Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice
w Programie Odnowy Wsi.
Plan na 2013 rok

Krapkowice, 21 listopad 2012 roku
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Odnowa Wsi to ewolucyjnie rozwinięta metoda rozwoju lokalnego - wsi i ich
społeczności. Zrodziła się na przełomie lat 70 i 80 w Niemczech i Austrii na skutek
regionalnie kształtowanego poczucia odpowiedzialności za przyszłość małych ojczyzn. W
odnowie wsi podstawowe znaczenie ma wykorzystanie miejscowych zasobów i czynników
rozwoju o charakterze niematerialnym, a w szczególności tożsamości społeczności wiejskich
i wartości życia wiejskiego. Odnowa Wsi istnieje dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi i
rozkwita wspierana przez gminę i region.
W województwie opolskim Program Odnowy Wsi istnieje już od 1997 roku. Jest

to

największy i najdłużej działający regionalny program aktywizacji wiejskich społeczności
lokalnych w Polsce. W jego ramach, po raz pierwszy w kraju, wdrożono metodykę
budowania przez sołectwa strategii rozwoju.

Udział gminy w opolskim Programie Odnowy Wsi rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia
pierwszego sołectwa. W przypadku gminy Krapkowice jest to 2001 rok, 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, a w 2009 r. Rogów Opolski.
W chwili obecnej na 11 sołectw w gminie Krapkowice w programie uczestniczy 6.
W 2 sołectwach funkcjonują stowarzyszenia, są to: Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi
Żywocice oraz Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela. W pozostałych
miejscowościach funkcjonują grupy odnowy wsi, przy czym jedna z grup jest w trakcie
rejestracji stowarzyszenia.
Liderami grup odnowy wsi są: Białek Beata – Ściborowice, Gajda Urszula – Żużela,
Lobermajer Bożena – Rogów Opolski, Reszczyński Ryszard – Kórnica, Weiss Henryk –
Pietna, Wiencek Paweł – Żywocice.
W gminie Krapkowice w miejscowościach uczestniczących w Programie Odnowy Wsi
zamieszkuje łącznie 3771 mieszkańców (stan na 31.12.2011 r.), co stanowi 16,23 % ogólnej
liczby mieszkańców miasta i gminy Krapkowice oraz 59,09 % 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. Na chwilę obecną wszystkie sołectwa z gminy Krapkowice posiadają status
uczestnika.
W zakresie odnowy i rozwoju wsi w gminie Krapkowice, w okresie od 1 stycznia
2012 roku do 29 października 2012 roku zrealizowano wiele działań m.in.:
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W lutym i marcu zebrano sprawozdania roczne z przebiegu odnowy wsi w 2011 roku
w sołectwach i opracowano sprawozdanie gminne z przebiegu odnowy wsi w 2011 r.
Opracowano i złożono wnioski do Lokalnej Grupy Działania Kraina św. Anny w
ramach działania Odnowa i rozwój wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007 – 2013. Wnioskowano o dofinansowanie projektów pn. „Rozbudowa i
przebudowa remizy OSP w Pietnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją
na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej”, „Rozbudowa i przebudowa remizy
OSP w Żużeli wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji
Społeczności

Lokalnej”,

„Budowa

ogólnodostępnego

centrum

rekreacyjno-

sportowego z zapleczem sanitarno-higienicznym i gospodarczo-technicznym wraz z
przyłączem kanalizacyjnym” w Dąbrówce Górnej, „Zwiększenie integracji społecznej
poprzez przebudowę ogólnodostępnej sali wiejskiej w Rogowie Opolskim”.
W bieżącym roku zakończono realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury sportowo
- rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach"
dofinansowanego z PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
Ponadto w bieżącym roku w Żywocicach zakończono realizację projektu
pn. „Tu warto odpocząć – Zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej
w Żywocicach” dofinansowanego z PROW 2007-2013 w ramach działania Małe
projekty.
W tym roku Lokalna Grupa Działania Kraina św. Anny zorganizowała w Urzędzie
Miasta i Gminy w Krapkowicach 2 następujące spotkania: w dniu 26.01.2012
„Spotkanie aktywizujące z beneficjentami przed przyjęciem wniosków do V/2012
naboru w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”, w dniu 19.06.2012
Lokalna Grupa Działania Kraina św. Anny zorganizowała w Urzędzie Miasta i Gminy
w Krapkowicach „Konsultacje społeczne w związku z ubieganiem się o dodatkowe
środki na realizację działań służących wdrażaniu LSR Stowarzyszenia Kraina św.
Anny”. Spotkanie dotyczyły m.in. pozyskania środków z działania Odnowa i rozwój
wsi w ramach PROW 2007 - 2013.
W dniu 30.01.2012 w Żużeli odbyło się zebranie wiejskie, na którym podjęto uchwałę
w sprawie zmiany grupy odnowy wsi oraz lidera wsi Żużela. Ponadto w ramach
działalności grupy odnowy wsi w miejscowości Żużela w październiku 2012 r.
zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela.
W Żużeli powstała również nowa strona internetowa www.zuzela.pl.
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W kwietniu wykonano zdjęcia i opracowano ankiety przeznaczone do zamieszczenia
w publikacji książkowej, która zostanie wydana z okazji XV-lecia Programu Odnowy
Wsi w woj. opolskim.
Ponadto w kwietniu przy współpracy z panią sołtys Dorotą Koczulą do konkursu
„Opolskie kwitnące” zgłoszono wieś Rogów Opolski, kilka obiektów prywatnych oraz
Obiekt użyteczności publicznej. Do dnia 29.10.2012 wyniki jeszcze nie są znane.
W dniu 07.05.2012 w Ściborowicach odbyło się zebranie wiejskie z udziałem
pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach. Na zebraniu podjęto uchwałę w sprawie zmiany lidera oraz składu
Grupy Odnowy Wsi.
W dniu 09.07.2012 Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego zorganizował
spotkanie konsultacyjne nt. dodatkowego naboru wniosków w 2013 r. przez LGD
Kraina św. Anny, głównie w ramach działań Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi.
Do konkursu „Piękna Wieś Opolska 2012” w kategorii Najpiękniejsza wieś, lider
grupy odnowy wsi zgłosił Kórnicę, która następnie przez UMiG w Krapkowicach
została zgłoszona do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. W dniu 19.07.2012 Kórnicę
odwiedziła

komisja

konkursowa.

Najpierw

komisja

zobaczyła

prezentację

multimedialną o miejscowości, następnie odbyła się lustracja w terenie. Wyniki prac
komisji okazały się pomyślne dla Kórnicy, ponieważ zdobyła zaszczytne I miejsce w
wojewódzkim konkursie „Piękna Wieś Opolska 2012” w kategorii Najpiękniejsza
wieś. Kórnica otrzymała w nagrodę w wysokości 15 000,00 zł. Uroczyste
podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Piękna Wieś Opolska 2012” wraz
z wręczeniem nagród odbyło się 15.09.2012 r. w Kórnicy.
W sierpniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wysłano zdjęcia i
informacje o miejscowości Pietna potrzebne do przygotowania przez UMWO
wystawy pn. „Wystawa – Najpiękniejsze wsie XV- lecia”
We wrześniu przy współpracy z panią sołtys Dorotą Koczulą zgłoszono sołectwo
Rogów Opolski do konkursu „Odnowa wsi szansą dla opolskiej młodzieży”
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Na dzień
29.10.2012 wyniki nie są jeszcze znane.
Z okazji XV-lecia Odnowy Wsi oraz w związku ze sprawami bieżącymi i konkursami
opracowywano artykuły do prasy, np. w Tygodniku Krapkowickim „15 LAT
MINĘŁO… Program Odnowy Wsi woj. opolskiego”, „15 lat „Odnowy Wsi”cz.2
Żużela, Ściborowice”, „15 LAT MINĘŁO ….. c.d. program Odnowy Wsi woj.
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opolskiego Kórnica, Żywocice, Rogów Opolski”, „Komisja w Kórnicy”, „Nasza
piękna wieś”, w NTO „Odnowione” wsie. Koordynator gminny, liderzy, sołtysi,
mieszkańcy udzielali również wywiadów nt. przebiegu odnowy wsi do prasy, różnych
stacji radiowych i TVP Opole.
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy informowano o bieżących
wydarzeniach związanych z odnową wsi w gminie Krapkowice.
Uczestniczono w uroczystych obchodach XV- lecia Odnowy Wsi w Polsce, które
odbyły dniach 18-19.10.2012 w Prószkowie.
Na podstawie wstępnych informacji zebranych z poszczególnych sołectw wynika, że
do 29.10.2012 wykonano:
KÓRNICA
Działania z roku 2012 (szkic):
1.

Odbudowa muru cmentarnego

2.

Remont Wiejskiego Domu Kultury

3.

Remont szatni LZS

4.

Remont garaży OSP

5.

Utrzymanie terenów zielonych

6.

Wykonanie korony dożynkowej

7.

Organizacja imprezy „Stoły Wielkanocne”

8.

Organizacja podsumowania konkursu „Piękna Wieś Opolska 2012”

9.

Udział w dożynkach gminnych, wojewódzkich i diecezjalnych.
PIETNA

1. Uporządkowanie nowych pomieszczeń przy izbie pamięci
2. Noworoczny turniej szachowy
3. Obchody św. Józefa z tradycyjnym wbijanym palem
4. Wykonanie nowego słupa i uroczyste stawianie z okazji święta 1-go maja
5. Przyjęcie grupy studyjnej
6. Turniej szachowy o „Złotą Wieżę”
7. Wyjazd do wioski partnerskiej Mittelhof (Niemcy)
8. Rajd rowerowy do ciekawych wiosek naszej gminy
9. Spływ kajakowy rzeką Osobłogą Komorniki – Żywocice
10. Ponny Expres (Poczta konna) WS Pietna p. Kopitza
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11. Ponowne otwarcie Klubu Odnowy Wsi, z którego to mieszkańcy chcą nadal
korzystać.

ROGÓW OPOLSKI
W ramach programu Odnowy Wsi w Rogowie Opolskim w 2012 r. przede wszystkim
na bieżąco prowadzone są wszelkie prace porządkowe (koszenie traw, cięcie żywopłotów,
zamiatanie chodników) oraz te związane z upiększaniem wsi. W ramach tych prac udało się
uporządkować teren wokół pomnika poświęconego poległym podczas I i II wojny światowej
oraz ofiarom cywilnym pomordowanym w 1945 r. wraz z obsadzeniem krzewami i kwiatami
sezonowymi. Kwiaty sezonowe sadzone są również na wszystkich skwerkach, którymi
opiekuje się rada sołecka. Oczywiście organizowano również imprezy wiejskie typu: bal
karnawałowy dla dorosłych i dla dzieci, „Babski comber” - bawiły się na nim panie z całej
gminy, „Dzień Kobiet”, festyn rodzinny, dożynki wiejskie, „Wodzenie Niedźwiedzia”,
procesja Św. Marcina itd. 26 lipca odbyła się impreza plenerowa w stylu hawajskim - „Letnie
Party” , która

cieszyła się ogromnym

powodzeniem. W tym roku była poszerzona o

„Międzysołecki turniej plażowej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza”, rozgrywany między
sołectwami Gminy Krapkowice.
Sołectwo Rogów Opolski brało liczny udział w gminnym korowodzie dożynkowym.
24 listopada 2012 r. planuje się organizację imprezy andrzejkowej.
Do IV edycji konkursu „Opolskie kwitnące”, którego zadaniem jest zbudowanie pozytywnego
wizerunku województwa opolskiego, jako regionu pięknego, zadbanego i wygodnego do
życia, rozgrywanego w czterech kategoriach tematycznych: Wspólnota lokalna, Obiekt
prywatny, Obiekt dostępności publicznej oraz Obiekt hotelowo – gastronomiczny, z Rogowa
zakwalifikowały się: Brygida Przywara, Kamila Macha, Bar FENIKS - Aniela Panusz oraz
wieś - jako wspólnota lokalna.
ŚCIBOROWICE
Wieś Ściborowice. Przedsięwzięcia zrealizowane.
1.

Utrzymanie porządku na wsi

2.

Ukwiecenie wsi
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3.

Pomalowanie urządzeń na placu zabaw oraz ławek wokół placu.

4.

Udział w dożynkach \miejsko- gminnych

5.

Utrzymanie łąki kwiatowej.

6.

Urządzenie boiska do piłki siatkowej.

7.

Ułożenie krawężników przy skarpie przy placu zabaw (obok budynku OSP)

8.

Integracja społeczeństwa poprzez udział w organizowanych spotkaniach np. Dzień
Ziemniaka

9.

Remont kaplicy wiejskiej – elewacja.

10.

Remont dróg polnych

11.

Spotkanie opłatkowe – planowane na grudzień 2012

ŻUŻELA
W ramach Odnowy Wsi Żużela w roku 2012 zrealizowano następujące zadania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bal Maskowy dla dzieci w Sali DFK.
Palenie Żuru na boisku dla wszystkich mieszkańców.
Festyn z okazji patrona św. Urbana.
Festyn z okazji dnia Dziecka.
Beach Party.
Rozgrywki sportowe piłki nożnej i siatkowej w różnych kategoriach wiekowych.
Remont terenu zielonego przy figurze św. Urbana i obsadzenie drzewkami
ozdobnymi.
8. Zagospodarowanie skweru drzewkami ozdobnymi przy kaplicy.
9. Remont zabytkowego krzyża przy dawnym przedszkolu.
10. Likwidacja trawnika i zagospodarowanie skweru drzewkami ozdobnymi przy ul.
Wodnej i przy krzyżu w kierunku Brożec.
11. Dożynki Miejsko-Gminne, Dekoracje domostw i wjazdów do wsi.
12. Założenie Stowarzyszenia.
13. Biesiada z poczęstunkiem dla wszystkich mieszkańców.
14. Jarmark świąteczny.
ŻYWOCICE
Na dzień sporządzania informacji tj. 29.10.2012 brak danych.
Na podstawie wstępnych informacji zebranych z poszczególnych sołectw wynika, że
w 2013 roku zamierzają zrealizować następujące przedsięwzięcia:
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KÓRNICA
Plan działań w ramach odnowy wsi na rok 2013:
Działania nieinwestycyjne:
1. Dożynki wiejskie
2. Udział w dożynkach wojewódzkich - korona dożynkowa
Działania inwestycyjne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Remont kościoła
Remont szatni LZS
Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury
Ogrodzenie placu zabaw
Zagospodarowanie stawów w Kórnicy
Siłownia na powietrzu
Urządzenie miejsca spotkań w centrum wsi

( zadania 1,4,5,6,7 będą realizowane po uzyskaniu środków finansowych z Krainy Św. Anny).
PIETNA
1. Przyjęcie gości z partnerskiej wioski na 10 lecie podpisania partnerstwa
2. Dalsza rozbudowa izby pamięci
3. Turnieje szachowe
4. Imprezy dla seniorów
5. Obchody św. Józefa
6. Stawianie słupa majowego połączone z festynem turniejowym
7. Rajd rowerowy trasami wyznaczonymi na mapach turystycznych gminy
8. Spływ kajakowy rzeką Osobłogą i Odrą
9. „Ponny Expres” poczta konna
10. Ogniska, kuligi z okazji św. Mikołaja oraz nowego roku
11. Spotkanie Sylwestrowe
12. Opracowywanie III wydania Historii Pietnej.

ROGÓW OPOLSKI
W 2013 r. nastąpi realizacja projektu związanego z remontem „Domu Spotkań”.
Będziemy również organizować imprezy typu: bal karnawałowy dla dorosłych i dla dzieci,
„Babski comber”, „Dzień Kobiet”, festyn rodzinny, „Wodzenie Niedźwiedzia”, procesja Św.
Marcina, impreza plenerowa w stylu hawajskim - „Letnie Party” z „Międzysołeckim
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turniejem plażowej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza”, rozgrywanym między sołectwami
Gminy Krapkowice, zabawa andrzejkowa.
Zadaniem priorytetowym dla jest pozyskanie oraz zagospodarowanie terenu na plac
rekreacyjno - sportowy. W najbliższej przyszłości planujemy urządzenie terenu rekreacyjno sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez ulokowanie tam m.in. siłowni na
świeżym powietrzu oraz altany zaopatrzonej w miejsce do grilla wraz z ławko-stolikami.
Teren ma być zagospodarowany również niską zielenią.

ŚCIBOROWICE
PLAN ODNOWY WSI W GMINIE KRAPKOWICE NA ROK 2013
WIEŚ ŚCIBOROWICE: LIDER BEATA BIAŁEK
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ukwiecenie wsi.
Utrzymanie porządku na wsi. Urządzenie i budowa skalników.
Utrzymanie łąki kwiatowej.
Udział w dożynkach miejsko- gminnych.
Integracja społeczeństwa sołectwa Ściborowice poprzez organizowanie spotkań:
Ø Dzień Kobiet
Ø Palenie żuru
Ø Dzień Matki i Ojca
Ø Dzień Strażaka
Ø Dzień Dziecka
Ø Dzień Ziemniaka + dzień kwitnącej łąki.
Ø Spotkanie opłatkowe.
Malowanie kaplicy wiejskiej (wew. + zewn.)

ŻUŻELA
Plan pracy Odnowy Wsi Żużela na 2013r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bal Maskowy dla dzieci.
Palenie Żuru na boisku.
Festyn z okazji św. Urbana.
Beach Party.
Święto Pieczonego Ziemniaka.
Renowacja Obrazu św. Urbana.
Prace porządkowe przy skwerach zielonych.

9

ŻYWOCICE
Na dzień sporządzania informacji tj. 29.10.2012 brak danych.

Poza przedsięwzięciami, które planują zrealizować sołectwa, jeszcze w tym roku planuje
się zmianę Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XXIII/374/2001. Z kolei w
przyszłym roku planuje się zgłoszenie kolejnej miejscowości z gminy Krapkowice do
Programu Odnowy Wsi, zorganizowanie podróży studyjnej, zorganizowanie imprezy
związanej z kultywowaniem tradycji oraz koordynację działań sołectw związanych z ich
uczestnictwem w programie w relacjach z gminą, zarządzającym Programem Odnowy Wsi
oraz z innymi instytucjami.

Podmiot udostępniający informację:

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Informację wytworzył(a):

Justyna Torka - Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych, Wydział Promocji
i Rozwoju Gospodarczego

Data wytworzenia:

2012-11-21
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