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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 2013 r. 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 4 560 mieszkańców (stan na 31.12.2014 r.), co stanowi 20,14 %  ogólnej 

liczby mieszkańców miasta i gminy Krapkowice oraz 72,47 % 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 

2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zrealizowano niżej wykazane przedsięwzięcia: 

 styczeń/luty 

 Zebrano sołeckie sprawozdania roczne z działań odnowy wsi za rok 2013 

i opracowano sprawozdanie gminne. Sprawozdanie w lutym przekazano 

do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego. 

 Zebrano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 

oświadczenia o spełnieniu brakujących kryteriów z modelu "Wieś przyszłości" 

z sołectwa Ściborowice i Żużela. Lider z Kórnicy p. R. Reszczyński zadeklarował, 

że w terminie do 28.03.2014 wyśle oświadczenie we własnym zakresie. 

 luty/marzec 

 Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi jednym z wymogów 

w stosunku do sołectw jest ustalenie i przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości, 

a następnie konsekwentnej jego realizacji i aktualizacji. W związku z tym 24 

marca przyjęto uchwałą zebrania wiejskiego Plan Odnowy Miejscowości 

Dąbrówka Górna na lata 2014-2020. 

 Na prośbę Pani Marioli Szachowicz zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przesłano 

informację dotyczącą stanu infrastruktury społecznej Gminy Krapkowice. 

 kwiecień 

 Wysłano pismo zachęcające wszystkie Sołectwa i Liderów Grup Odnowy Wsi 

do wzięcia udziału w konkursie „Piękna Wieś Opolska 2014” ogłoszonego przez 
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Zarząd Województwa Opolskiego, jednak żadne z sołectw nie wykazało 

zainteresowania uczestnictwem w konkursie. 

 Rada Miejska w Krapkowicach uchwałą nr XXVIII/442/2014 przyjęła "Plan 

odnowy miejscowości Dąbrówka Górna na lata 2014-2020". 

 czerwiec 

 Do konkursu „Opolskie kwitnące” ogłoszonego przez Zarząd Województwa 

Opolskiego zgłoszono sołectwo Kórnica oraz Pietna, obiekty prywatne - obiekt 

Państwa Krzysztofa i Ingeborgi Iscińskich z Pietnej oraz Wandy Kuberczyk, 

Danuty Glombik i Ilony Gawrysiak z Żużeli. Uroczysta gala podsumowująca 

konkurs "Opolskie kwitnące 2014" odbyła się 12.09.2014 w Opolu. I miejsce 

w kategorii "Najpiękniej ukwiecona wieś" zajęło sołectwo Pietna. Jury doceniło 

ogólny wygląd wsi i zharmonizowanie kwietnych dekoracji z krajobrazem oraz 

zaangażowanie mieszkańców na rzecz systematycznego upiększania swojego 

otoczenia. O wygranej jednak zdecydowało położenie oraz wygląd gospodarstwa 

agroturystycznego Salve Amici  Państwa Iscińskich, które zostało uznane za 

wkomponowane w otoczenie wsi. Mieszkańcy najpiękniej ukwieconej wsi 

otrzymali bon o wartości 8.000 zł do zrealizowania w sklepach ogrodniczych. 

 sierpień 

 Do konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 

2014” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego zgłoszono projekt 

pn.: "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych CZAKAN", jednak nie został 

zakwalifikowany do następnego etapu. 

 wrzesień/październik 

 Poproszono sołtysów i liderów odnowy wsi o przesłanie informacji dotyczących 

planowanych zadań do realizacji w latach 2015-2020, informacje te pomogły 

określić istotne problemy środowiska wiejskiego i możliwości dalszego rozwoju 

wsi z wykorzystaniem funduszy unijnych w latach 2015-2020. Po otrzymaniu 

odpowiedzi, przygotowane zestawienia przesłano do Departamentu Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Województwa Opolskiego. 

 grudzień 

 Odbyło się spotkanie koordynatorów odnowy wsi województwa opolskiego pn. 

"Uwarunkowania do realizacji działań odnowy wsi opolskiej w świetle 

wielofunduszowego wsparcia w latach 2014-2020" na Zamku Moszna. Podczas 

spotkania zostały zaprezentowane priorytetowe kierunki rozwoju wsi opolskiej 

oraz wsparcia finansowe projektów odnowy wsi w unijnych programach 

operacyjnych. Gminni koordynatorzy zostali również zapoznani z modyfikacjami 

opolskiego Programu Odnowy Wsi oraz pilotażowym utworzeniem opolskiej 

Sieci Najciekawszych Wsi. 

 Ponadto na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w radiu i lokalnej prasie 

informowano o bieżących wydarzeniach związanych z odnową wsi gminy 

Krapkowice.  

 28 sierpnia w specjalnym wydaniu Nowej Trybuny Opolskiej ukazał się opracowany 

przez Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego artykuł na temat odnowy wsi 

Gminy Krapkowice w latach 2013-2014. 

 Sołectwom uczestniczącym w Programie Odnowy Wsi udzielano bieżącego 

doradztwa w ramach odnowy wsi, informowano sołectwa o aktualnych szkoleniach, 

spotkaniach, wyjazdach, konkursach, naborach wniosków, wydarzeniach, 

nadzorowano wypełnianie przez sołectwo formalnych wymogów uczestnictwa 

w programie, sprawozdawczość, koordynowano działania sołectw związane z ich 
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uczestnictwem w programie w relacjach z gminą, zarządzającym programem oraz 

innymi instytucjami itp. 

 
Działalność sołectw w ramach odnowy wsi przedstawia się następująco:  

 

DĄBRÓWKA GÓRNA 
 

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

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

posiada osobowość prawną. Działalność Stowarzyszenia wytycza przyjęty przez Komitet 

Założycielski Stowarzyszenia Statut. W realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie 

współpracowało i podejmowało wspólne działania z partnerami. Należy tu podkreślić 

współpracę z Radą Sołecką, Stowarzyszeniem Niemców na Śląsku Opolskim, Ochotniczą 

Strażą Pożarną, Szkołą Podstawową, Publicznym Przedszkolem. W skład Stowarzyszenia 

wchodzą wszyscy członkowie Odnowy Wsi, Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, 

DFK i inni mieszkańcy wsi.  

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 r.: 

Imprezy integracyjne: 

 Wodzenie Niedźwiedzia – tradycyjny korowód z okazji zakończenia karnawału, 

 zorganizowano: zabawę karnawałową dla mieszkańców wsi, festyn sportowy 

na boisku oraz wspólne ognisko dla wszystkich mieszkańców z „Paleniem Żuru” 

połączone z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek, 

 organizacja imprezy „Babski Comber”, 

 Jarmark Wielkanocy połączony z kiermaszem kroszonkarskim, 

 koncert dzieci z okazji „Dnia Matki”, doroczny festyn z okazji Dnia Dziecka, 

 organizacja wakacyjnego  festynu „Lato pod Chmurką” nad Stawem , 

 coroczna pielgrzymka mieszkańców wsi do Złotych Hor 

 turniej wędkarski dla dzieci i dorosłych „Taaka ryba”, 

 wykonanie korony dożynkowej, organizacja dożynek gminnych, 

 wyjazd mieszkańców wsi do operetki do Gliwic,  

 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. 

Projekty inwestycyjne i porządkowe: 

 utrzymanie zieleni poprzez koszenie i obsadzanie terenów zielonych, 

 modernizacja instalacji świetlnej sceny koncertowej, 

 adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby kawiarenki bilardowej, 

 utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Dąbrówce Górnej, 

 rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej na boisku LZS-u Dąbrówce Górnej, 

 budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjno-sportowego z zapleczem sanitarno-

higienicznym i gospodarczo-technicznym wraz z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej, 

 budowa parkingu przy ulicy Prószkowskiej, 

 odnowienie fasady budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Cmentarnej. 

 

Przedsięwzięcia planowane na 2015 r.: 

Imprezy integracyjne: 

-   Wodzenie Niedźwiedzia, Babski Comber, doroczny festyn z okazji Dnia Dziecka, 

- zabawa karnawałowa dla mieszkańców wsi, koncert dzieci z okazji „Dnia Matki”, 

- Jarmark Wielkanocy połączony z kiermaszem kroszonkarskim, 
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- wspólne ognisko dla wszystkich mieszkańców z „Paleniem Żuru” połączone 

z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek, 

- organizacja wakacyjnego  festynu „Lato pod Chmurką” nad Stawem , 

-  coroczna pielgrzymka mieszkańców wsi do Złotych Hor, 

-  festyn sportowy na boisku wiejskim, turniej wędkarski dla dzieci i dorosłych „Taaka 

ryba”, organizacja spotkania przedświątecznego dla osób samotnych i starszych, 

- wykonanie korony dożynkowej wraz z udziałem w dożynkach gminnych, 

-  wyjazdy mieszkańców wsi na różne imprezy kulturalne,  

- organizacja dożynek wiejskich wraz z dekoracją wsi i uroczystym korowodem, 

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

Projekty inwestycyjne i porządkowe: 

-  utrzymanie zieleni poprzez koszenie i obsadzanie terenów zielonych, 

- obsadzenie roślinnością zieloną terenów „Nad Stawem”, 

- utworzenie strony internetowej wsi Dąbrówka Górna, 

- budowa chodnika na ulicy Prószkowskiej do drogi krajowej nr 45, 

- doposażenie placów zabaw w sprzęt rekreacyjny dla dzieci, 

- wykonanie klombów i skwerów z obsadzeniem ich roślinami ozdobnymi, 

- budowa „witaczy” przy wjazdach do miejscowości, 

- wykonanie chodników na alejach cmentarnych z ławeczkami, 

- podłączenie energii elektrycznej, wod-kan. do „Domu Rybaka” znajdującym się nad 

stawem (remont kontenerów), 

- utwardzenie dróg gminnych: ulica Polna, Krótka, Graniczna, Strażacka, Posiłkowa, 

Dolna, Wyzwolenia, Stawowa, Prószkowska, 

- utwardzenie dróg transportu rolnego, 

-  udrożnienie rowów melioracyjnych i komunalnych, 

-  zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z wyznaczeniem i utwardzeniem 

drogi do boiska sportowego od ulicy Krótkiej wraz z przeznaczeniem terenów 

leżących po prawej i lewej stronie ulicy Krótkiej (własność ANR) pod zabudowę 

mieszkaniową, 

- wykonanie tablic upamiętniających zmarłych mieszkańców naszej wsi, 

- wykonanie tablicy upamiętniającej przymusową pracę więźniów w Obozie Pracy 

Przymusowej – Zwangsarbeitslager Eichtal do centrum miejscowości, 

- budowa nowego ogrodzenia przed szkołą, 

- nawiązanie partnerstwa z innymi miejscowościami, partnerstwo z zaprzyjaźnionymi 

miejscowościami w Polsce, Niemczech i Czechach, 

- zebranie podań, legend i historii dotyczących dziejów naszej wsi i wydanie ich 

w formie albumu, 

- budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej wraz z izbą multimedialną 

z rozbudową remizy OSP z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz 

z zagospodarowaniem terenu. 

 

KÓRNICA  
 

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 r.: 

- wykonanie siłowni na „świeżym  powietrzu” - zakończenie realizacji projektu pn. „Aktywny 

wypoczynek na wsi – utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kórnica” 

- korona dożynkowa - wykonanie korony dożynkowej przez członkinie Związku Śląskich 

Kobiet Wiejskich, 

- organizacja imprez integracyjnych: festynu rodzinnego, sportowego, dożynek wiejskich 

(festynu dla mieszkańców Kórnicy i okolicznych miejscowości, wraz z występami 

artystycznymi dzieci szkolnej i zabawą taneczną dla dorosłych), 
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- prowadzenie strony internetowej – bieżąca aktualizacja informacji, 

- udział w dożynkach gminnych,  

- uczestnictwo w imprezach gminnych i powiatowych m.in. Kiermasz Jesiennych Smaków 

Domowych (prezentacja dorobku wsi na forum gminy, powiatu i województwa) 

i przeglądzie Stołów Wielkanocnych, 

- wykonanie pisanki przy wjeździe do wioski, 

- remont drogi gruntowej (1 km), odbudowa rowu melioracyjnego (1150 m), 

- odbudowa przepustów i rowów przydrożnych przy drodze powiatowej, 

- rozbudowa placu zabaw (wykonanie altany), remont boiska sportowego (dostosowanie 

do wymogów A-klasy), 

- przygotowanie wieńca adwentowego oraz choinki przy wjeździe do wioski, 

- organizacja spotkania wigilijnego dla seniorów, 

- utrzymanie terenów zielonych, do tego celu zakupiono kosiarkę i podkaszarkę, 

- zorganizowano kurs komputerowy dla osób powyżej 50 roku życia. 

 

Przedsięwzięcia planowane na 2015 r.: 

- organizacja imprez integracyjnych m.in. Dnia Seniora, Wigilii dla samotnych, festynu 

sportowego, festynu rodzinnego, dożynek wiejskich, 

- uczestnictwo w imprezach gminnych i powiatowych, 

- utrzymanie terenów zielonych (trawniki, kwietniki), 

- pielęgnacja tradycji wyplatania korony żniwnej i uczestnictwo w dożynkach gminnych, 

- upiększanie wjazdu do sołectwa, w czasie świąt Wielkanocnych oraz Bożonarodzeniowych, 

- remont szatni  LZS oraz zakup strojów regionalnych, 

- największym planowanym przedsięwzięciem będzie zagospodarowanie miejsca rekreacji 

i wypoczynku, 

- prowadzenie strony internetowej sołectwa – bieżąca aktualizacja informacji, 

- remonty dróg gruntowych, odbudowa przepustów, 

- wykonanie ogrzewania kominkowego w sali Związku Śląskich Kobiet Wiejskich. 

 

PIETNA 
 

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 r.: 

- remont Sali spotkań oraz boiska, 

- tradycyjne wbijanie pala w dniu św. Józefa - obchody św. Józefa – integracja wszystkich 

mężczyzn,  

- stawianie słupa majowego, 

- organizacja balu maskowego dla dzieci, 

- wyjazd do wioski partnerskiej Mittelhof – Niemcy, na uroczystości „Schonefest”, 

- organizacja wycieczek rowerowych oraz spływu kajakowego rzeką Osobłogą, 

- wykonanie korony żniwnej i uczestnictwo w dożynkach gminnych, 

- utrzymanie zieleni i porządku na wsi (sprzątanie, koszenie), zakup kosiarki spalinowej 

- ukwiecanie sołectwa wraz z pielęgnacją terenów zielonych (pielenie, koszenie), 

- wyjazdy z tradycyjnym zaprzęgiem konnym – gospodarstwo agroturystyczne „Western 

Ranch” - Pony Express – poczta konna Pietna.  

 

Przedsięwzięcia planowane na 2015 r.: 

- noworoczny turniej szachowy, 

- podtrzymywanie tradycji dożynkowych, 

- przeniesienie izby pamięci do pomieszczeń po byłym przedszkolu, 

- kontynuacja cyklicznych spotkań mieszkańców m.in. obchody św. Józefa, stawianie słupa 

majowego, spływ kajakowy Pietna-Krapkowice, 
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-  coroczne spotkanie gości z partnerskiej wioski Mittelhof – Niemcy, 

- organizacja wycieczki rowerowej na Górę Św. Anny oraz Pony Express – poczty konnej, 

- utrzymanie zieleni i porządku na wsi, 

- świąteczne zakończenie roku – w czasie świąt organizowane będą kuligi dla dzieci, ogniska 

oraz zabawy na świeżym powietrzu.        

        

ROGÓW OPOLSKI 
 

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 r.: 

- udział w dożynkach gminnych, 

- organizacja dożynek wiejskich, 

- zabezpieczenie przez OSP imprez o charakterze lokalnym (Dni Krapkowic, Biegu 

Krapkowickiego, dożynek), 

- organizacja imprez integracyjnych: Grill pod chmurką, Andrzejki, Mikołajki, obchody św. 

Marcina, 

- działalność statutowa prowadzona przez wszystkie organizacje wiejskie w tym prowadzenie 

kroniki sołectwa, 

- zakup drobnego wyposażenia i dekoracji do Sali wiejskiej (tj.: karnisze, zegar, świeczniki, 

sztucznej choinki itp.), 

- organizacja 3 razy w tygodniu czasu wolnego dla dzieci (gry planszowe, zajęcia plastyczne, 

zajęcia komputerowe, poznawanie ciekawych książek), 

- zakup wyposażenia i materiałów do zagospodarowania placu rekreacyjnego, 

- doposażenie OSP, 

- utrzymanie zieleni i porządku na terenie wsi (sprzątanie, koszenie, ukwiecanie).  

 

Przedsięwzięcia planowane na 2015 r.: 

- organizacja imprez integracyjnych społeczność tj. Babski Comber, Wodzenie Niedźwiedzia 

(tradycyjny korowód z okazji zakończenia karnawału, zakończony zabawą), Bal dla dzieci, 

Dzień Kobiet, wiosenne palenie żuru, Dzień Dziecka (zabawy i gry plenerowe), Octoberfest, 

Andrzejek, dożynki wiejskie, obchody św. Marcina, organizacja wieczorku karnawałowego, 

wspólne grillowanie, spotkanie bożonarodzeniowe, 

- wiosenna i jesienna sobotnia szkółka języka niemieckiego dla dzieci (nauka poprzez gry i 

zabawy),  

- udział w dożynkach gminnych, 

- systematyczne utrzymanie terenów zielonych.  

 

ŚCIBOROWICE                       

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 r.: 

- utrzymanie porządku na wsi, 

- ukwiecenie wsi, przycięcie krzewów ozdobnych, 
- udział w dożynkach gminnych, 

- drenaż wokół kaplicy wiejskiej i utwardzenie nawierzchni, 

- zorganizowano nabożeństwo majowe z okazji św. „Urbana”  

- integracja mieszkańców w czasie palenia żuru, 

- integracja społeczności poprzez udział w organizowanych spotkaniach, z okazji: Dnia 

Kobiet, Dnia Matki i Ojca, Dnia Ziemniaka,  

- zorganizowano Spotkanie opłatkowe oraz Spotkanie sylwestrowe, 

- ponadto prowadzono stronę internetową oraz kronikę OSP. 

 

Przedsięwzięcia planowane na 2015 r.:  
- remont dróg polnych, zakupienie tłucznia lub frezowiny i wypełnienie nim dziur, 
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- ukwiecenie wsi, 

- utrzymanie porządku na wsi, 

- utrzymanie rabat kwiatowych, 

- udział w dożynkach miejsko-gminnych, 

- integracja społeczności lokalnej poprzez organizowanie takich spotkań jak: Dzień Kobiet, 

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

Dzień Ziemniaka, Spotkanie opłatkowe, 

- ponadto planowany jest drobny remont krzyży i kapliczek polnych wraz z odnowieniem 

figur. 

 

ŻUŻELA 

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 r.: 

- remont dróg polnych, 

- rozpoczęcie prac nad zagospodarowaniem terenu w centrum sołectwa (zakup urządzeń 

siłowni zewnętrznej),  

- ukwiecanie wioski wraz z systematyczną pielęgnacją terenów zielonych,  

- zakup aparatu fotograficznego,  

- udział w dożynkach gminnych, 

- wykonanie korony żniwnej, 

- utrzymanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej, 

- zorganizowanie spotkań integracyjnych: styczniowego balu maskowego dla dzieci, 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. 

 

Przedsięwzięcia planowane na 2015 r.: 

- największym zadaniem jest dalsze zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa - 

wyburzenie starych budynków, rozplantowanie gruzu ,wykonanie boiska, 

- zorganizowanie tych samych wydarzeń kulturalnych, jakie miały miejsce w roku 2014 m.in. 

bal maskowy dla dzieci, festyn z okazji św. Urbana, festyn z okazji Dnia Dziecka, Matki 

i Ojca, Octoberfest, 

- wykonanie korony żniwnej i udział w dożynkach gminnych, 

- bieżące prowadzenie strony internetowej, 

- remont dróg polnych, 

- utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych. 

 

ŻYWOCICE 

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 r.: 

- organizacja tradycyjnego „Balu Rolników”,  

- 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”, 

- wykonano wieńce adwentowe i stroiki świąteczne, 

- Wodzenie Niedźwiedzia – tradycyjny korowód z okazji zakończenia karnawału, 

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

z poczęstunkiem, pod nazwą „Józefek”, gdzie każdy z Panów mógł wypędzić zimę poprzez 

wbicie gorącego pala w ziemię, 

- ustawiono „witacza” przy wjeździe do Żywocic od strony Żużeli, 

- wyremontowano drogi polne i cmentarz, 

- zorganizowano dożynki parafialne oraz obchody z okazji św. Marcina, 

- zorganizowano festyn rekreacyjno – sportowy, 

- podtrzymywanie tradycji wyplatania korony żniwnej, 

- sprzątanie i częściowy remont placu zabaw oraz sezonowe koszenie trawy, 

- organizacja zabawy andrzejkowej, 

- nasadzenia kwiatów rabatowych i krzewów przy wjazdach do miejscowości, 

- bieżące prowadzenie strony internetowej sołectwa. 

 

Przedsięwzięcia planowane na 2015 r.: 
- modernizacja dróg polnych, 

- ukwiecenie wsi wraz z systematyczną pielęgnacja terenów zielonych, 

- kontynuacja cyklicznych spotkań mieszkańców, organizacja m.in. Wodzenia Niedźwiedzia, 

dożynek parafialnych, Balu Rolników, Dnia Kobiet, Józefka, Andrzejek itp. 

- organizacja wyjazdów integracyjnych mieszkańców, 

- budowa siłowni zewnętrznej, 

- podtrzymywanie tradycji wyplatania korony żniwnej, 

- bieżące prowadzenie strony internetowej sołectwa. 

 

Poza przedsięwzięciami, które planują zrealizować sołectwa, w roku 2015 przewiduje się 

również: zorganizowanie spotkania podsumowującego osiągnięcia i zrealizowane projekty 

w ramach odnowy wsi, imprezy związane z kultywowaniem tradycji, udzielanie bieżącego 

doradztwa w ramach odnowy wsi, informowanie sołectw o aktualnych szkoleniach, 

spotkaniach, wyjazdach, konkursach, naborach wniosków, wydarzeniach, nadzorowaniu 

wypełniania przez sołectwa formalnych wymogów uczestnictwa w programie, 

sprawozdawczość, koordynację działań sołectw związane z ich uczestnictwem w programie  

w relacjach z gminą, zarządzającym programem oraz innymi instytucjami, na zaproszenie 

sołectw uczestnictwo gminnego koordynatora odnowy wsi w zebraniach wiejskich.  

 

Niniejsza informacja powstała na podstawie zrealizowanych przez gminnego 

koordynatora oraz współpracowników spraw bieżących, jak również na podstawie informacji 

zebranych z sołectw. 

 

                        Sporządziła: 

                       Sandra Koźba 
 w/z Justyny Torki - gminnego koordynatora Programu Odnowy Wsi 

                     Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 
               Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 

 

 

 

   ……………………………………………….. 

            (akceptacja)  

 

……………………………………………….. 

           (akceptacja)                   


