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1. Wprowadzenie
Plan Odnowy Miejscowości Rzuchów jest istotnym dokumentem
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strategicznym , określającym kierunki rozwoju tej miejscowości w latach
2008-2014, wypracowane wspólnie przez przedstawicieli miejscowości
Rzuchów. Określa on najważniejsze działania, które mieszkańcy uznali za
istotne dla rozwoju swojej miejscowości działania, które pomogą im
rozwiązać aktualne problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie
cele rozwojowe.

Dokument przygotowano z inicjatywy przedstawicieli społeczności
lokalnej- inicjatywy, która spotkała się ze zrozumieniem i przychylnością
ze strony Samorządu Gminy Kornowac. W przeważającej części powstał
on na bazie zebranych danych oraz informacji wypracowanych przez
grupę mieszkańców na warsztatach, które odbyły się w dniu 15 lipca 2008r
w świetlicy OSP w Rzuchowie w obecności przedstawicieli Urzędu Gminy
Pani Danuty Glenc i Pana Gilberta Kramarczyka.

Metoda opracowania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości, polegajaca
na partycypacyjnym udziale przedstawicieli społeczności lokalnej w
formułowaniu jego głównych założeń została przyjęta w pełni świadomie,
jako jedyna w pełni gwarantująca rzeczywiste odzwierciedlenie oczekiwań
i planów strategicznych mieszkańców, związanych z rozwojem Rzuchowa,
jako miejsca dobrego życia i zamieszkiwania.

Niniejszy dokumentem odzwierciedla wyniki dyskusji nad stanem
obecnym i przyszłym wsi, przeprowadzonej wśród przedstawicieli
mieszkańców w składzie:
• Skatuła Franciszek – sołtys
• Drzeniek Małgorzata – sekretarz KGW
• Primus Irena – skarbnik KGW
• Prokopczuk Jarosław – naczelnik OSP, radny
• Kubica Ryszard – KR Rzuchów
• Kuźmiński Jacek - radny
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Przeprowadzona na warsztatach analiza silnych i słabych stron oraz szans i
zagrożeń wsi (SWOT), ujęta w tym dokumencie została opracowana w
oparciu o informacje zawarte w materiałach źródłowych oraz wcześniejsze
inwentaryzację zasobów, które zostały następnie zweryfikowane w trakcie
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spotkania warsztatowego. Udział osób reprezentujących różne środowiska
i kompetencje (przedstawicieli różnych sektorów życia społeczno-
gospodarczego wsi) gwarantował niezbędny obiektywizm w pracach nad
analizą zasobów i lokalnych uwarunkowań, a jednocześnie umożliwił ich
w miarę czytelny podział na siły, słabości, szanse i zagrożenia.

Wyrazem społecznej akceptacji ogółu mieszkańców miejscowości dla
zapisów niniejszego Planu, której ogromne znaczenie podkreślały osoby
biorące udział w warsztatach, w tym w szczególności wizji rozwoju
Rzuchowa oraz konkretnych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w
perspektywie do 2014r. będzie przyjęcie go w formie uchwały na Zebraniu
Wiejskim, a następnie przedłożenie Radzie Gminy Kornowac, celem
ostatecznego zatwierdzenia.

Niniejszy dokument został opracowany nie tylko z myślą o możliwości
sięgnięcia po środki dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w działaniu „Odnowa i rozwój wsi”, ale również jako ważny
instrument planowania strategicznego, wspomagający wszelkie inne
działania rozwojowe w miejscowości Rzuchów, które będą realizowane w
najbliższych latach. Jednym z jego głównych celów jest aktywizacja
mieszkańców do wspólnego działania na rzecz rozwoju wsi. Proponowane
przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne, możliwe do zrealizowania,
często przy ich własnym zaangażowaniu, własnej aktywności oraz przy
wsparciu Władz Samorządowych Gminy Kornowac.  
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2. Lokalizacja sołectwa Rzuchów i Gminy Kornowac w układzie
administracyjnym kraju i regionu.                                                                 5

 
3. Charakterystyka miejscowości Rzuchów.
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Miejscowość Rzuchów leży w południowo - zachodniej części
województwa śląskiego w granicach administracyjnych Gminy Kornowac
w powiecie raciborskim, granicząc jednocześnie z powiatem rybnickim
(Gmina Lyski) i powiatem wodzisławskim (Rydułtowy, Pszów, Lubomia).
Miejscowość jest położona wysoko nad doliną Odry dochodząca w
niektórych miejscach do 100 metrów sprawia wrażenie punktu
widokowego o pięknym malowniczym położeniu.
Rzuchów obejmuje obszar o powierzchni 4,4 km² a obecna liczba ludności
wynosi 1069 mieszkańców (stan na dzień 30.06.2008r.)

Wioska wzmiankowana w 1479 roku jako własność rodu Rzuchowskich. 
Początkowo była w rękach Jana Schelichy (Szeligi). W 1585r. napotykamy
na potomków jego a mianowicie  Wacława Szeligę, który był   kanclerzem
cesarskim. Od 1603r. Rzuchów należał do Jakuba Buriana Szeligi, który
zakupił także wieś Pogrzebień. Po śmierci Jana Szeligi – 30.11.1620r.-
zmienili się jego właściciele. W 1679 roku pojawiła się po raz pierwszy
wzmianka o nieistniejącym dziś dworku – villa Rzuchów. Od końca XVII
wieku, a mianowicie w 1690r. Znajduje sie wieś pomiędzy posiadłościami
barona Kotulińskiego, wspomnianego przy opisie sołectwa Łańce.
Następnych właścicieli Rzuchowa udało sie ustalić na podstawie ksiąg
wieczystych dóbr rycerskich. Oto niektórzy z nich: Emanuel
Schweinichen (1801-18), Wilhelm Adametz (1839-42),  Albert von
Troppau (1848), Otto Schumann (1852), Wilhelm Bernhard Otto
Mendelssohn (1855-59), Gustaw Schön (1880) od którego nazwiska być
może powstała nazwa miejscowości Schönburg, Heinrich Himml(1883-88)
i od 1891r. Joachim von  Klützow.
 W latach osiemdziesiątych XIX wieku został zbudowany Pałac w
Rzuchowie przez Heinricha Himmla, który był jego pierwszym
właścicielem i którego grobowiec znajdował się jakiś czas temu w parku
przypałacowym. Po nim przejął go Joachim von Klützow. Syn tego
ostatniego , w 1921r. strzelał z narożnej wieży do maszerujących w
kierunku Odry powstańców, uciekając następnie podziemnym przejściem
na drugą stronę drogi, do zabudowań dawnego dworku.   Po II wojnie
światowej został zniszczony, a jego odnowy dokonało Ministerstwo         6

Zdrowia i Opieki Społecznej, bowiem przez pewien okres mieścił się tam 
Państwowy Dom Dziecka, w którym znalazło schronienie około 80 dzieci.
Obecnie niszczeje – jest niezamieszkały i oczekuje kolejnego remontu.
Otoczony równie zdewastowanym parkiem krajobrazowym z licznymi
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krzewami egzotycznymi, jedynym w gminie pomnikiem przyrody –
dębem szypułkowym o obwodzie 327 cm w pierśnicy i wysokości  26m
liczącym około 250 lat.  
Przy wejściu do parku znajduje się kapliczka upamiętniająca Wincentego
Kocura, Alfonsa Strączka i Romana Prefeta poległych w walkach o
wyzwolenie ziemi śląskiej w III Powstaniu Śląskim.
Wielu zauroczyło się ta ziemią, choćby wspomnieć tylko monarchę Jana
III Sobieskiego. Król zdążający tędy na wiedeńską batalię pisał do żony
Marysieńki: „(...) lud tu niewymownie dobry i błogosławiący nam; kraj
cudownie wesoły”. Z czasów Sobieskiego zachowały się fragmenty alei
dębowej, która należy do najciekawszych zakątków nie tylko tej
miejscowości. 
Nazwa miejscowości Rzuchów pochodzi od nazwy osobowej Rzuch
(Rzuchowski 1496). Inna nazwa tej miejscowości to Kruk.
Rzuchów posiada dwa herby: pierwszy – znany od 1835r. - wyobraża
wiejski dom i makówkę rosnącą na pagórku obok, natomiast drugi – po
roku 1921 – w miejsce makówki posiada krzew o trzech liściach.
Najcenniejszym zabytkiem Rzuchowa jest XIX w. pałac opisany
wcześniej. Uroku tej miejscowości dodają niewielkie stawy pośród
sędziwych nierzadko drzew.  
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4. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.

Inwentaryzacja zasobów wsi Rzuchów została wstępnie wykonana w
oparciu o dostępne informacje, materiały źródłowe i wywiad bezpośredni,
a następnie zweryfikowana i uzupełniona przez mieszkańców na spotkaniu
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warsztatowym.
Inwentaryzacji poddano zarówno elementy materialne występujące we
wsi, jak i liczne niematerialne, stanowiące o aktualnym potencjale
Rzuchowa, jako obszaru do życia, zamieszkiwania i pracy.
Inwentaryzację podzielono na główne grupy zasobów, tj. przyrodnicze,
kulturowe, obiekty i tereny, infrastruktura społeczna, infrastruktura
techniczna, gospodarka, rolnictwo, środki finansowe, mieszkańcy (kapitał
ludzki i społeczny) oraz dostępne informacje o wsi.

         Zasoby  przyrodnicze
-walory krajobrazu,
 rzeźby terenu

*większość powierzchni wsi zajmują lasy i pola
*dominuje krajobraz pagórkowaty

-stan środowiska *bardzo czyste środowisko
-walory klimatu *czyste powietrze, brak przemysłu, klimat łagodny

w sąsiedztwie Bramy Morawskiej
-walory szaty
roślinnej

*w lasach przeważają drzewa liściaste (dęby, buki,
graby, okazałe jawory i wiązy-górski i szypułkowy, 
klon jesionolistny, klon srebrzysty, lipa drobnolist.)

-cenne przyrodniczo
obszary np.rezerwat

*położenie w otulinie Parku Krajobrazowego
”Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wlk.”
*dąb szypułkowy przy ul. Rybnickiej w parku
pałacowym uznany za pomnik decyzją nr RL-op-
b/31/-272 PWRN w Katowicach z dn. 07.08.1963r.

-świat zwierzęcy
(ostoje,siedliska)

*jelenie, sarny, zające, dziki, bażanty, kuropatwy

-wody
powierzchniowe
(cieki, rzeki, stawy)

*rzeka Sumina, potok Suminka, stawy hodowlane

-gleby *klasa IV
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Zasoby  kulturowe
-walory architektury *Pałac z XIX w. wraz z parkiem dworskim

*Kaplica św. Augustyna
*Kapliczka upamiętniająca poległych w III
Powstaniu Śląskim
*Krzyż kamienny przydrożny (ul. Pszowska 27)
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-walory przestrzeni
wiejskiej publicznej

*brak centralnych przestrzeni publicznych

-walory przestrzeni
wiejskiej prywatnej

*stawy hodowlane pięknie wkomponowane w
krajobraz miejscowości 

-zabytki i pamiątki 
historyczne

*Pałac z XIX w. wraz z parkiem dworskim
*Kaplica św. Augustyna
*Kapliczka upamiętniająca poległych w III
Powstaniu Śląskim
*Krzyż kamienny przydrożny (ul. Pszowska 27)

-osobliwości
kulturowe

*Rudolf Paciok-pisarz

-miejsca, osoby i
przedmioty kultu

*kościół filialny pw. św. Krzysztofa, Parafia
Pstrążna

-święta, odpusty *odpust przy kościele filialnym w św. Krzysztofa
  25lipca
*odpust parafialny w Pstrążnej w św. Mikołaja
  06 grudnia

-tradycje, obrzędy,
 gwara 

*tradycje i obrzędy religijne
*dożynki sołeckie
*gwara śląska

-legendy, podania,
 fakty historyczne

*wg podań przez wieś Rzuchów przechodziły
wojska króla Jana III Sobieskiego kierujące się w
stronę Wiednia. 
*opisany wcześniej zarys historyczny Pałacu w
Rzuchowie

-przekazy literackie *„Gmina Kornowac”-Franciszek Staniczek
*”Waciak też zdobi człowieka”-Rudolf Paciok
*”Fyrcok” 6 części -Rudolf Paciok

-ważne postacie i
przekazy historyczne

*Rudolf Paciok - pisarz

-specyficzne nazwy *borek, lęgów, łapacz, lelek, oberborek, szłapowiec,
czantoria, poramba, naposzy, podjodka, podgorze

-specyficzne
potrawy

*kuchnia śląska, krupniok

-dawne zawody *kowalstwo, rolnictwo, bednarstwo, kolorz,
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górnictwo,młyniarstwo

Obiekty i tereny
-działki pod
zabudowę
mieszkaniową

*obecny Plan Zagospodarowania Przestrzennego
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kornowac 
nr XL/165/2006 z dnia 27.04.2006r.

-pustostany
mieszkaniowe

*nieliczne posesje prywatne

-pustostany
poprzemysłowe

*brak

-place,skwery, parki *plac zabaw przy przedszkolu 
*park pałacowy wcześniej wspominany -obszar
 3,8437 ha

Infrastruktura społeczna
-place publicznych
spotkań, festynów

*budynek OSP z otoczeniem
*boisko LKS Strzelec Rzuchów

-sale spotkań,
świetlice, kluby

*świetlica przy OSP

-miejsca rekreacji *ścieżki leśne, stawy, boisko LKS Strzelec z
kortami tenisowymi

-ścieżki rowerowe,
 szlaki turystyczne

*trasa nr 326-s (z Kornowaca przez Kobylę, Żytnę,
Łańce, Rzuchów, Lęgów, Kolonię Kornowacką,
Potoki, Pogrzebień do Kornowaca

-szkoły, przedszkola *Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne
Infrastruktura techniczna

-wodociąg,
kanalizacja 

*wieś jest w całości zwodociągowana, woda jest
dostarczana przez PWiK  Wodzisław Śląski
*brak kanalizacji sanitarnej
*częściowo wykonana jest kanalizacja deszczowa

-drogi(nawierzchnia,
 oznakowanie
świetlne)

*przez Rzuchów przebiegają 3 drogi wojewódzkie
  DW 935, DW 933, DW 923; 2 drogi powiatowe
  DP 3545 S(ul.Lęgów i ul.Kolonia)
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*drogi gminne 6,2 km w większości z nawierzchnią
  asfaltową lub tłuczniową

-chodniki, parkingi,
przystanki

*wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 935 jest chodnik
 który wymaga remontu; przy drogach gminnych
 brak jest chodników
*brak parkingów
*wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 935 jest 10
przystanków autobusowych

-sieć telefoniczna i
dostępność internetu

*wieś jest stelefonizowana, internet dostarczany jest
  drogą radiową, neostrada

-odprowadzanie 
 ścieków

*brak jest sieci kanalizacji sanitarnej

Gospodarka, rolnictwo
-miejsca pracy *Firma Gold, Handel płytkami -Szkatuła, Stefpol

-Alfa, Sokół -hurtownia wyrobów wędliniarskich,
Firma System, Jubex, Oponex, Automentel-Michał
Mentel, Usługi spedycyjne Krzysztof Mentel, Stacja
paliw ORLEN, stacja gazu, Restauracja Łapacz,
Staniek -piaskowanie felg

-znane firmy
produkcyjne i
zakłady usługowe i
ich produkty

*Firma Gold, Handel płytkami -Szkatuła, Stefpol
-Alfa, Sokół -hurtownia wyrobów wędliniarskich,
Firma System, Jubex, Oponex, Automentel -Michał
Mentel, Usługi spedycyjne Krzysztof Mentel, Stacja
paliw ORLEN, stacja gazu, Restauracja Łapacz,
Staniek -piaskowanie felg

-gospodarstwa rolne *brak gospodarstw rolnych pow. 20 ha
-uprawy, hodowle *stawy hodowlane
-możliwe do
wykorzystania
odpady produkcyjne

*brak

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
-środki udostępniane
przez Gminę

*fundusz sołecki, konkursy dla LKS, budżet Gminy

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RZUCHÓW

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
-autorytety i znane
postacie we wsi

*Franciszek Skatuła – sołtys, Wanda Knura-dyr.
Szkoły, Czesław Drzeniek, Jarosław Prokopczuk,
Dorota Wieczorek, Ryszard Kubica, Bronisław
Panic, Jacek Kuźmiński, Tadeusz Karpiński,
Radosław Łuszcz 

-krajanie znani w
regionie, w kraju i
zagranicą

*Rudolf Paciok -pisarz, Stefan Hajduk -rzeźbiarz

-osoby o
specyficznej lub
ważnej wiedzy i
umiejętnościach

*brak

-związki i
stowarzyszenia oraz
inne organizacje

*OSP, LKS „Strzelec”, KGW, „Rzuchowianki”

-kontakty
zewnętrzne (np. z
mediami)

*pośrednio Radio Vanessa, Nowiny Raciborskie,
internet 
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Dostępne informacje o wsi
-publikatory, lokalna
prasa

*brak

-książki,przewodniki *”Gmina Kornowac”-Franciszek Staniczek
*Folder promocyjny „Gmina Kornowac” - trasy
rowerowe

Przeprowadzona inwentaryzacja zasobów wskazuje na istniejący potencjał
rozwojowy miejscowości Rzuchów, bazujący przede wszystkim na
ciekawym położeniu oraz czystym i urokliwym środowisku
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przyrodniczym.
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5. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

 
Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT, czyli oceny silnych i s łabych
stron miejscowości Rzuchów oraz zewnętrznych szans i zagrożeń
miało na celu prawidłową ocenę bieżącą sytuacji społeczno-
gospodarczej wsi oraz przede wszystkim umożliwienie podjęcia
prawidłowych decyzji, co do kierunków rozwoju tej miejscowości w
zakładanym 7-letnim horyzoncie czasowym.

Przyjęto, że lista czynników poddawanych analizie zawiera jedynie
zjawiska lub procesy, a nie obejmuje propozycji kierunków, dzia łań
lub innych rozwiązań strategicznych.

Czynniki te sklasyfikowano w następujący sposób:
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● czynniki wewnętrzne, znajdujące się we wnętrzu wsi zostały
podzielone na siły (mocne strony) i słabości, przy czym:
- jako siły określono potencjały, zjawiska, procesy, aktywności
występujące wewnątrz wsi Rzuchów, które mogą mieć
pozytywny wpływ na realizację zamierzeń strategicznych,
- mianem słabości określono braki w potencjałach, zjawiska i
procesy o charakterze barier, niedostatki aktywności występujące
w miejscowości utrudniające realizację założonych celów
rozwojowych,

● czynniki zewnętrzne (otoczenia) zostały podzielone na szanse i
zagrożenia, przy czym:
- szanse to możliwe do wykorzystania na rzecz realizacji wsi
rozwojowych zasoby i procesy w bliższym lub dalszym
otoczeniu wsi Rzuchów,
- zagrożenia to negatywne zjawiska i procesy (zwłaszcza
rywalizacji z innymi obszarami) utrudniające rozwój wsi
Rzuchów i realizację działań rozwojowych.  
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Czynniki wewnętrzne to:
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SIŁY (MOCNE STRONY) SŁABOŚCI ( SŁABE STRONY)

● Korzystne położenie
miejscowości w obszarze
mocno zalesionym pomiędzy
Raciborzem, Rybnikiem a
Wodzisławiem Śl.

● Dobre walory klimatyczne 

● Czyste środowisko
przyrodnicze

● Sieć ścieżek rowerowych

● Wydzielona sfera aktywności
gospodarczej

● Znane firmy handlowo-
usługowe

● Dobry stan infrastruktury
technicznej-wodociągowej

● Tereny pod zabudowę
mieszkaniową 

● Przez miejscowość przebiegają
3 drogi wojewódzkie i 1 droga
powiatowa 

● Duże rozproszenie wsi 

● Średnie jakościowo gleby 

● Duże rozdrobnienie rolnictwa

● Istniejący podział
społeczności lokalnej

● Postępujący zanik tradycji
lokalnych

● Słabo rozwinięta oferta
rekreacyjna 

● Niewystarczające rozwiązania
komunikacji zbiorowej 

● Brak infrastruktury
kanalizacyjnej 

● Brak chodnika i pobocza przy
drodze wojewódzkiej DW 933
i DW 923

● Brak chodnika przy ul. K.
Miarki

● Starzejące się społeczeństwo  
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6. Ocena szans i zagrożeń dla miejscowości
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SZANSE ZAGROŻENIA

● Bliskość dużego rynku pracy-
miasta Rybnika

● Korzystne rozwiązania
transportowe i komunikacyjne,
ułatwiające dostęp do
placówek oświaty i dużych
miast takie jak: Rybnik,
Racibórz, Wodzisław Śl.,
Rydułtowy, Pszów

● Pozyskanie środków Unii
Europejskiej

● Polityka Unii Europejskiej
wobec obszarów wiejskich, w
tym wspierania oddolnych
inicjatyw rozwojowych

● Niska opłacalność produkcji
rolnej 

● Niekorzystna polityka w
obszarze transportu
zbiorowego w skali
powiatowej 

● Trwała migracja młodzieży 

● Nieuchronnie zbliżająca się
likwidacja stanowisk pracy w
pobliskich kopalniach (KWK
“Anna” w Pszowie) 
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 7. Wizja rozwoju miejscowości

Wizja rozwoju miejscowości została przedstawiona jako zapis woli
mieszkańców co do pewnego, określonego wyobrażenia stanu wsi
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Rzuchów, pożądanego w przyszłości (ok. 2015 roku) oraz ich deklarację
wspólnego urzeczywistnienia nakreślonych celów rozwojowych.
Wizja ta w swej istocie łączy wszystkie środowiska, siły i osoby na
rzecz jej realizacji, jednak nie wskazuje niezbędnych do tego, konkretnych
sposobów, instrumentów i środków. Te zapewne będą wypadkową
aspiracji, doświadczeń i pomysłowości mieszkańców i ośrodków
decyzyjnych wcielających ją w życie.

Wizja rozwoju miejscowości RZUCHÓW:

Podstawowym warunkiem osiągnięcia zakładanego stanu docelowego,
determinującym jednocześnie spełnienie innych aspektów rozwojowych
(wysokie walory przyrodnicze, rekreacyjne, lokalne produkty ekologiczne
itd.) wydaje się być poprawa poziomu integracji społecznej
mieszkańców Rzuchowa. Czynnik ten wielokrotnie przejawił się jako
szczególnie istotny, zarówno na etapie diagnozy jak i analizy SWOT.  

Znajduje to również wyraz w zaproponowanych niżej przedsięwzięciach, z
których większość w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczy
wzmacniania więzi międzyludzkich i animowana współpracy społeczno
-kulturalnej mieszkańców.

 
RZUCHÓW wsią zintegrowaną społecznie o wysokich
walorach przyrodniczych i rekreacyjnych, zapewniających
wytwarzanie produktów ekologicznych, gwarantujących
zdrowy tryb życia

                            “ RZUCHÓW- zdrowe życie w zgodnej wsi”
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8. Opis  planowanych  zadań  inwestycyjnych  i  przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat
od  dnia  przyjęcia  planu  odnowy  miejscowości,  w  kolejności
wynikającej  z  przyjętych  priorytetów  rozwoju  miejscowości
z podaniem szacunkowym kosztów ich realizacji.

Ze względu na główny priorytet rozwojowy mieszkańców, tj. poprawę
poziomu integracji  społecznej   najważniejszym przedsięwzięciem dla
sołectwa Rzuchów w nadchodzących  latach będzie Remont Centrum
Społeczno -Kulturalnego przy OSP w Rzuchowie. 

L.
P

NAZWA PROJEKTU CELE PROJEKTU HORMONOGRA
M REALIZACJI

CAŁKOW
ITY

KOSZT(Z
Ł)

ŹRÓDŁA
FINANSOW

ANIA

1 REMONT CENTRUM
SPOŁECZNO-
KULTURALNEGO W
SOŁECTWIE
RZUCHÓW 

Stworzenie bazy dla
integracji społecznej

● Rozwój działalności
społeczno
-kulturalnej

2010-2011 350.000

Budżet
Gminy,
PROW(odno
wa i rozwój
wsi)

2 DOŻYNKI WIEJSKIE ● Zwiększenie
integracji
mieszkańców 

● Promocja
miejscowości i
lokalnej tożsamości
kulturowej

 2009 5000 Wkład
własny

3 REKREACJA SZANSĄ
WSI RZUCHÓW
ZAGOSPODAROWANI
E TERENU  WOKÓŁ
BUDYNKU
WIELOFUNKCYJNEGO
( BUDOWA: PLACU
ZABAW, BOISKA ,
NAWIERZCHNI
PLACU)

● Przyciąganie
turystów 

● Wzbogacenie oferty
sportowo
-rekreacyjnej dla
mieszkańców wsi,
szczególnie dla
dzieci i młodzieży 

● Promocja zdrowego
trybu życia 

● Zwiększenie
integracji
mieszkańców 

2012 200.000

Budżet
Gminy,
PROW(odno
wa i rozwój
wsi)

4 BUDOWA
KANALIZACJI
SANITARNEJ 

● Poprawa stanu
środowiska    

● Poprawa standardu
życia mieszkańców 

● Poprawa jakości
wód
powierzchniowych i
głębinowych

2011-2013 10.482.308

Budżet
Gminy,
Regionalny
Program
Operacyjny
lub Fundusz
Spójności
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L.
P

NAZWA PROJEKTU CELE PROJEKTU HORMONOGRA
M REALIZACJI

CAŁKOW
ITY

KOSZT(Z
Ł)

ŹRÓDŁA
FINANSOW

ANIA

5 PRZEGLĄD
TWÓRCZOŚCI
RUDOLFA PACIOKA

● Promocja lokalnej
twórczości 2010 2.500 Wkład

własny
6 BUDOWA CHODNIKA

WZDŁUŻ UL.
PSZOWSKIEJ 

● Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców w
ruchu drogowym

● Poprawa estetyki
miejscowości

2011-2012 120.000

Urząd
Marszałkows
ki, Budżet
Gminy,
PROW

7 WARSZTATY DLA
MIESZKAŃCÓW W
ZAKRESIE
ANIMOWANIA
DZIAŁALNOŚCI
KULTURALNEJ

● Zwiększenie
poziomu
aktywności
społecznej w
działalności
kulturalnej (np.
poprzez organizację
przeglądów lokalnej
gwary- ZESPÓŁ
RZUCHOWIANKI)

● Zwiększenie
zaangażowania
mieszkańców we
wspólne
przedsięwzięcia

2010 5.000

Urząd
Marszałkows
ki -dotacje w
dziedzinie
kultury,
PROW,
wkład własny

8 OBCHODY
PRZEMARSZU WOJSK
JANA III SOBIESKIEGO
PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ
RZUCHÓW

● Wzrost poczucia
lokalnej tożsamości
dużej imprezy
plenerowej
(inscenizacja
historyczna)

● Promocja
miejscowości na
zewnątrz

2013 10.000

Budżet
Gminy,
wkład własny

9 REMONT DRÓG
GMINNYCH
(K.Miarki, Podleśna,
Krzyżkowicka, Dębowa)

● Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców w
ruchu drogowym

2010-2012 480.000

Budżet
Gminy,
Regionalny
Program
Operacyjny, 
PROW
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L.
P

NAZWA PROJEKTU CELE PROJEKTU HORMONOGRA
M REALIZACJI

CAŁKOW
ITY

KOSZT(Z
Ł)

ŹRÓDŁA
FINANSOW

ANIA

10 BUDOWA CHODNIKA
ok.100m od OSP do
wejścia do świetlicy

● Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców w
dojściu do świetlicy

2011 10.000
Budżet
Gminy,
PROW

11 MODERNIZACJA
PLACU ZABAW PRZY
PRZEDSZKOLU

● Bezpieczne zabawy
dla dzieci
przedszkolnych i
szkolnych

2010 20.000
Budżet
Gminy,
PROW

 

 
 

9. System wdrażania

Dalszy rozwój miejscowości Rzuchów wymagał będzie realizacji wielu
przedsięwzięć i inicjatyw zarówno o charakterze materialnym/ inwestycyjnym,
jak i w obszarze pozamaterialnym: w sferze tradycji kultury, tożsamości
lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej i wzmocnienia
więzi międzyludzkich. Opisane wyżej projekty i przedsięwzięcia aktywizujące
społeczność lokalną nie mogą być traktowane sztywno, tj. zamykać wachlarza
potencjalnych projektów, które będą realizowane w kolejnych latach. Dlatego
w razie potrzeby niniejszy  Plan będzie mógł podlegać zmianom i niezbędnym
aktualizacjom do zmieniających się potrzeb. 
Będzie to elementem systemu zarządzania wdrażaniem Planu Odnowy
Miejscowości, który ma kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia jego
długofalowej realizacji, jak i utrzymania wysokiej dynamiki w całym procesie
wdrażania. Plan ten, jak większość dokumentów strategicznych będzie
narażony bowiem na stopniowe wygasanie entuzjazmu, który towarzyszył w
momencie jego powstawania i formułowania.
Najważniejszym elementem tego systemu będzie korelacja zapisów Planu z
każdorocznymi budżetami Gminy oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym
Gminy, znajdująca wyraz w zdaniowym ujęciu przedsięwzięć Planu w 
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zapisach budżetowych. Mieszkańcy Rzuchowa jako osoby
współodpowiedzialne za realizację Planu będą poszukiwali również innych,
pozabudżetowych źródeł finansowania przewidzianych przedsięwzięć, jak
również w miarę posiadanych możliwości będą zapewniali wkład własny do
montażu finansowego, szczególnie w postaci własnej pracy, udostępniania
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maszyn, itp. Dla zwiększenia możliwości pozyskania zewnętrznego wsparcia,
po pierwszych udanych, wspólnych przedsięwzięciach mieszkańcy rozważają
założenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi.                                              

       

10. Wykorzystane materiały

1.Oficjalna strona internetowa Gminy Kornowac www.kornowac.pl
2.  Książeczka „Gmina Kornowac”- autor Franciszek Staniczek
3. Folder promocyjny „Gmina Kornowac” - trasy rowerowe
4. „Wstępne rozpoznanie warunków przyrodniczo-krajobrazowych
     terenów gminy Kornowac” - dr inż. Jan Duda
5. „Wartości środowiska kulturowego” - mgr inż.arch. Lucjan Knura
6. „Godna ochrony dendroflora w Gminie Kornowac”
7. „Rewaloryzacja i weryfikacja zabytkowych obiektów architektury
    oraz inwentaryzacja krzyży i kaplic przydrożnych na terenie 
    gminy Kornowac” - tom I i tom II
8. „Program ochrony środowiska dla gminy Kornowac na lata
    2004-2015
9. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
    przestrzennego gminy Kornowac”
10. „Plan rozwoju lokalnego gminy Kornowac”
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