
UCHWAŁA NR XXVIII/327/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH  

z dnia 24 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Żywocice na lata 2008-2016 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 ze zmianami, Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co nastepuje: 

§ 1. Zatwierdza się do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych "Planu Odnowy Wsi Żywocice na 

lata 2008-2016" w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/157/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25.06.2008 r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Żywocice.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

Szczepan Bryś 
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I CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 


 


1. Charakterystyka wsi 


Miejscowość śywocice połoŜona jest w środkowej części województwa opolskiego, w 


Powiecie Krapkowickim, w Gminie Krapkowice. Wieś leŜy w widełkach rzek: Odry  


i Osobłogi. śywocice są największą wioską Gminy Krapkowice, obszar to 748,68 ha. 


Charakterystyczną cechą śywocic jest lokalizacja na skraju dróg wojewódzkich Opole 


- Racibórz i Opole - Głubczyce. PołoŜenie komunikacyjne jest bardzo korzystne. 


Miasto gminne i powiatowe Krapkowice znajduje się w odległości  3 km od śywocic 


oraz 25 km na południe od Opola. Istotnym elementem jest równieŜ bliskość 


autostrady A4 relacji Wrocław – Katowice. Głównymi trasami komunikacyjnymi jest 


droga krajowa Nr 45 Racibórz – Opole oraz droga wojewódzka Nr 416 Krapkowice – 


Głubczyce.  


W roku 2007 Rada Sołecka zdecydowała o przystąpieniu śywocic do programu 


Odnowa Wsi. 


Nasza wizja: 


„śywocice kolebką tradycji regionalnych oraz centrum imprez sportowych i 


rekreacyjnych”. 


 


2. Historia 


Po raz pierwszy wioska „Ziboczicz” została wymieniona w „Księdze uposaŜeń 


biskupstwa wrocławskiego” około 1300 roku. Musiała to być wioska średniej 


wielkości, skoro uiszczono jedną grzywnę dziesięciny. 


"Ziboczicz" – pod taką nazwą została wymieniona w "Księdze uposaŜeń biskupstwa 


wrocławskiego". W innych źródłach w 1453 roku śywocice zostały wymienione, jako 


"Zywotitz", a w roku 1534 jako "Zibetitz". W 1845 roku wioskę wymieniono, jako 


"Zywodczutz" oraz pod nazwą "Zywodcyce". Wieś zamieszkiwało wtedy 408 


mieszkańców, a zabudowana była 43 budynkami.  


W latach 1934-1945 nazwę śywocice przemianowano na "Oderwiese".  


Historycy sugerują pochodzenie nazwy wsi od nazwy osobowej śywot(a).  
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Z wioską były związane trzy folwarki oraz młyn wodny, zbudowany w 1848 roku.  


Do 1894 roku był własnością Adolfa Weichta. W roku 1894 został zakupiony przez 


rodzinę Kaisig.  W roku 1944 został zbombardowany. 


Herb śywocic nie był zbyt skomplikowany. Pośrodku duŜa litera Z a na niej 


zawieszone grabie. Po lewej i po prawej stronie litery sierpy zwrócone ostrzami do 


środka. 


W górnym łuku dostrzegamy napis ZYWODCZUTZ GEM. SIG. (tzn. pieczęć gminy 


śywocice), zaś w dolnym półkolu wpisano w KREIS OPPELN (tzn. powiat opolski).  


Warto tu wyjaśnić, Ŝe kosa do XVIII w. miała ograniczone zastosowanie i kojarzyła 


się głównie z sianokosami i ze Ŝniwami. Podobnie grabie. Gospodarze "siekli" 


wyłącznie trawę i owies, Ŝyto dawniej Ŝęto sierpem. Kosa i grabie stanowiły 


nierozłączny zespół narzędzi przy sianokosach i Ŝniwach i dlatego pewnie znalazły się 


one w herbie. W ten sposób podkreślano rolniczy charakter tej miejscowości. Od 


połowy XIX w. następowało wypieranie dawnych sekretów gminnych przez pieczęcie 


bezherbowe. Uwidoczniono w nich wyłącznie nazwę wsi oraz powiatu. Tak jednak nie 


stało się z herbem śywocic.  


Zgodnie z zaleceniami heraldyków herby sporządzane w kolorach powinny tło mieć w 


kolorze niebieskim, grabie, kosisko złote (Ŝółte), kosa srebrna (biała). Złoto 


symbolizuje w heraldyce światło, a z duchowych cech szlachetność, otuchę, 


wzniosłość i pracowitość. Stare pieczęcie gminne z XVIII stulecia generalnie ryto 


odwrotnie. Po odciśnięciu na papierze tło było czarne, zaś napisy i herby miały kolor 


biały. 


Pod koniec XVIII stulecia, zgodnie z zaleceniami ówczesnych władz, kaŜda wioska 


sprawiła sobie okrągłą pieczęć gminną, którą sygnowano waŜniejsze dokumenty. W 


pieczęci takiej, zwanej przez miejscową ludność sekretem, oprócz nazwy gminy (tzn. 


wsi) oraz powiatu, umieszczono znak (herb) danej miejscowości. Ustalała to 


"gromada", czyli zebranie wiejskie. 


 


3. Infrastruktura wsi 


We wsi funkcjonuje Rada Sołecka, aktywnie działający sołtys i radny Gminy 


Krapkowice, a takŜe Ochotnicza StraŜ PoŜarna, Ludowy Zespół Sportowy, Mniejszość 


Niemiecka, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich i MłodzieŜowa Orkiestra Dęta. 
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 Na terenie wsi brakuje miejsca dającego moŜliwość zagospodarowania 


wolnego czasu dla dzieci i młodzieŜy w okresie zimowym. W okresie wiosennym i 


letnim moŜna korzystać z boiska sportowego, placu zabaw i boiska w szkole 


podstawowej. 


  W miejscowości, co roku organizowane są obchody święta straŜaka w dniu 


św. Floriana, które połączone są z odpustem parafialnym, Dzień Kobiet, na którym 


spotykają się Panie od najmłodszych do najstarszych mieszkanek wsi i okolic. 


Największą i najbardziej znaną imprezą są coroczne doŜynki odbywające się 


tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia. Zakłada się utrzymywanie i kultywowanie 


tych tradycji w celu wzmocnienia więzów kulturalnych wsi. Co roku LZS śywocice 


organizuje rodzinny festyn sportowy, na który zjeŜdŜają się równieŜ mieszkańcy 


sąsiednich miejscowości. 


 Wszystkie nieruchomości znajdujące się na terenie wsi są przyłączone do sieci 


wodociągowej, zaopatrującej budynki w wodę. Przy duŜym stopniu wodociągowania 


problemem jest brak kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowe do 


oczyszczalni. Na kaŜdej posesji znajduje się szambo bezodpływowe gromadzące 


nieczystości płynne. W wielu przypadkach są one nieszczelne a ścieki przedostają się 


do wód gruntowych i kanalizacji deszczowej. Tylko niewielka ilość rolników posiada 


dwa zbiorniki bezodpływowe, dlatego bardzo często pomieszana gnojowica z 


ściekami bytowymi trafia na pola skąd przedostaje się do wód gruntowych i 


powierzchniowych. Zbyt niska świadomość ekologiczna mieszkańców w kwestii 


gospodarki odpadami płynnymi i zagroŜeniami takiego postępowania dla zdrowia 


powoduje, Ŝe problem ścieków jest wciąŜ aktualny. Pomimo nieuregulowanej 


gospodarki ściekami na wysokim poziomie zorganizowana jest gospodarka odpadami 


komunalnymi, które gromadzone są selektywnie w workach, osobno papier, szkło i 


tworzywa sztuczne, prowadzi to do wzrostu poziomu odzysku surowców wtórnych. 


Nie segregowane odpady trafiają do pojemników. Odpady odbierane są dwa razy w 


miesiącu przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami. Ponadto na terenie wsi 


funkcjonują dwa gminne punkty zbiórki na zuŜyte baterie. 


 śywocice są miejscowością w pełni stelefonizowaną i w ślad za postępująca 


techniką z coraz lepszym dostępem do Internetu. Na terenie wsi nie ma instalacji 
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gazu przewodowego i mieszkańcy korzystają z gazu z butli. WzdłuŜ wszystkich ulic 


pociągnięte jest oświetlenie uliczne. 


 Stan środowiska jest dość dobry pomimo emisji napływowej z rejonu 


Zdzieszowic, Kędzierzyna- Koźla i GóraŜdŜy, która wpływa na poziom stęŜeń 


dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym. 


Do walorów krajobrazowych zaliczyć moŜna „Łęg Nadodrzański” oraz starorzecze 


rzeki Osobłogi. PołoŜenie klimatyczne wioski cechuje się specyficznym klimatem 


nadodrzański, który charakteryzuje się ciepłą zimą oraz suchym i ciepłym latem. 


Gleby śywocic to w większości gleby piaszczyste, ale równieŜ mady nadodrzańskie, 


łęgi oraz torfowiska.  UciąŜliwością mieszkańców jest sąsiedztwo drogi krajowej 


relacji Opole- Racibórz i sąsiedztwo Discoplexu A4, które są źródłem hałasu 


szczególnie w nocy. 


Potrzeby komunikacyjne spełnia PKS Kędzierzyn- Koźle i PKS Głubczyce, a takŜe 


bliskość miasta Krapkowice (2 km). 


 Bardzo zaniedbany jest system melioracyjny, a połoŜenie miejscowości w 


pobliŜu rzeki Odry i Osobłogi stanowi duŜe zagroŜenie powodziowe, a 


nieuregulowana Osobłoga i naniesione osady podczas powodzi w 1997 roku coraz 


częściej odzwierciedlają się lokalnymi podtopieniami. 


 


4. Ludność 


Wieś śywocice zamieszkuje 960 mieszkańców. Nie zaobserwowano ujemnego 


przyrostu naturalnego. Jak w wielu wioskach Opolszczyzny istnieje problem 


wyjazdów i migracji zarobkowej na zachód. 
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II PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU 


 


Zgodnie  z wizją rozwoju wsi: „śYWOCICE – KOLEBKĄ TRADYCJI 


REGIONALNYCH ORAZ CENTRUM IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH” celem 


miejscowości jest: 


� Kultywowanie tradycji ludowych 


� Zagospodarowanie placu przy OSP – utworzenie „Rynku Ŝywocickiego” 


� Rekultywacja i zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego 


� Utworzenie boiska do siatkówki plaŜowej 


� Wykonanie chodnika do szatni 


� Wykonanie oświetlenia boiska 


� Wykonanie miejsca piknikowego 


� Wykonanie płyty betonowej wraz ze sceną 


� Rekultywacja tzw. „Blejchu” 


� Wykonanie tablic informacyjnych 


� Wykonanie oznaczeń ulic 


� Budowa ogólnodostępnego budynku sali gimnastycznej przy  


ul. Średniej w śywocicach 


 


III REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW 


1. Zadania na rok 2008 – 2011, które mogą poprawić sytuację mieszkańców wsi 


śywocice: 


� Utworzenie boiska do siatkówki plaŜowej – budŜet gminy oraz środki 


od sponsorów - koszt inwestycji 4.000,- zł 


� Wykonanie oświetlenia boiska – koszt inwestycji 18.000,- zł 


� Wykonanie miejsca piknikowego – koszt inwestycji 5.000,- zł 


� Wykonanie płyty betonowej ze sceną – koszt inwestycji 30.000,- zł 


� Wykonanie tablic informacyjnych – koszt inwestycji 6.000,- zł 


� Budowa ogólnodostępnego budynku sali gimnastycznej przy  


ul. Średniej w śywocicach – koszt inwestycji 1 520 000 zł.  


 


 







Program krótkoterminowy odnowy wsi śywocice na okres 4 lat 


Kluczowy 


problem 


Odpowiedź Propozycja projektu Czy nas stać na realizację 


(TAK/NIE) 


Punktacja Hierarchia 


Organizacyjnie Finansowo 


Co nas 


najbardziej 


zintegruje? 


Imprezy 


integracyjne 


1.Festyn rodzinny 


2.DoŜynki wiejskie 


TAK TAK 14 II 


Na czym nam 


najbardziej 


zaleŜy? 


Poprawa jakości 
Ŝycia, zaspokojenie 
potrzeb 
społecznych i 
kulturalnych 
mieszkańców wsi 


Budowa ogólnodostępnego budynku sali 


gimnastycznej przy ul. Średniej w 


śywocicach 


TAK  NIE 15 I 


Co nam 


najbardziej 


przeszkadza? 


Nieuporządkowany 


teren wokół boiska 


sportowego 


Uporządkowanie terenu wokół boiska TAK TAK 10 III 


Co najbardziej 


zmieni nasze 


Ŝycie? 


Miejsce spotkań Budowa „śywocickiego rynku” TAK NIE 8 IV 


Co nam przyjdzie 


najłatwiej? 


Wspólna praca Wykonanie boiska do siatkówki plaŜowej TAK TAK 14 II 


Jaki projekt zgłosimy do Programu 


Rozwoju Obszarów Wiejskich? 


Budowa ogólnodostępnego budynku sali gimnastycznej przy ul. Średniej w śywocicach 







2. Zadania na lata 2012 – 2016 


� Rekultywacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego tzw. „Blejchu” – 


koszt 80.000,- zł 


� Wykonanie „Rynku Ŝywocickiego” – koszt inwestycji 35.000,- zł 


 


IV INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI 


 


� Przyrodnicze 


- Dorzecze i Starorzecze Osobłogi 


- Łęg Nadodrzański 


� Kulturowe 


- Wodzenie niedźwiedzia 


- Dzień Kobiet 


- Palenie „śuru” 


- Odpust parafialny 


- Procesja ku czci św. Urbana 


- Festyny rekreacyjno – sportowe 


- Piesza pielgrzymka na Górę Św. Anny 


- DoŜynki wiejskie 


- Spotkania mikołajkowe 


� Infrastruktura społeczna 


- Rada Sołecka 


- Grupa Odnowy Wsi śywocice 


- Ochotnicza StraŜ PoŜarna 


- Ludowy Zespół Sportowy 


- Monocykliści 


- Koło Mniejszości Niemieckiej 


- Związek Wiejskich Kobiet Śląskich 


- MłodzieŜowa Orkiestra Dęta 


- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w śywocicach 


- Publiczne Przedszkole w śywocicach 


- Rada Parafialna 
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- Filia Biblioteki 


� Infrastruktura techniczna 


- Wodociągi 


- Telekomunikacja 


- Wywóz nieczystości 


- Oświetlenie ulic 


- Utwardzone drogi wewnątrz wsi 


- Monitoring 


� Gospodarka i rolnictwo 


- Gospodarstwa rolne 


- Firmy prywatne (m. in. księgowość, ogrodnictwo, usługi remontowo 


budowlane, mechanika samochodowa, usługi rozrywkowe) 


- Dwa sklepy spoŜywcze 


- Piekarnia 


- Ogródek piwny „U Wiyncka” 


 


V MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI śYWOCICE, SZANSE ROZWOJU 


I ZAGROśENIA - ANALIZA   SWOT 


 


 Na podstawie analizy zasobów wsi opracowano korzystne i niekorzystne cechy 


wsi, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i jego mieszkańców. 


 


1. Mocne strony wsi 


1. Korzystne połoŜenie geograficzne 


2. Dobrze rozwinięta sieć drogowa 


3. Zorganizowana gospodarka odpadami stałymi 


4. Brak uciąŜliwych zakładów przemysłowych 


5. Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa, telekomunikacyjna i informatyczna 


6. Boisko sportowe, plac zabaw 


7. Bogate tradycje regionalne, festyny 


8. Kultywowanie obrzędów religijnych 


9. Aktywność mieszkańców w pracach na rzecz wsi 
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10. Monitoring wsi 


11. Firmy usługowo – handlowe, szkoła, przedszkole, biblioteka 


12. Związki i stowarzyszenia: Ludowy Zespół Sportowy, Ochotnicza StraŜ PoŜarna, 


Polski Związek Hodowców Gołębi, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich 


13. Dobra współpraca z samorządem gminnym 


14. Bliskość miasta  


2. Słabe strony wsi 


1. Brak wyodrębnionego centrum wsi 


2. Brak miejsca spotkań 


3. Brak sali gimnastycznej 


4. Zaniedbany system melioracyjny 


5. ZagroŜenie powodziowe 


6. Brak kanalizacji sanitarnej 


7. Brak gazu przewodowego 


8. Brak moŜliwości spędzania wolnego czasu przez miejscową młodzieŜ i dzieci 


9. Niezagospodarowane otoczenie wokół boiska sportowego 


10.  Brak chodników na drogach lokalnych 


11.  Brak terenów rekreacyjnych 


12.  Niezagospodarowany budynek po lokalu gastronomicznym 


13.  Brak oznakowań nazw ulic 


3. Szanse 


1. MoŜliwość pozyskania środków zewnętrznych z funduszy strukturalnych 


2. Wsparcie gminy w budowie sali gimnastycznej 


3. MoŜliwość pozyskania nowych terenów rekreacyjnych 


4. ZagroŜenia 


1. Emigracja zarobkowa 


2. Brak doświadczeń w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 


3. Brak regulacji rzeki Osobłogi 


4. Dewastacja mienia prywatnego i publicznego przez osoby wracające z 


dyskoteki 


 


5. Planowane kierunki rozwoju 
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Wizja wsi:   


� śYWOCICE – KOLEBKĄ TRADYCJI REGIONALNYCH ORAZ CENTRUM IMPREZ 


SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 


� NIE MA PIĘKNIEJSZEJ OKOLICY JAK śYWOCICE 


 


Kierunki rozwoju wsi: 


 


• ToŜsamości wsi i wartość Ŝycia wiejskiego 


- Organizacja doŜynek wiejskich oraz festynu sportowego 


- Wodzenie niedźwiedzia 


- Palenie „śuru” 


- Piesza pielgrzymka na Górę Św. Anny 


- Odpust św. Floriana – Dzień StraŜaka 


- Procesja – polne święto ku czci Św. Urbana 


• Standard Ŝycia 


- Rozbudowa straŜnicy – domu spotkań 


- Budowa hali gimnastycznej dla całej społeczności  


- Wykonanie chodnika do boiska 


- Uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego 


- Wykonanie oświetlenia boiska sportowego 


- Zagospodarowanie placu przed straŜnicą – utworzenie „Rynku śywocickiego” 


- Wykonanie miejsca piknikowego 


- Wykonanie oznaczeń ulic 


- Wykonanie płyty betonowej przy boisku wraz ze sceną 


• Jakość Ŝycia 


- Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach lokalnych 


- Poprawa estetyki wsi 


- Spotkania integracyjne 


- Udział w konkursie „Najpiękniejsza Wieś Opolska” 


• Byt 


- Promocja wsi 


- Wykonanie tablic informacyjnych 
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- Uaktualnianie istniejących stron internetowych 


- Udział w wystawach, targach, przeglądach, konkursach prezentując swoje 


produkty 


- Organizowanie jarmarków boŜonarodzeniowych i wielkanocnych 


 


VI OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 


 


1. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego ma na celu poprawę wyglądu 


i estetyki jednego z miejsc rekreacji w wiosce. W połączeniu z rekultywacją „Blejchu” 


będzie stanowiło kompleks sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowy. Wykonanie 


oświetlenia oraz chodnika do szatni poprawi bezpieczeństwo na boisku. 


Poszerzona płyta betonowa wraz ze sceną oraz miejsce piknikowe słuŜyć będzie 


podczas organizowania festynów i corocznych doŜynek jako miejsce integracji 


społeczności.  


2. Zagospodarowanie miejsca przed straŜnicą OSP – utworzenie „śywocickiego 


rynku” stworzy nowe miejsce spotkań mieszkańców wioski. Jednocześnie poprawi to 


estetykę tego miejsca.  


3. Wykonanie tablic informacyjnych w raz z mapą śywocic poprawi estetykę miejsc. 


Tablice mają słuŜyć równieŜ informacją dla turystów oraz rowerzystów korzystających 


z tras rowerowych wytyczonych przez naszą wioskę. 


4. Budowa ogólnodostępnego budynku sali gimnastycznej przy  


ul. Średniej w śywocicach jest najbardziej wyczekiwanym przedsięwzięciem 


mieszkańców wsi śywocie. Obiekt, poza funkcją sportową będzie spełniał równieŜ 


funkcje publiczne, społeczno-kulturalne i rekreacyjne. Planuje się ponadto 


podejmowanie róŜnych działań z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego 


wynikającego ze specyfiki i charakteru obszaru, na którym planowana jest 


inwestycja. Te działania przyczynią się do promowania wsi śywocie oraz wpłyną na 


wzrost jej atrakcyjności turystycznej i pobudzenia inicjatyw społeczności lokalnej. 


Będzie teŜ miejscem spotkań  oraz miejscem organizacji imprez sportowo – 


integracyjnych, okolicznościowych oraz Rady Sołeckiej i Grupy Odnowy Wsi itp. 


Planuje się wyposaŜenie obiektu w urządzenia sportowe, np. stoły do tenisa 


stołowego, aby dzieci i młodzieŜ miały gdzie spędzać wolny czas.  
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Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców śywocic.  


 


VII ZAKOŃCZENIE 


 


Plan rozwoju miejscowości śywocice będzie realizowany w latach 2008 – 2016, po 


zatwierdzeniu przez Radę Sołecką, mieszkańców wsi oraz Radę Miejską w 


Krapkowicach. 


Za właściwe wdraŜanie, pilotowanie oraz okresowe przedstawienie mieszkańcom 


postępu w realizacji zadań odpowiedzialny będzie Sołtys śywocic oraz Lider Odnowy 


Wsi śywocice. Do pomocy we właściwym wdraŜaniu Planu Sołtys dysponuje Radą 


Sołecką oraz grupą Odnowy Wsi. 


Informacje o ostatecznym wykazie zadań zawartych w Planie oraz harmonogram ich 


realizacji będą udostępnione przez publiczne prezentacje planu przy okazji spotkań ze 


społecznością wsi. 


 Plan Rozwoju Miejscowości śywocice jest dokumentem otwartym, moŜe być 


uzupełniany i aktualizowany przez wpisywanie nowych zadań do projektów. 






