
UCHWAŁA  Nr XXI/151/2016 

RADY GMINY MURÓW  

z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia  

„Planu Odnowy Miejscowości Grabic, Kęszyc i Święcin na lata 2016 – 2024” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579 ) Rada Gminy Murów uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Grabic, Kęszyc i Święcin na lata 2016 – 2024” stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy  

Lidia Urban  
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Plan Odnowy Miejscowości Grabic, Kęszyc i Święcin  

 

I. Wprowadzenie 

Plan Odnowy Miejscowości Grabic, Kęszyc i Święcin jako dokument strategiczny odzwierciedla 
inicjatywę mieszkańców Grabic, Kęczyc oraz Święcin podjętą w kierunku poprawy 
infrastruktury technicznej i społecznej. Poprawa infrastruktury technicznej, jak i społecznej w 
Grabicach, Kęszycach i Święcinach prowadzić będzie do rozwoju przedmiotowych wsi oraz do 
poprawy warunków życia mieszkańców. 

Plan Odnowy jest sporządzony dla sołectwa Grabice oraz jego „przysiółków“ – Kęczyc                            
i Święcin. Dokument powstał w wyniku spotkań roboczych grupy mieszkańców 
reprezentujących wzmiankowane miejscowości. 

Wnikliwa analiza stanu obecnego oraz założenia planu rozwoju przedmiotowych miejscowości, 
uwarunkowane motywacją mieszkańców oraz możliwościami finansowania przedsięwzięć 
natury infrastrukturalnej, to składowe prowadzące do zniwelowania różnic rozwojowych                                           
w porównaniu z rozwiniętymi miejscowościami w gminie. Jednocześnie rozwój miejscowości 
zagwarantuje pobudzenie poczucia wspólnoty wśród mieszakańców, jak i wzrost zadowolenia         
i satysfakcji z miejsca swojego zamieszkania. 

Plan Odnowy Miejscowości Grabic, Kęszyc i Święcin jest dokumentem otwartym                                
na modyfikacje, zależne od potrzeb mieszkańców i przyszłych możliwości finansowania 
projektów i przedsięwzięć. 
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II. Charakterystyka miejscowości 

1. Położenie i przynależność administracyjna 

Wieś Grabice, Kęszyce i Święciny położone są w samym środku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 
przynależą administracyjnie do Gminy Murów, powiatu opolskiego  i województwa opolskiego. 

  Mapa obrazująca Gminę Murów i poszczególne jej miejscowości 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 27C18F19-68F9-44F6-B71F-8C9D96AC99BB. Podpisany Strona 4



 

3 

 

II. Charakterystyka miejscowości   

2. Ludność 

Pierwotni mieszkańcy Grabic i Święcin to ewangeliccy koloniści przybyli na obecne tereny gminy                               
w ramach XVIII – wiecznej kolonizacji fryderycjańskiej1. Kolejnym etapem w kształtowaniu przekroju 
ludności Grabic i święcin były zmiany wywołane wysiedleniami i przesiedleniami mieszkańców okresu 
powojennego. Końcowy etap migracji zarobkowych lat powojennych, jak i najbliższej przeszłości                               
w finalny sposób wpłynęły na ukszatłtowanie się zróżnicowanego pod względem kulturowym 
społeczeństwa. Kęszyce – leśna osada, liczy obecnie 3 mieszkańców. Są to osoby pochodące                                         
z okolicznych miast szukających spokoju i odpoczynku od zgiełku miejskiego.  

 

Prezentujemy dostępne dane odnośnie liczby ludności w Grabicach oraz Święcinach: 

Grabice 

Rok 1933 1939 2007 2009 2015 

Liczba mieszkańców 305 267 89 85 92 

Tabelka ludności na przestrzeni lat w Grabicach/Zedlitz 

 
Święciny 

Rok 1933 1939 2006 2010 2016 

Liczba mieszkańców 202 182 60 54 53 

Tabelka ludności na przestrzeni lat w Święcinach/Neuwedel 

                                                
1 Mohlek R., „Gmina Murów. Historia i współczesność”,  str. 12, 22. 
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II. Charakterystyka miejscowości 

3. Zarys historyczny 

Wieś Grabice i Święciny powstały w latach 1773-1774 w wyniku kolonizacji fryderycjańskiej.  
Historyczna nazwa Grabic brzmi Zedlitz i pochodzi od pruskiego ministra von Zedlitz2,  prekursora 
matury, którą wprowadził w 1788 r. umożliwiając uczniom szkół średnich dostęp do kręgu elity 
państwowej i podjęcie dalszych studiów. Mieszkańcy Zedlitz byli w głównej mierze ewangelikami, 
którzy razem z mieszkańcami okolicznych osad tworzyli parafię ewangelicką w obecnych 
Radomierowicach, a historycznym Plümkenau3. Od 1802 r. w miejscowości prowadzona była szkoła 
ewangelicka, w której nauczano również dzieci z rodzin katolickich4.  

 

 Zdjęcie nr 1: Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grabicach, wówczas Zedlitz, 1938 r.   

 Zrzut ekranu nr 1: ze strony http://opolskie.regiopedia.pl/:  
Historyczna pieczęć kolonii Zedlitz          

                                                
2 Mohlek R., „Gmina Murów. Historia i współczesność”,  str. 12 
3 Mohlek R., „Gmina Murów. Historia i współczesność” , str. 12 
4 Mohlek R., „Gmina Murów. Historia i współczesność”,  str. 12 
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II. Charakterystyka miejscowości 

Nierozerwalnie związaną ze wsią Grabice jest osada Kęszyce, którą założono w XIX wieku. Niemiecka 
nazwa miejscowości to Konschütz. Na zdjęciu nr 2 prezentujemy jedną z rodzin zamieszkujących 
wówczas Konschütz. Dom prezentowany na zdjęciu to dzisiejsza „Chata w lesie“ – gospodarstwo 
agroturystyczne prowadzone przez Wojciecha i Zofię Gurgul. 

   Zdjęcie nr 2. Rodzina zamieszkująca Konschütz, obecnie osadę Kęszyce 
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II. Charakterystyka miejscowości 

Jako kolonia fryderycjańska wieś Święciny nazywała się Neuwedell. Nazwa ta wywodzi się od nazwiska 
wysokiej rangi pruskiego urzędnika leśnego von Wedell5. Polska nazwa miejscowości - Schwiencine 
pojawia się już w 1830 r. w dokumentach niemieckich 6. Pochodzenie nazwy można wywnioskować 
pradopodobnie od nazwy kulturowej niczym „ziemia poświęcona, należąca do kościoła”.  
Ludność wsi Neuwedell, przeważnie ewangelicka, należała do parafii ewangelickiej w Radomierowicach                       
(niem. Plümkenau). 

        
     Zrzut ekranu nr 2 z Wikipedii: Historyczna mapa kolonii Neuwedell          
     z rozpoznawalnym układem urbanistycznym 
 
 

     
    Zrzut ekranu nr 3 ze strony http://opolskie.regiopedia.pl/: 
    Historyczna pieczęć kolonii Neuwedell          

                                                
5 Mohlek R., „Gmina Murów. Historia i współczesność”,  str. 22 
6 Mohlek R., „Gmina Murów. Historia i współczesność”,  str. 22 
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III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie 
miejscowości 

1. Zasoby przyrodnicze 

Wszystkie miejscowości objęte niniejszym dokumentem strategicznym leżą na obszarze chronionego 
krajobrazu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Miejscowość Grabice jest śródleśną wioską otoczoną 
kompleksem leśnym Borów Stobrawskich. Gospodarstwa domowe graniczą z łąkami, które częściowo 
wykorzystywane są do celów uprawnych. Kęszyce natomiast to prawdziwa osada leśna, leżąca w samym 
środku lasów Borów Stobrawskich, oddalona 2,5 km od najbliższej miejscowości – Grabic. Malownicze 
otoczenie lasów stwarza świetne warunki do obserwacji zwierzyny leśnej, jak i rozmaitych gatunków 
ptaków. W tym miejscu zwracamy uwagę, iż zaobserwowano w okolicach osady ok. 50 gatunków 
ptaków. Domownikami jednego z gospodarstw agroturystycznych w Kęszycach jest licząca 14 członków 
rodzina nietoperzy oraz para dudków, chętnie przebywających w okolicach zagrody. Bogate w grzyby i 
krzewy runo leśne to kolejny atut położenia Grabic i Kęszyc. 

   Zdjęcie nr 3: Dudki w Kęszycach sfotografowane przez pana Andrzeja Burzyńskiego. 
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III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie 
miejscowości 

Wieś Święciny to również śródleśna osada której gospodarstwa domowe otoczone są łąkami uprawnymi. 
Ciekawym elementem wsi jest rozległy kompleks stawów hodowlanych. Wraz z działalnością hodowlaną 
właścicieli stawów można zaobserwować w Święcinach różnorodne gatunki ptaków – żurawi, czapli, 
kormoranów i łabędzi. Do mieszkańców osady zaliczane są bielik, derkacze oraz bociany czarne.                     
Jedna z łąk uprawnych objęta jest programem rolnośrodowiskowym właśnie ze względu na status 
siedliska derkacza. Derkacz, podobnie jak bielik i bocian czarny, jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. 

    2. Dziedzictwo kulturowe 

Motywem przewodnim kolonizacji fryderycjańskiej, dzięki której powstały Grabice i Święciny, było 
zagospodarowanie dotąd nieużytkowanych terenów, położonych z dala od starych wsi. Owe tereny 
najczęściej niesprzyjające rolnictwu znajdowały się w lasach, na wydmach oraz wzdłuż rzek.7  
Wieś Grabice,  historyczny Zedlitz zaplanowany został jako ulicówka, w której występowały  jednakowej 
wielkości działki siedliskowe i ściśle określone zasady kształtowania zabudowy8. Historyczne Grabice są 
jednym z przykładów ciasno zabudowanej, bardzo regularnej ulicówki. Dzisiejsze Grabice posiada kilka 
charakterystycznych dla ceglanego budownictwa przełomu XIX i XX wieku budynki mieszkalne, 
zdobione dekoracyjnymi gzymsami i zdobionymi szczytami. tzw. giblami. Jako materiał budulcowy dla 
obiektów gospodarczych mieszkańcy wykorzystywali lokalne zasoby rudy darniowej. Parę budynków          
z rudy darniowej do dzisiaj zdobi oblicze wioski. We wsi znajduje się krzyż, na skraju miejscowości 
zetkniemy się ze szczególnym dziedzictwem pierwotnych mieszkańców, a mianowicie ze starym, 
przedwojennym cmentarzem ewangelickim. Ponadto sołectwo posiada zabytkową remizę strażacką. 

Osada Kęszyce zabudowana jest kilkoma budynkami mieszkalnymi pochodzącymi również z przełomu 
XIX i XX wieku. Wszystkie budynki usytuowane kalenicą wzdłuż drogi są wyremontowane lub znajdują 
się w trakcie remontu. Dzisiejsze Kęszyce to ostoja spokoju i wypoczynku dla turystów. 
 
Święciny, a historyczny Neuwedell, założona jako kolonia fryderycjańska z typowym układem 
urbanistycznym w kształcie ulicówki szczyci się największym w regionie skupiskiem budynków                                
z fragmentami rudy darniowej.                  

                                                
7 Wijas-Grocholska E., 2015 „Wiejska architektura – dziedzictwem kulturowym Stobrawskiego Parku 
   Krajobrazowego, str.11. 
8 Wijas-Grocholska E., 2015 „Wiejska architektura – dziedzictwem kulturowym Stobrawskiego Parku     
   Krajobrazowego, str.11. 
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III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie 
miejscowości 

Wypalana ruda darniowa zalecana była przez architektów w połowie XIX wieku jako materiał o dużych 
zaletach technicznych i odpornościowych9. Na niżej zamieszonym zdjęciu można podziwiać umiejętne 
zespolenie cegły wraz z rudą darniową budynku mieszkalnego, który znajdują się na początku wioski                    
od strony Grabic. Kolejnym elementem charakteryzującym Święciny są blisko siebie położone dwa 
cmentarze ewangelickie, świadczące o drogocennej spuściźnie byłych mieszkańców wioski.  

 

          
    Zdjęcie nr 4: Budynek mieszkalny w Święcinach z elementami rudy darniowej, wkomponowanej w cegłę. 

  
 

                                                
9 Wijas-Grocholska E., 2015 „Wiejska architektura – dziedzictwem kulturowym Stobrawskiego Parku     
   Krajobrazowego, str.16. 
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III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie 
miejscowości 

3.   Infrastruktura społeczna, obiekty i tereny 

Wszystkie wioski – Grabice, Kęszyce oraz Święciny nie dysponują wystarczająco rozwiniętą 
infrastrukturą społeczną do której zaliczane są takie obiekty jak świetlice wiejskie, domy kultury, czy 
też biblioteki. Znajdująca się w Grabicach świetlica wiejska wymaga gruntownego remontu. Świetlica 
winna stanowić centralne miejsce spotkań wszystkich mieszkańców, jednak jej stan techniczny 
ogranicza w wielkiej mierze organizację różnorodnych spotkań. Teren wokół świetlicy jest częściowo 
zagospodarowany, dla dalszego rozwoju infrastruktury społecznej planowane jest zagospodarowanie 
działki leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy. Plan zagospodarowania objęty niniejszym 
dokumentem ma na celu utworzenie miejsca sportowo - rekreacyjnego zarówno dla dzieci, młodzieży, 
jak i dla dorosłych. 

Na terenie Kęszyc swoją siedzibę ma świetnie zagospodarowane gospodarstwo agroturystyczne, jak                         
i równie dobrze wyposażono kwatera myśliwska. Każdy z zainteresowanych turystów – klientów 
znajdzie w Kęszycach coś dla siebie, a liczne dukty leśne graniczące z osadą stwarzają optymalne 
warunki na wędrówki i obserwacje zwierzyny leśnej. Teren należący do Lasów Państwowych 
pretenduje do ogólnodostępnego miejsca wypoczynku. Plan rozwojowy osady objęty niniejszym 
dokumentem, koncentruje się m.in. na utworzeniu w tym miejscu refugium dla turystów, rowerzystów i 
mieszkańców szukających chwili wytchnienia.  

Święciny nie posiadają miejsca w którym mogliby spotykać się mieszkańcy. W planach rozwojowych 
wioski w pierwszej kolejności znajduje się utworzenie wspólnego dla wszystkich mieszkańców miejsca 
rekreacji i wypoczynku, dla najmłodszych, jak i starszych.  

Działki gminne nadające się pod zagospodarowanie odpowiednią małą infrastrukturą turystyczną 
(ławki, stoły, stojaki na rowery i kosze na śmieci), 
jak i utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz małego 
boiska sportowego, stałyby się neutralnym punktem 
spotkań mieszkańców Święcin. Atrakcją turystyczną 
miejscowości są stawy hodowlane, które stwarzają 
nie tylko okazję do obserwacji zróżnicowanego 
ptactwa, ale i do wędkarstwa hobbystycznego. 
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III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie 
miejscowości 

 
4.   Infrastruktura techniczna 

Infrastruktura techniczna Grabic, Kęszyc i Święcin nie jest wystarczająco rozwinięta.                    
Wieś Grabice jest zwodociągowana, jednak stan techniczny oświetlenia ulicznego wymaga poprawy. 
Kęszyce oraz Święciny nie dysponują siecią wodociągową. Brakuje sieci kanalizacyjnej we 
wszystkich trzech wioskach. Budowa sieci kanalizacyjnej wymaga znacznych nakładów finansowych 
oraz dobrych rozwiązań technicznych. 

Niniejszy dokument zawiera w punkcie V pt. „Planowane zadania inwestycyjne                                        
i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną“ projekty budowy sieci wodociągowej                                       
w miejscowości Święciny z podłączeniem do egzystującej sieci w Grabicach, jak i budowę sieci 
kanalizacyjnej we wszystkich miejscowościach. 

Komunikacja drogowa oparta jest na drogach - powiatowych i gminnych. Stan dróg gminnych 
dojazdowych do posesji w Grabicach wymaga poprawy. Przez Grabice prowadzi droga powiatowa            
nr 1344 ul. Wiejska, do Kęszyc dojedziemy drogą gminną, natomiast przez Święciny przejedziemy 
drogą powiatową nr 1353, również ul. Wiejską. Wspomniane drogi są w głównej mierze asfaltowe, 
droga do Kęszyc jest klasyfikowana do typu żwirowych.  

Gospodarstwa domowe objęte są zbiorowym systemem odbioru i segregacji odpadów komunalnych.     

 
5.   Kapitał ludzki  

Mieszkańcy Grabic, Kęszyc oraz Święcin są zmotywowani rozmowami spotkań roboczych podczas 
których spisywano niniejszy dokument, jednak zauważają, iż lata stagnacji odnoszące się                     
do podejmowania projektów i przedsięwzięć w zakresie poprawy infratsruktury technicznej                    
i społecznej pozostawiły swoje ślady. Mieszkańcom brakuje zaufania w systemowe i systematyczne  
podejście do poprawy, głównie infrastruktury technicznej, typu budowy sieci wodociągowej oraz 
rozwiązań technicznych w dziedzinie odprowadzania ścieków. Mieszkańcy chętnie podejmą się 
działań i przedsięwzięć o naturze społeczno - kulturalnej. Dla organizacji programu spotkań o ww. 
naturze potrzebna jest świtelica wyposażona w sanitariaty oraz zaplecze kuchenne, które 
umoźliwiłyby odpowiednie przygotowanie spotkań zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. 
Mieszkańcy planują założenie stowarzyszenia w celu pozyskiwania środków finansowych i grantów. 
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IV. Kierunki rozwoju miejscowości  

1. Ocena mocnych i słabych stron 

 
Mocne strony 

 
Słabe strony 

 
1. Bogate naturalne środowisko (ok. 50 gatunków 
ptaków, w tym gatunki objęte ścisłą ochroną 
gatunkową) stwarzające warunki do obserwacji ptactwa 
i zwierzyny leśnej  

 
1. Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna – brak 
kanalizacji we wszystkich wioskach, brak sieci 
wodociągowej w Święcinach i Kęszycach  
 

 
2. Przynależność do Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego 

 
2. Infrastruktura społeczna wymagająca poprawy stanu 
technicznego – gruntowny remont świetlicy 

 
3. Liczne dukty leśne sprzyjające fizycznej aktywności 
mieszkańców i turystów, rzeki 

 
3. Słabo rozwinięta komunikacja zbiorowa 

 
4. Działalność dwóch prężnie rozwijających się 
gospodarstw agroturystycznych, w tym kwatery 
myśliwskiej 

 
4. Zły stan dróg i brak chodników oraz ścieżek 
rowerowych 

 
5. Kompleks stawów hodowlanych w Święcinach 

 
5. Brak sieci gazu ziemnego 

 
6. Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza z 
zastosowaniem wypalanej rudy darniowej wyróżniająca 
się na skalę regionu 

 
6. Brak zewnętrznego miejsca spotkań typu - plac 
sportowo-rekreacyjny z małą infrastrukturą turystyczną 

 
7. Zabytkowe cmentarze ewangelickie w Święcinach 
oraz w Grabicach 

 
7. Znikome środki finansowe gminy przeznaczone do 
dyspozycji sołectwa i jego „przysiółków” 

 
8. Niski stopień przestępczości 

 
8. Migracja zarobkowa młodego i starszego pokolenia, 
oraz negatywne skutki niżu demograficznego 

 
 

 
9. Liczne, zaniedbane budynki (m.in. ruiny budynków) i 
działki gminne w Święcinach i Grabicach  

  
10. Brak oświetlenia ulicznego w Kęszycach 

  
11. Brak przystanku autobusowego z odpowiednią 
infrastrukturą techniczną w Święcinach  
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V. Kierunki rozwoju miejscowości 

2.  Szanse rozwoju miejscowości i zagrożenia 

 
Szanse  

 
Zagrożenia 

 
1. Bogate naturalne środowisko szansą dla rozwoju 
życia mieszkańców – pozytywny wpływ na równowagę 
psychiczną oraz na rozwój gospodarczy w zakresie 
usług turystycznych 

 
1. Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i powolny 
tryb jej poprawy - powodem braku nadziei 
mieszkańców w poprawę warunków życia   
 

 
2. Liczne dukty leśne - sprzyjające fizycznej aktywności 
mieszkańców i turystów 

 
2. Słaby stan techniczny infrastruktury społecznej 
powodem stagnacji w zakresie życia społeczno-
kulturalnego mieszkańców 
 

 
3. Naturalne stanowiska obserwacji ptactwa i zwierzyny 
leśnej – atrakcją turystyczną 

 
3. Zagrożenie dla rozwoju działalności gospodarczej, 
szczególnie w zakresie usług turystycznych ze względu 
na brak sieci wodociągowej 

 
4. Planowany remont świetlicy – szansą dla pobudzenia 
i rozwoju życia społeczno-kulturalnego mieszkańców 

 
4. Postępowa migracja zarobkowa budzi zagrożenie 
postępowego wymierania żywotności wiosek 

 
5. Kompleks stawów hodowlanych w Święcinach 
szansą dla udostępnienia kolejnej atrakcji turystycznej 

 
5. Brak satysfakcji z warunków życia, poczucia 
przynależności z wioską przyczyną postępowego  
wyludniania miejscowości i braku zainteresowania 
młodzieży aspektami życia społeczno-kulturalnego 
wiosek 

6. Utworzenie placów sportowo-rekreacyjnych                                  
w Grabicach i Święcinach - szansą dla powstania 
neutralnych miejsc spotkań mieszkańców 
 

 
 

 
7. Poprawa estetyki i wyglądu wsi poprzez realizację 
ww. inwestycji oraz poprzez uporządkowanie działek i 
budynków gminnych w Święcinach i Grabicach  

 

 
8. Ochrona bioróżnorodności oraz przyrody poprzez 
stosowanie się do wymogów  dopłat 
rolnośrodowiskowych 
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IV. Planowane zadania inwestycyjne                         
i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną 

Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność Grabic, Kęszyc i Święcin 
przedstawione są w formie tabelarycznej i prezentują najpilniejsze, a zarazem najważniejsze projekty 
potrzebne dla rozwoju i odnowy ww. miejscowości.  

 

Lp. 

 

Nazwa 

 

Przenaczenie 

 

Harmonogram 

realizacji 

 

Kwoty                      

i źródła 
finansowania 

1 Budowa sieci wodociągowej                      
w Święcinach                            

z podłączeniem do 
egzystującej sieci                          

w Grabicach 

Poprawa warunków 
życia mieszkańców      
i  ochrona 
środowiska 

2016-2018 1.800.000,00 
 
PROW 2014-
2020 i środki 
własne gminy 

 2 Remont świetlicy wiejskiej 
(instalacja elektryczna oraz 
dobudowa sanitariatów wraz 

z przyłączem wodno-
kanalizacyjnym, remont 

podłogi oraz budowa 
zaplecza kuchennego) 

 

Poprawa warunków 
życia mieszkańców       
i  ochrona 
środowiska 
 

2017 -2018 450.000,00 
 
RPO 2014-
2020/PO RYBY 
2014-2020 i 
środki własne 
gminy 

3 Budowa sieci wodociągowej                       
w Kęszycach 

Poprawa warunków 
życia mieszkańców       
i  ochrona 
środowiska 

2017 -2018 600.000,00 
 
PROW 2014-
2020 i środki 
własne gminy 
 

4 Wykonanie tablic 
informacyjnych – system 
informacji turystycznej 

Wzrost atrakcyjności 
turystycznej 
 

2017 - 2018 30.000,00 
PROW 2014-
2020 i środki 
własne gminy 

5 Budowa murowanego 
przystanku autobusowego         
z zatoczką w  Święcinach 

Poprawa warunków 
życia mieszkańców 

2017 - 2018 50.000,00 
PROW 2014-
2020/granty i 
środki własne 
gminy 
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6 Utworzenie miejsca 
sportowo-rekreacyjnego        

w Grabicach  

Poprawa warunków 
życia mieszkańców 

2017 - 2018 25.000,00 
PROW 2014-
2020/granty i 
środki własne 
gminy 

7 Utworzenie miejsca 
sportowo-rekreacyjnego        

w  Święcinach            

Poprawa warunków 
życia mieszkańców 

2017 - 2018 25.000,00 
PROW 2014-
2020/granty i 
środki własne 
gminy 

8  Wyasfaltowanie gminnych 
dróg dojazdowych do posesji 

 

Poprawa warunków 
życia mieszkańców 

2018-2021 550.000,00 
PROW 2014-
2020 i środki 
własne gminy 

9 Zagospodarowanie stawów   
w Grabicach  

Poprawa warunków 
życia mieszkańców i  
wzrost atrakcyjności 
turystycznej 
 

2018-2019 50.000,00 
PO RYBY 2014-
2020 i środki 
własne gminy 

10 Budowa sieci kanalizacyjnej                      
w Grabicach, Święcinach           

i Kęszycych  

Poprawa warunków 
życia mieszkańców i  
ochrona środowiska 

2019-2023 4.800.000,00 
PROW 2014-
2020 i środki 
własne gminy 

11  Budowa i poprawa 
oświetlenia ulicznego          

w Kęszycych i Grabicach 
 

Poprawa warunków 
życia mieszkańców 

2019 350.000,00 
środki własne 
gminy 
 

12  Remont ogrodzeń 
zabytkowych cmentarzy 

ewangelickich w Grabicach                
i w  Święcinach            

 

Ochrona dziedzictwa 
kulturowego 

2020 200.000,00 
granty i środki 
własne gminy 

13 Remont dachu w zabytkowej 
remizie strażackiej                           
w Grabicach wraz                              
z adaptacją na cele  

społeczno-kulturalne 

Ochrona dziedzictwa 
kulturowego 

2021 30.000,00 
granty i środki 
własne gminy 
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