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 Udział gminy Krapkowice w opolskim Programie Odnowy Wsi rozpoczął się                       

w 2001 roku, kiedy to do programu jako pierwszą zgłoszono miejscowość Pietna. Następnie 

w 2003 r. zgłoszono Żużelę, w 2006 r. Ściborowice, w 2007 r. Żywocice i Kórnicę, w 2009 r. 

Rogów Opolski, a w 2013r. Dąbrówkę Górną.  

W chwili obecnej na 11 sołectw w gminie Krapkowice w programie uczestniczy 7.                        

W 3 sołectwach funkcjonują stowarzyszenia, są to: Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi 

Żywocice, Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela oraz Stowarzyszenie 

Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna. W pozostałych miejscowościach funkcjonują 

grupy odnowy wsi, przy czym grupa z Kórnicy założyła Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy 

Wsi Kórnica, jednak jest jeszcze w trakcie powoływania organu uprawnionego do 

reprezentacji stowarzyszenia.  

Liderami grup odnowy wsi są: Białek - Pawliczek Beata – Ściborowice, Gajda Urszula 

– Żużela, Lobermajer Bożena – Rogów Opolski, Reszczyński Ryszard – Kórnica, Weiss 

Henryk – Pietna, Wiencek Paweł – Żywocice, Koppe Werner – Dąbrówka Górna.  

W gminie Krapkowice w miejscowościach uczestniczących w Programie Odnowy Wsi 

zamieszkuje łącznie 4 601 mieszkańców (stan na 31.12.2012 r.), co stanowi 19,98 %  ogólnej 

liczby mieszkańców miasta i gminy Krapkowice oraz 72,46 % ludności wiejskiej gminy.  

Raz na dwa lata sołectwom uczestniczącym w opolskim Programie Odnowy Wsi 

nadawane są 4 rodzaje statusów: początkujący uczestnik, uczestnik, zaawansowany uczestnik, 

lider odnowy wsi. Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi w sierpniu 

2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego ustalił statusy uczestnictwa sołectw w Programie na 

lata 2013-2014.  W sołectwach gminy Krapkowice statusy przedstawiają się następująco: 

 - sołectwa Kórnica i Ściborowice otrzymały status lidera programu odnowy wsi 

- sołectwo Żużela otrzymało status zaawansowanego uczestnika programu odnowy wsi 

- sołectwa Pietna, Rogów Opolski, Żywocice otrzymały status uczestnika programu odnowy 

wsi. 

 

W zakresie odnowy i rozwoju wsi w gminie Krapkowice, w okresie od 1 stycznia 

2013 roku do 07 listopada 2013 roku zrealizowano niżej wykazane przedsięwzięcia: 

 

 W styczniu: 

- Zarządzeniem Burmistrza Krapkowic wyznaczono nowego koordynatora Programu 

Odnowy Wsi w gminie Krapkowice, została nim pracownica Wydziału Promocji                  

i Rozwoju Gospodarczego – Justyna Torka. Nowego koordynatora zgłoszono do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

- Zebrano informacje z sołectw do kalendarza imprez publikowanego na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 

www.odnowawsi.eu, jak również do kalendarza wydarzeń Urzędu Miasta i Gminy                                         

w Krapkowicach. Ponadto zebrano informacje nt. proponowanych szkoleń w zakresie 

odnowy i rozwoju wsi, celem przekazania do UMWO. 

- Przedsięwzięcie pn. „Dzień Ziemniaka” organizowane cyklicznie w sołectwie 

Ściborowice zgłoszono do konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 

Przedsięwzięcie w efekcie zajęło III miejsce w konkursie, w kategorii „Najciekawszy 

projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego”. Z sukcesem wiązała się 

nagroda pieniężna, którą sołectwo Ściborowice otrzymało w wysokości 5 000,00 zł. 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w Licheniu koło Konina, gdzie 

nagrodę dla Ściborowic odebrały 2 mieszkanki tej miejscowości. 

- Otrzymaliśmy informację o tym, że miejscowość Kórnica, uczestnik konkursu 

Piękna Wieś Opolska 2012, została wytypowana w 2013 r. do wykonania analizy 

http://www.odnowawsi.eu/
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zasobów kultury materialnej oraz projektu małej architektury wiejskiej przy 

współpracy z Państwową Szkołą Zawodową w Nysie. W związku z tym uczestniczono 

w spotkaniu organizacyjnym, poproszono sołectwo o wskazanie miejsca, dla którego 

miałby zostać wykonany projekt małej architektury. Sołectwo wskazało staw wraz               

z terenem przyległym, należący do Stadniny Koni Moszna. Po nawiązaniu kontaktu               

z panią prezes okazało się, że nie ma możliwości przejęcia części działki w terminie 

pozwalającym na wykonanie projektu małej architektury przez studentów PWSZ               

w Nysie. Sołectwo Kórnica wskazało kolejną lokalizację w centrum wsi dla której 

studenci przygotowują projekt. Wykonano mapy topograficzną i zasadniczą. 

Przekazano wszystkie informacje, dane, dokumenty studentom oraz pozostałym 

osobom zainteresowanym. Na chwilę obecną przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.  

 W styczniu i lutym zebrano sprawozdania roczne z przebiegu odnowy wsi w 2012 

roku w sołectwach i opracowano sprawozdanie gminne z przebiegu odnowy wsi                

w 2012r. Sprawozdania w lutym przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego. 

 W marcu: 

- uchwałą zebrania wiejskiego sołectwo Dąbrówka Górna zdecydowało się na 

przystąpienie do Programu Odnowy Wsi województwa opolskiego. W kwietniu 

podjęto w tej sprawie uchwałę Rady Miejskiej i zgłoszono do UMWO przystąpienie 

sołectwa do Programu. 

- liderzy z Pietnej, Ściborowic, Żużeli, sołtysi z Kórnicy i Rogowa Opolskiego oraz 

gminny koordynator uczestniczyli w corocznym spotkaniu liderów odnowy wsi 

województwa opolskiego.  

 W kwietniu: 

- do konkursu „Piękna Wieś Opolska 2013” w kategorii Najpiękniejsza zagroda 

wiejska zgłoszono zagrodę państwa Małgorzaty i Wilhelma Kopitzów z Pietnej.                 

W czerwcu komisja konkursowa odwiedziła gospodarstwo. W sierpniu ogłoszono 

wyniki konkursu. Państwo Kopitza zajęli równorzędne III miejsce w konkursie w ww. 

kategorii i otrzymali nagrodę pieniężną, I i II miejsca nie przyznano. Uroczyste 

podsumowanie konkursu, w którym udział wzięli laureaci oraz przedstawiciele UMiG, 

odbyło się we wrześniu w Karłowicach gm. Popielów.  

- zgłoszono 5 obiektów prywatnych, 1 obiekt dostępności publicznej oraz 4 sołectwa 

do konkursu „Opolskie Kwitnące 2013”. I miejsce w kategorii Najpiękniej ukwiecona 

wieś oraz nagrodę w postaci bonu pieniężnego na zakupy ogrodnicze otrzymało 

sołectwo Rogów Opolski. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w sierpniu   

w Opolu.   

 W maju Sąd Rejonowy w Opolu dokonał wpisu Stowarzyszenia Odnowy                             

i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru 

Stowarzyszeń. 

 W sierpniu do konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa 

Opolskiego 2013” zgłoszono projekty pn.: „Utworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce 

Górnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z regulacją linii 

brzegowej i elementami małej architektury”, „Tu warto odpocząć-zagospodarowanie 

skweru  przy ul. Łąkowej w Żywocicach”, „MAGNOLIA zagospodarowanie parku 

rekreacyjnego przy ulicy Kozielskiej w Krapkowicach”, „Aktywny wypoczynek 

wśród zieleni przy krytej pływalni Delfin w Krapkowicach”. W wyniku 

przeprowadzonych wizji lokalnych do dalszej oceny konkursowej oraz do konkursu 

internautów wyłoniono 13 przedsięwzięć, w tym przedsięwzięcie pn. „Tu warto 

odpocząć – zagospodarowanie skweru  przy ul. Łąkowej w Żywocicach”. Na chwilę 
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obecną nie są jeszcze znane wyniki konkursu. Uroczyste podsumowanie konkursu 

odbędzie się 20 listopada w Opolu. 

 We wrześniu: 

- Do konkursu na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu 

środków unijnych w zakresie infrastruktury „Przyjazna wieś” zgłoszono projekt pn. 

„Utworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Górnej poprzez zagospodarowanie terenu 

wokół stawu wraz z regulacją linii brzegowej i elementami małej architektury”. 

Konkurs rozstrzygnięto, zgłoszony projekt niestety nie znalazł się w gronie 

zwycięzców.  

- Wzięliśmy udział w badaniu ewaluacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

dotyczącym działań „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz 

„Odnowa i rozwój wsi”. 

 W październiku: 

- Do Zarządu Dróg Wojewódzkich zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgody na 

ustawienie tablic informacyjnych zawierających logo odnowy wsi oraz napisy: 

„Odnowa wsi Dąbrówka Górna” w sołectwie Dąbrówka Górna. Otrzymaliśmy już 

zgodę. Sprawa jest w toku. 

- 19 października 2013 r. Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego UMiG                      

w Krapkowicach zorganizował Podróż studyjną w ramach odnowy wsi dla liderów 

odnowy wsi, sołtysów oraz aktywnych działaczy społecznych z terenu Gminy 

Krapkowice do Jemielnicy, Kadłuba Wolnego, Olesna, Biskupic. Podróż studyjna była 

okazją do zapoznania się z dobrymi praktykami wykorzystania lokalnych zasobów, 

pozyskiwaniem środków finansowych, zrealizowanymi projektami, działalnością 

stowarzyszeń, opieką nad zabytkami sakralnymi, odnową wsi i zaangażowaniem 

mieszkańców w ten proces.  

 Dla sołectw Dąbrówka Górna i Kórnica opracowano (E.Kostka) i złożono wnioski do 

Lokalnej Grupy Działania Kraina św. Anny w ramach małych projektów z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Wnioskowano o dofinansowanie 

projektów pn.: „Aktywny wypoczynek na wsi – utworzenie siłowni zewnętrznej        

w miejscowości Kórnica” (nabór 03.2013), „To co nas trzyma to aktywna wieś – 

rozszerzenie oferty sportowo – rekreacyjnej w Dąbrówce Górnej”, „Utworzenie strefy 

aktywnego wypoczynku w Dąbrówce Górnej” (nabór 09/10.2013). 

 Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w radio i lokalnej prasie 

informowano o bieżących wydarzeniach związanych z odnową wsi w gminie 

Krapkowice.  

 Sołectwom uczestniczącym w Programie Odnowy Wsi udzielane jest bieżące 

doradztwo w ramach odnowy wsi, sołectwa informowane są o aktualnych szkoleniach, 

spotkaniach, wyjazdach, konkursach, naborach wniosków, wydarzeniach itp.                  

Na zaproszenie sołectw gminny koordynator odnowy wsi uczestniczy w zebraniach 

wiejskich.   

 Działalność sołectw w ramach odnowy wsi przedstawia się następująco :  
 

DĄBRÓWKA GÓRNA 
 

Wieś Dąbrówka Górna przystąpiła do programu Odnowy Wsi 18 marca 2013r.   

W związku z tym powołano Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna, które 

posiada osobowość prawną.  

W realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie współpracowało i podejmowało 

wspólne działania z partnerami. Należy tu podkreślić współpracę z Radą Sołecką, 

Towarzystwem Społeczno Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim, Ochotniczą Strażą 

Pożarną, Szkołą Podstawową, Publicznym Przedszkolem.  



 5 

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2013 r.: 

- Wodzenie Niedźwiedzia – tradycyjny korowód z okazji zakończenia karnawału 

- zabawa karnawałowa dla mieszkańców wsi 

- organizacja imprezy „Babski Comber” 

- Jarmark Wielkanocy połączony z kiermaszem kroszonkarskim 

- wspólne ognisko dla wszystkich mieszkańców z „Paleniem Żuru” połączone z pieczeniem 

ziemniaków i kiełbasek 

- koncert dzieci z okazji „Dnia Matki” 

- doroczny festyn z okazji Dnia Dziecka 

- otwarcie terenów rekreacyjnych „Nad Stawem” połączony z wakacyjnym  festynem „Lato 

pod Chmurką”  

-  coroczna pielgrzymka mieszkańców wsi do Złotych Hor 

- festyn sportowy na boisku wiejskim 

- turniej wędkarski dla dzieci i dorosłych „Taaka ryba” 

- wykonanie korony dożynkowej 

- wyjazd mieszkańców wsi do operetki do Gliwic  

- udział w dożynkach gminnych i konkursie koron żniwnych 

- udział w dożynkach wojewódzkich 

- organizacja dożynek wiejskich wraz z dekoracją wsi 

- pochód przez wieś połączony z festynem z okazji Św. Marcina 

- planowane spotkanie przedświąteczne dla osób samotnych i starszych 

- utrzymanie zieleni poprzez koszenie i obsadzanie terenów zielonych 

- realizacja projektu w celu utworzenia miejsca rekreacji w Dąbrówce Górnej poprzez 

zagospodarowanie terenów wokół stawu z elementami małej architektury przy współudziale 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

- modernizacja instalacji świetlnej sceny koncertowej 

- adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby kawiarenki bilardowej 

- opracowanie dokumentacji na utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Dąbrówce 

Górnej. 

Przedsięwzięcia planowane na 2014 r.: 

- udział w konkursie  pożyteczne ferie 

- Wodzenie Niedźwiedzia – tradycyjny korowód z okazji zakończenia karnawału 

- zabawa karnawałowa dla mieszkańców wsi 

- organizacja imprezy „Babski Comber” 

- Jarmark Wielkanocy połączony z kiermaszem kroszonkarskim 

- wspólne ognisko dla wszystkich mieszkańców z „Paleniem Żuru” połączone                         

z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek 

- koncert dzieci z okazji „Dnia Matki” 

- doroczny festyn z okazji Dnia Dziecka 

- wakacyjny  festyn „Lato pod Chmurką” na terenie rekreacyjnym przy stawie 

- coroczna pielgrzymka mieszkańców wsi do Złotych Hor 

- festyn sportowy na boisku wiejskim 

- turniej wędkarski dla dzieci i dorosłych „Taaka ryba” 

- wykonanie korony dożynkowej 

- wyjazdy mieszkańców wsi na różne imprezy kulturalne 

- udział w dożynkach gminnych i konkursie na koron żniwnych 

- udział w dożynkach wojewódzkich 

- organizacja dożynek gminnych wraz z dekoracją wsi i  uroczystym korowodem 

- pochód przez wieś połączony z festynem z okazji Św. Marcina 

- organizacja spotkania przedświątecznego  dla osób samotnych i starszych 
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- utrzymanie zieleni poprzez koszenie i obsadzanie terenów zielonych 

- obsadzenie roślinnością zieloną terenów „Nad Stawem” 

- realizacja projektu pn. „Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Dąbrówce Górnej”. 

 

KÓRNICA  
 

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2013 r.: 

- Dzień Seniora - impreza środowiskowa dla osób starszych-seniorów, zorganizowana przez 

Zespół Szkolno-  Przedszkolny w Kórnicy 

- Korona dożynkowa - wykonanie korony dożynkowej przez członkinie Związku  Śląskich 

Kobiet Wiejskich 

- Festyn rodzinny - festyn dla mieszkańców Kórnicy i okolicznych miejscowości, występy 

artystyczne dzieci szkolnych i przedszkolnych, zabawa taneczna dla dorosłych. 

Organizatorami byli Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy oraz Ochotnicza  Straż 

Pożarna Kórnica 

- Festyn sportowy - festyn sportowy dla młodzieży, impreza integracyjna . Organizatorem był 

LZS Nowy Dwór – Kórnica 

- Dożynki wiejskie - festyn dla mieszkańców Kórnicy i okolicznych miejscowości, występy 

artystyczne dzieci szkolnych, zabawa taneczna dla dorosłych, impreza integracyjna. 

Dożynki zorganizowali: Rada Sołecka, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy oraz Ochotnicza Straż Pożarna Kórnica 

- prowadzenie strony internetowej - aktualizacja informacji - Lider odnowy wsi 

- udział w podróży studyjnej do Jemielnicy, Kadłuba Wolnego, Olesna, Biskupic - poznanie 

dobrych praktyk z innych obszarów województwa – Lider odnowy wsi 

- zarejestrowanie Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Kórnica - Powstanie osobowości 

prawnej na rzecz rozwoju wsi - Komitet założycielski stowarzyszenia 

- Dożynki gminne, wojewódzkie, Imprezy gminne i powiatowe (Żurowa Środa, Kiermasz 

Jesiennych Smaków Domowych - Prezentacja dorobku wsi na forum gminy, powiatu                    

i województwa, - Rada Sołecka, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich 

- remont kościoła, odwodnienie, brukowanie, oświetlenie budynku 

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw 

- utrzymanie kwietników, wykaszanie trawników. 

Przedsięwzięcia planowane na 2014 r.: 

- Dzień Seniora - styczeń 2014 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy  

- Festyn sportowy - lipiec 2014 - LZS Nowy Dwór-Kórnica 

- Dożynki wiejskie - wrzesień 2014 - Rada Sołecka 

- Wigilia dla samotnych - grudzień 2014 - Rada Sołecka 

- utrzymanie terenów „zielonych”: trawniki, kwietniki 

- remont szatni  LZS 

- budowa siłowni na „świeżym  powietrzu”, realizacja projektu pn. „Aktywny wypoczynek na 

wsi – utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kórnica” 

- budowa miejsca spotkań  

- rozwijanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej dla wsi Kórnica. 

 

PIETNA 
 

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2013 r.: 

- Turnieje szachowe 

- Obchody św. Józefa – integracja wszystkich mężczyzn  

- Stawianie tradycyjnego słupa majowego – impreza integracyjna 

- Pozyskanie nowych eksponatów do Izby Pamięci 
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- Dożynki Gminne – przyjęcie gości z partnerskiej wioski Mittelhof – obchody 10-lecia 

partnerstwa 

- Wycieczki rowerowe – ciekawe zakątki powiatu krapkowickiego 

- Spływ kajakowy Osobłogą do nowego portu Mariny 

- Pony Express – poczta konna Pietna – Większyce 

- Udział w podróży studyjnej w ramach odnowy wsi organizowanym przez Urząd Miasta                

i Gminy w Krapkowicach 

- Spotkanie świąteczno – sylwestrowe dla seniorów. 

Przedsięwzięcia planowane na 2014 r.: 

- Zorganizowanie wieczorku karnawałowego 

- Noworoczne turnieje szachowe 

- Tradycyjne wbijanie pala w dniu św. Józefa 

- Stawianie słupa majowego. 

- Zorganizowanie spotkania związanego z pozyskaniem nowych członków 

- Sierpniowy wyjazd do wioski partnerskiej – Niemcy, na uroczystości „Schonefest’ 

- Wycieczki rowerowe 

- Spływ kajakowy 

- Wyjazdy z tradycyjnymi zaprzęgami konnymi – gospodarstwo agroturystyczne „Western 

Ranch”  

- Gromadzenie i poszukiwanie materiałów związanych z wydaniem III częścią historii wsi 

Pietna 

- Świąteczne zakończenie roku 2014.       

        

ROGÓW OPOLSKI 
 

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2013 r.: 

- Babski Comber,  

- Letnie Party połączone z Międzysołeckim turniejem siatkówki na plaży o Puchar Burmistrza 

- korowód dożynkowy na Dożynki Gminne 

- udział w konkursie "Opolskie Kwitnące" 

- działalność statutowa prowadzona przez wszystkie organizacje wiejskie  

- utrzymanie zieleni i porządku na wsi.  

Przedsięwzięcia planowane na 2014 r.: 

- plany na 2014 r. uzależnione są od terminu zakończenia remontu ogólnodostępnej sali 

wiejskiej. Z tego też powodu pod znakiem zapytania stoi impreza cykliczna: "Babski 

Comber" 

- "Letniego Party" połączonego z Międzysołeckim turniejem siatkówki na plaży o Puchar 

Burmistrza 

- dożynki - udział 

- "Andrzejki" 

- przeprowadzenie prac porządkowych i upiększających po zakończeniu przebudowy 

ogólnodostępnej sali wiejskiej. 

 

ŚCIBOROWICE                       

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2013 r.: 

- utrzymanie porządku na wsi 

- ukwiecenie wsi, przycięcie krzewów ozdobnych 

- malowanie urządzeń na placu zabaw oraz ławek wokół placu 

- udział w dożynkach miejsko – gminnych 

- utrzymanie łąki kwiatowej 

- gruntowny remont kaplicy wiejskiej  
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- integracja społeczeństwa poprzez udział w organizowanych spotkaniach 

- remont dróg polnych, wypełnianie dziur na poboczach kamieniami  

- Spotkanie opłatkowe planowane na grudzień 2013 

- pomoc młodzieży przy remontowaniu budynku OSP (świetlica dla dzieci, łazienki, 

korytarze) - przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie i malowanie 

- Wymiana okien w budynku OSP, zamontowanie krat. 

Przedsięwzięcia planowane na 2014 r.: 

- ukwiecenie wsi 

- utrzymanie porządku na wsi, urządzenie skalników 

- utrzymanie rabat kwiatowych 

- udział w dożynkach miejsko- gminnych 

- integracja społeczeństwa sołectwa Ściborowice poprzez organizowanie takich spotkań jak: 

Dzień Kobiet, Palenie żuru, Majówka w kaplicy, Dzień Matki i Ojca, Dzień Strażaka, Dzień 

Dziecka, Dzień Ziemniaka, Spotkanie opłatkowe 

- renowacja urządzeń na placu zabaw, zakup dodatkowych ławek na plac spotkań przy 

budynku OSP. 

 

ŻUŻELA 

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2013 r.: 

- zagospodarowanie terenu przy rzece, obsadzenie go kwiatami, krzewami ozdobnymi 

- Bal Maskowy dla dzieci – styczeń 2013r 

- Palenie Żuru na boisku wiejskim 

- Festyn z okazji św. Urbana 

- Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 

- Beach Party – zabawa na piasku na boisku wiejskim 

- Festyn sportowy 

- Oktoberfest dla wszystkich mieszkańców. 

Przedsięwzięcia planowane na 2014 r.: 

- zagospodarowanie ulicy Polnej  

- zorganizowanie tych samych wydarzeń kulturalnych, jakie miały miejsce w roku 2013. 

 

ŻYWOCICE 

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2013 r.: 

- tradycyjny Bal Rolników w nowo powstałej sali sportowej przy PSP w Żywocicach 

- zimowe białe szaleństwo na organizowanych kuligach wraz ze wspólnym biesiadowaniem             

i pieczeniem kiełbasek przy ognisku 

- organizacja wyjazdu na narty i coroczny wyjazd na Puchar Świata w skokach narciarskich w 

Zakopanem, gdzie promuje się wieś i gminę, co jest widoczne w telewizji - znana 

wszystkim flaga z napisem „Żywocice-Krapkowice” 

- organizacja Dnia Kobiet, gdzie tradycją są występy młodszego pokolenia dla starszego 

przedstawiające sceny z codziennego życia kobiet. Wszystko odbywa się w miłej atmosferze 

przy wspólnym poczęstunku. 

- impreza dla starszych i młodszych panów z naszej wioski i nie tylko, wraz                              

z poczęstunkiem, pod nazwą „Józefek”, zorganizowana na sali sportowej przy PSP                   

w Żywocicach, gdzie każdy z Panów mógł wypędzić zimę poprzez wbicie gorącego pala w 

ziemi 

- pomoc w organizacji korowodu dożynkowego podczas tegorocznych dożynek gminnych w 

Pietnej, gdzie nasza pomysłowość i barwność zachwyciła zebraną publiczność i Komisję, 

która przyznała pierwsze miejsce 

- podtrzymywanie tradycji wyplatania korony żniwnej 
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- sprzątanie i częściowy remont placu zabaw oraz sezonowe koszenie trawy 

- organizacja zabawy andrzejkowej 

- nasadzenia kwiatów rabatowych i krzewów przy wjazdach do miejscowości. 

Przedsięwzięcia planowane na 2014 r.: 
- ustawienie „witacza” przy wjeździe do Żywocic od strony Żużeli 

- modernizacja dróg polnych 

- kontynuacja cyklicznych spotkań mieszkańców 

- ustawienie ławek i tablic ogłoszeniowych na terenie  miejscowości 

- organizacja wyjazdów integracyjnych mieszkańców. 

 

Poza przedsięwzięciami, które planują zrealizować sołectwa, w przyszłym roku 

przewiduje się zorganizowanie spotkania podsumowującego osiągnięcia i zrealizowane 

projekty w ramach odnowy wsi, imprezy związanej z kultywowaniem tradycji oraz 

koordynację działań sołectw związanych z ich uczestnictwem w programie w relacjach                   

z gminą, zarządzającym Programem Odnowy Wsi oraz innymi instytucjami. 

 

Niniejsza informacja powstała na podstawie zrealizowanych przez gminnego 

koordynatora oraz współpracowników spraw bieżących, jak również na podstawie informacji 

zebranych z sołectw. 

 

 

 

Sporządziła: 

Justyna Torka 
Gminny koordynator programu odnowy wsi 

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

(akceptacja) 


