organizacja imprez 
cyklicznych (wieczór 
wigilijny, "Mój dom na 
Boże Narodzenie", 
kanałowa 
biesiada, Dzień Kobiet, 
wielkanocne śniadanie, 
"Strojecka majówka", turniej 
wsi 

TAK NIE 15 II 

 Na czy nam 
  najbardziej 
 zależy? 

Miejsce spotkań 
rekreacji i 
wypoczynku 

Sołeckie Centrum 
Kulturalno-Rekreacyjne 

TAK NIE 20 I 

  
  Co nam 
 najbardziej 
 
przeszkadza
? 

brak miejsc 
pa rkingowych 

Budowa parkingów przy; 
szkole, kościele, cmentarzu, 
sołeckim centrum 
rekreacyjno-sportowym, OK 

NIE NIE      7 V 

 Co poprawa wytyczenie i utwardzenie NIE NIE 7 IV 



 najbardziej 
  zmieni   
nasze 
 życie? 

infrastruktury 
drogowej 

dróg rolnych i rowerowych 
przy drodze krajowej, 
budowa chodników remont 
dróg uzupełnienie 
oświetlenia ulic 

  
 Co nam 
 przyjdzie 
  najłatwiej? 

kultywowanie 
tradycji i historii 
wsi 

ogłoszenie konkursu 
"Historia mojej rodziny - 
historią mojej miejscowości 
Strojec" 
przygotowanie materiałów 
do opracowania monografii 
wsi 

TAK TAK 11 III 

 Jaki projekt zgłosimy do 
 PROW?. -. 

Sołeckie Centrum Kulturalno- Rekreacyjne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

4.2.2 Kosztorysy poszczególnych przedsięwzięć. 
 
Lp. Określenie przedsięwzięcia Wartość 

 Przedsięwzięcia długoterminowe  
1. Opracowanie monografii wsi Strojec 

 
60.000 PLN 

2. Ogłoszenie konkursu: Historia mojej rodziny historią mojej 
miejscowości. 
 

10.000 PLN 

3. Przygotowanie przez grupę teatralną przedstawień na 
podstawie miejscowych tradycji i obyczajów. 
  

40.000 PLN 

4. Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalnego 
1) wykonanie infrastruktury technicznej boiska sportowego 
i modernizacja płyty boiska 
2) Urządzenie terenu rekreacyjnego na istniejących 
nieużytkach – przyległych do boiska sportowego 
3) Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej 
4) Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP 
5)  Remont i modernizacja budynku OSP i świetlicy 
wiejskiej 
 

 
500.000 PLN 
400.000 PLN 

 
400.000 PLN 
40.000 PLN 

400.000 PLN 

5. 
 

Wykonanie parkingów przy szkole, kościele, cmentarzu, 
boisku sportowym 
 

 
150.000 PLN 

8. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
 

150.000 PLN 

9. Wykonanie chodników wzdłuż ulic wsi i wykonanie 
nawierzchni asfaltowych (lub brukowanych) na ulicach 
 

 
500.000 PLN 

10. Festyn „Stryjecka Majówka” i Turniej wsi, 
 

70.000 PLN 

11. Reaktywacja ogólnopolskiego biegu „Po zdrowie i wiedzę 
historyczną – rajd rowerowy”, 

 

 
6.000 PLN 

12. Realizacja innych cyklicznych imprez stałych 
 

30.000 PLN 

13. Organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci 
 

40.000 PLN 

14. Konkurs „Mój dom  na Boże Narodzenie” 
 

2.000 PLN 

15. Bogata oferta zajęć, kursów i szkoleń dla mieszkańców od 
3 do 100 lat 
 

40.000 PLN 

17. Doposażenie zaplecza socjalno-sanitarnego w 
budynku OSP 

20.000 PLN 

 Przedsięwzięcia krótkoterminowe  
1. Organizacja imprez cyklicznych: wieczór wigilijny,  



„Mój dom na Boże Narodzenie” karnawałowa 
biesiada, Dzień Kobiet, wielkanocne śniadanie, 
Stryjecka majówka, turniej wsi 

2. Utworzenie „Sołeckiego Centrum Kulturalno-
Rekreacyjnego „Raczyzna w Strojcu””. 

 

3. Budowa parkingów przy: szkole, kościele, cmentarzu, 
sołeckim centrum rekreacyjno-sportowym, DK 

 

4. Wytyczenie i utwardzenie dróg rolniczych i 
rowerowych orz drodze krajowej, budowa 
chodników, remont dróg i uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego. 

 

5. Ogłoszenie konkursu „Historia mojej rodziny – 
historia mojej miejscowości Strojec. Przygotowanie 
materiałów do monografii wsi. 

 

 RAZEM  

 
 

 
 
 
4.3.OPIS PRZEDSIĘWZI ĘĆ 

 
4.3.1. Przedsięwzięcia krótkoterminowe 
 

4) Organizacja imprez cyklicznych: wieczór wigilijny, „Mój dom na Boże 
Narodzenie” karnawałowa biesiada, Dzień Kobiet, wielkanocne śniadanie, Stryjecka 
majówka, turniej wsi 
 

Realizacja tego projektu polega na cyklicznym organizowaniu festynów we wsi 
Takie rodzaju przedsięwzięcia bardzo dobrze integrują społeczność lokalną. Poza tym 
dają możliwość pozyskania niewielkich dochodów, które mogą być wykorzystane na 
niezbędne potrzeby w miejscowości. 

 
5) Utworzenie „Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalnego 
6) Wytyczenie i utwardzenie dróg rolniczych i rowerowych, budowa chodników, 
remont dróg i uzupełnienie oświetlenia ulicznego. 
7) Ogłoszenie konkursu „Historia mojej rodziny – historia mojej miejscowości 
Strojec. Przygotowanie materiałów do monografii wsi. 

 
 
4.3.2. Przedsięwzięcia długoterminowe 
 

13) Opracowanie monografii wsi Strojec 
 
 
 
14) Ogłoszenie konkursu: Historia mojej rodziny historią mojej miejscowości. 
 



 
15) Przygotowanie przez grupę teatralną przedstawień na podstawie miejscowych tradycji i 
obyczajów. 
 
 
16) Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalnego 

1) wykonanie infrastruktury technicznej boiska sportowego i 
modernizacja płyty boiska 
2) Urządzenie terenu rekreacyjnego na istniejących nieużytkach – 
przyległych do boiska sportowego 
3) Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej 
4) Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP 
5)  Remont i modernizacja budynku OSP i świetlicy wiejskiej 
 

 
17) Wykonanie parkingów przy szkole, kościele, cmentarzu, boisku sportowym 
 
 
18) Wykonanie chodników wzdłuż ulic wsi i wykonanie nawierzchni asfaltowych na 
ulicach 
 
 
19) Festyn „Stryjecka Majówka” i Turniej wsi, 
 
 
20) Reaktywacja ogólnopolskiego biegu „Po zdrowie i wiedzę historyczną – rajd 
rowerowy”, 
 
 
21) Realizacja innych cyklicznych imprez stałych 
 
 
22) Organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci 
 
 
23) Konkurs „Mój dom  na Bo że Narodzenie” 
 
 
24) Bogata oferta zajęć, kursów i szkoleń dla mieszkańców od 3 do 100 lat 
 
 
25) Doposażenie zaplecza socjalno-sanitarnego w budynku OSP 

 
 

 

  


