
Plan odnowy miejscowości Kowalowice  
z przysiółkiem Nowy Dwór 

na lata 2008 - 2015 
 

I. Charakterystyka miejscowości  
    1. PołoŜenie   
        Kowalowice z przysiółkiem Nowy Dwór posiada ogólną             
        powierzchnię gruntów 1374 ha, połoŜone 8 km na północny –  
        wschód od Namysłowa. Administracyjnie naleŜy do Gminy   
        Namysłów, w województwie Opolskim, powiecie       
        Namysłowskim  
    2. Krótka charakterystyka sołectwa – rys historyczny.  
        Najstarsza wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z 1270 roku, 
        W dokumencie z tego roku znane jako „Kowelwicz”  
        (od przezwiska „Kowal”), następnie w 1953 roku – „Gaulowicz” 
        a od XVIII w. do 1939 roku – „Kaulwitz”. Z zapisów  
        kronikarskich ustalić moŜna, Ŝe Kowalowice stanowiły własnośc       
        najpierw rodziny von Salish, następnie von Siegroth. 
        W 1805 roku przeszły w ręce rodziny Henckelvon Donnersmarek  
        i w jej posiadaniu pozostawały nieprzerwanie do 1939 roku.  
        O pałacu, który był własnością rodu, nie ma Ŝadnych przekazów 
        ikonograficznych. Obecna budowla jest niejednolita stylowo. 
        Pałac otoczony jest parkiem, ze śladami kolistego podjazdu przed 
        fasadą i częściowo jeszcze istniejącym stawem. W parku rosną  
        do dzisiaj pojedyncze okazy starszych drzew. Występują dwa  
        pagórki widokowe – jeden z rosnącym pośrodku jaworem i drugi 
        otoczony wodą – z drewnianą kapliczką z końca XIX wieku z  
        figurą św. Antoniego trzymającego dzieciątko Jezus. Granicę  
        wschodnią parku stanowi szpaler grabowy, w pobliŜu którego  
        rosną ciekawe okazy a mianowicie stary platan klonolistny oraz 
        wiąz szypułkowy. W parku przetrwało 28 gatunków drzew i  
        krzewów. Od strony przysiółka Nowy Dwór rośnie okazały dąb 
        szypułkowy, będący pomnikiem przyrody. We wsi znajduje się 
        takŜe neogotycki kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia  
        Najświętszej Marii Panny wybudowany w latach 1868 – 70 przez  
        mistrza murarskiego Kricke z Namysłowa. Wystrój wnętrza w  
        większości neogotycki, z zachowanym ze starego, poprzedniego  
        kościoła płaskorzeźbionym renesansowym tryptykiem ikoną  



      Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz z licznymi gotyckimi i późno 
      barokowymi rzeźbami. PrzydroŜne krzyŜe – w północnej części  
      wsi murowany, a w południowej drewniany.  
      Wieś posiada pręŜnie działająca radę sołecką w składzie: 
      Sołtys; Zbigniew Ogonowski Kowalowice ul. Polna 2,  
      46 – 100 Namysłów, tel. 077 419 21 53  
      - Słodki Władysław 
      - Słodki Dariusz 
      - Wiciak Tomasz 
      - Staszczyszyn Kazimierz  
      - Piotrowski Robert 
      - Walczak Janina 
      - Jasiński Wojciech 
      W 1997 roku Kowalowice przystąpiły do programu „odnowa wsi” 
      polegającego na waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie  
      infrastruktury technicznej i społecznej, krajobrazu i architektury, 
      usług i urządzeń zwiększający standard Ŝycia na wsi.  
      W Kowalowicach w dniu 30.04.1997 r. dokonano wizji lokalnej  
      z udziałem projektanta terenów zieleni. Ustalono, Ŝe dla wsi  
      waŜną sprawa jest rekonstrukcja zabytkowego parku o  
      powierzchni 5 ha w ciągu ulicy Szkolnej, Parkowej i Lipowej. 
      Dotychczas mieszkańcy wsi Kowalowice wykonali prace  
      porządkowe podnoszące estetykę wsi w około 70 % posesji, 
      odnowiono elewacje budynków, oczyszczono przydroŜne rowy, 
      wykoszono chwasty i trawy. Z udziałem środków finansowych  
      Urzędu Miejskiego i Spółki Wodnej dokonano odbudowy rowu  
      wraz z zakolami i stawkami w części zabytkowej parku w  
      Kowalowicach. Przy duŜym udziale mieszkańców (wartość  
      robocizny i wkładu finansowego około 60 % ) wybudowano dom 
      przedpogrzebowy na cmentarzu parafialnym w Kowalowicach. 
      Działająca we wsi Rada Realizacji Programu Odnowy Wsi, na  
      czele  z liderem Panem Pawłem Cholaś spodziewa się w procesie  
      odnowy wsi Kowalowice zrealizować następujące  
      przedsięwzięcia: 
      - rozbudowa infrastruktury technicznej – sieć kanalizacyjna 
      - zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci 
      - budowa chodników, dróg lokalnych i polnych  
      - remont świetlicy wiejskiej – wymiana okien, centralnego  



      ogrzewania, zakup sprzętu grającego dla młodzieŜy niezbędnego 
      do organizowania spotkań i wieczorków tanecznych, urządzenie  
      zieleni w tym renowacja parku.  
  3. Liczba mieszkańców  
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      Ogółem mieszkańców 559 osób w tym: 280 męŜczyzn i 279  
      kobiet. (dane z Urzędu Miejskiego Namysłów stan 30.04.2008r)  
  4. Bezrobocie.  
      Wieś Kowalowice. 
 
 

Bezrobotni  zarejestrowani 

ogółem Z prawem zasiłku 

 
Wyszczególnienie 

razem kobiety razem kobiety 
Ogółem w tym 13 7 5 4 

Do 25 roku Ŝycia 4 3 3 2 
Długotrwałe bezrobotne 4 2 0 0 
PowyŜej 50 roku Ŝycia 5 2 0 0 

Bez kwalifikacji zawodowych 5 2 0 0 

    
      Przysiółek Nowy Dwór 
 
 

Bezrobotni zarejestrowani 

ogółem Z prawem do zasiłku 

 
Wyszczególnienie 

 
razem kobiety razem Kobiety 

Ogółem w tym 5 3 4 2 
Do 25 roku Ŝycia 1 0 1 0 

Długotrwale bezrobotne 0 0 0 0 
PowyŜej 50 roku Ŝycia 1 1 1 0 

Bez kwalifikacji zawodowych 1 1 0 0 

    
 
 



       Ogółem Kowalowice z przysiółkiem Nowy Dwór 
 
 
 

Bezrobotni zarejestrowani 

ogółem Z prawem do zasiłku 

 
wyszczególnienie 

razem kobiety razem Kobiety 
ogółem 18 10 9 6 

W tym do 25 roku Ŝycia 5 3 4 2 
Długotrwałe bezrobocie 4 2 0 0 
PowyŜej 50 roku Ŝycia 6 3 1 0 

Bez kwalifikacji zawodowych 6 3 0 0 

 
 
     W ostatnim roku w sposób znaczny zmniejszyło się bezrobocie, 
     częściowo ludność zatrudniła się w lokalnych firmach ale wielu 
     mieszkańców wyjechało do pracy poza granice naszego kraju.  
 
II  Inwentaryzacja zasobów.  
 
   5. Infrastruktura społeczna  
 
       Oświata  
   Na terenie sołectwa od wielu lat funkcjonuje przedszkole. Nie ma 
   natomiast placówki szkolnej dla dzieci i młodzieŜy dowoŜeni są do 
   szkoły podstawowej nr 3 w Namysłowie lub w Głuszynie, a  
   młodzieŜ gimnazjalna do Smogorzowa lub Namysłowa. O wyborze  
   szkoły zadecydowali rodzice, znajduje się tu równieŜ świetlica  
   wiejska oraz boisko do gry w piłkę.  
        
        SłuŜba zdrowia  
   Mieszkańcy korzystają z usług medycznych lekarza rodzinnego w 
   miejscowości Kowalowice gdzie znajduje się miejscowa  
   przychodnia lekarska, obsługa pielęgniarska lekarz, dentysta oraz  
   apteka. Przychodnia obsługuje ponadto 8 miejscowość oraz 
   gabinety specjalistyczne znajdują się w Namysłowie.  
 
       Bezpieczeństwo publiczne 
   Na terenie sołectwa brak jest posterunku policji. Zadanie z zakresu  



   działania policji wykonuje Komenda Powiatowa Policji w 
   Namysłowie. Wieś posiada pręŜnie działającą Ochotniczą StraŜ  
   PoŜarną od 60 lat. WyposaŜenie i wyszkolenie OSP umoŜliwia  
   podjęcie działań ratowniczo – gaśniczych w czasie poŜarów OSP  
   posiada samochód ratowniczo – gaśniczy, motopompy poŜarnicze 2  
   sztuki, syrenę elektryczną i radiostację samochodową i niezbędną 
   odzieŜ ochronną.  
 
        Zaopatrzenie w wodę  
   Zarówno wieś Kowalowice jak i przysiółek Nowy Dwór posiadają 
   od 1992 roku lokalna sieć wodociągową. Na terenie sołectwa  
   znajduje się stacja wodociągowa gdzie pozyskiwana jest najlepsza 
   woda w całej gminie. Do stacji wodociągowej podłączone są  
   ponadto wsie – Baldwinowie, Igłowice, Bukowa Śląska, Woskowice   
   Małe.  
 
 Kanalizacja 
   W wyniku wieloletnich starań mieszkańców sołectwa, od czterech  
   lat posiadają opracowana dokumentacje techniczna na budowę  
   kanalizacji ściekowej, ze względu na brak środków finansowych  
   zadanie to do chwili obecnej nie zostało zrealizowane. W 2004 roku  
   została opracowana programowa koncepcja uporządkowania  
   gospodarki wodno – ściekowej w gminach: Domaszowice,  
   Namysłów, Wilków, Świerczów i Pokój.  
 
 Sieć gazowa 
   Brak sieci gazowej, wieś zaopatrzona jest w gaz butlowy poprzez 
   działające tam 3 punkty jego sprzedaŜy.  
 
 Sieć energetyczna 
   Wieś zaopatrywana jest w energie elektryczną liniami o napięciu 
   15 KW, co zapewnia zasilenie miejscowości w sposób ciągły z  
   ograniczeniem do minimum przerw awaryjnych. Sołectwo  
   obsługiwane jest przez Energie Pro Koncern Energetyczny SA w  
   Opolu Rejon Energetyczny Namysłów 
 
 
 



 Komunalizacja 
   Przez teren sołectwa przebiegają trzy drogi powiatowe: 
   - 1102 – 0 Namysłów – Smogorzów 
   - 1104 – 0 Kowalowice – DroŜki powiat Kępno 
   - 1109 – 0 Kowalowice – Baldwinowie 
   Ponadto znajdują się tam drogi gminne wewnętrzne na niŜej  
   wymienionych ulicach: 
   Lipowa, Kręta, Parkowa, Szkolna, Polna i Główna.  
 
 Gospodarka 
   Na terenie sołectwa znajduje się 108 indywidualnych gospodarstw  
   Rolnych. Funkcjonują bardzo dobre gospodarstwa o wysokiej  
   Kulturze rolnej.  
 
   Wielkość gospodarstw indywidualnych.   
 

Powierzchnia w ha 
1 – 2 2 – 5 5 – 7 7 – 10 10 - 15 PowyŜej 

15 
ogółem 

40 26 10 7 7 18 108 
 
         

        
   Gleby zaliczane są tu do klas: dobrych, średnich i słabych. 
   Uprawiane są głównie: zboŜa, rzepak, buraki cukrowe i ziemniaki  
   Ponadto na terenie wsi znajduje się Zakład Ekotex produkujący  
   masę do wypełniania siedzeń samochodowych, zabawek itp., zakład 
   weterynarii obsługujący dodatkowo 8 miejscowości, dwa zakłady  
   remontowo budowlane, dwa sklepy spoŜywczo – przemysłowe i bar 
   oraz jedno gospodarstwo prowadzące wynajem pokoi noclegowych.  
 
 Zabytki 
   - Drewniana Kapliczka z figura św. Antoniego trzymającego  
   Dzieciątko Jezus  
   - Płaskorzeźbiony renesansowy tryptyk i ikona Matki Boskiej z 
   Dzieciątkiem oraz liczne gotyckie i późnogotyckie rzeźby.  
 
 Pomniki przyrody 
   - Okazały dąb szypułkowy od strony przysiółka Nowy Dwór.  



III Ocena mocnych i słabych stron miejscowości.  
 

Mocne strony Słabe strony 
- lokalna sieć wodociągów, bardzo dobra 
jakośc wody, 
- aktywna i otwarta społeczność lokalna, 
- atrakcyjne połoŜenie w pobliŜu zalewu 
Józefów – Michalice,  
- moŜliwość uprawnienia wędkowania, 
pływania łódką, pontonem, rowerem 
wodnym 
- plan zagospodarowanie przestrzennego  
- miejscowa opieka lekarska – dentystyczna, 
- dobrze prosperujące o duŜej powierzchni 
gospodarstwa rolne,  

 

- brak kanalizacji ściekowej, 
- zaniedbanie w zakresie budowy dróg i 
chodników 
- brak przygotowanych terenów pod 
inwestycje szczególnie w zakresie 
przetwórstwa rolno – spoŜywczego, 
- brak grup producenckich, 
- ucieczka młodych i wykształconych, 
- brak placu zabaw, 
- niski stan zasobności gospodarstw 
domowych, 
- Słaba baza sportowa i turystyczna, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanse ZagroŜenia 
- sprzyjająca polityka regionalna w tym 
adresowana do obszarów wiejskich,  
- zwiększanie dostępności do kapitału i 
środków pomocowych, w tym pochodzących 
z Unii Europejskiej, 
- dalsze dokształcanie społeczeństwa poprzez 
kursy i szkolenia,  
- pozyskiwanie inwestorów,  

 
 

- brak własnych środków finansowych, 
- migracja młodzieŜy do duŜych miast i 
wyjazdy za granice 

 
     
 
 
 
   IV Opis planowanych zadań inwestycyjnych . 
 Priorytet 1 
   Zwiększenie aktywności społeczności lolalnej w organizacjach     
   działających na terenie miejscowości.  
    



    
   Działania: 
     1) organizacja placu zabaw dla dzieci z terenu sołectwa, 
 
 Priorytet 2 
   Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa w działaniach na rzecz    
   odnowy wsi. 
   Działania: 
   1)Remont świetlicy wiejskiej w Kowalowicach – wymiana okien  
   i centralnego ogrzewania.  
 
 Priorytet 3 
   Wspieranie inicjatyw mieszkańców w celu poprawy jakości wód i  
   środowiska naturalnego. 
   Działania:    
   1)Budowa kanalizacji ściekowej w Kowalowicach z przysiółkiem 
   Nowy Dwór.  
 
 Priorytet 4 
   Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej. 
   Działania:  
   1)budowa, rozbudowa, modernizacja ciągów pieszych (chodników) 
   przy ulicach: Cichej, Jedności, Parkowa, Krótka, Słoneczna, Główna 
   Kręta, Namysłowska, Szkolna, Lipowa oraz przysiółek Nowy Dwór  
   - 6000 m. PołoŜenie nawierzchni bitumicznej na ulicy Szkolnej  
   - 400 m.  
 
   VI. Szacunkowy kosztorys planowanych przedsięwzięć. 
   Priorytet 1 – organizacja placu zabaw dla dzieci z terenu sołectwa –  
   15.000 PLN. 
   Priorytet 2 – remont świetlicy wiejskiej w Kowalowicach –  
   62.500 PLN. 
   Priorytet 3 – budowa kanalizacji ściekowej w Kowalowicach z  
   Przysiółkiem Nowy Dwór – 
   11.000.000 PLN 
   Priorytet 4 – Budowa, rozbudowa, modernizacja ciągów pieszych  
   (chodników) oraz połoŜenie nawierzchni bitumicznej na ul. Szkolnej  
   950.000 PLN. , 



    
    


