
Projekt

z dnia  15 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Steblów na lata 2016-2022"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, 
poz.446), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan odnowy miejscowości pn. „Plan odnowy miejscowości Steblów na lata 2016- 2022", 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura
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I. CHARAKTERSTKA WSI STEBLÓW       
 

1. Położenie i warunki geograficzne 
 

Steblów leży na wschodnim krańcu Niziny Śląskiej, w Województwie Opolskim, Powiecie 

Krapkowickim, Gminie Krapkowice, a sąsiadującymi miejscowościami są: Dobra, Nowy Bud, 

Pietna oraz Żywocice. Dwa kilometry na wschód od Steblowa znajduje się miasto 

Krapkowice. 

Przez Steblów przebiega z północnego wschodu na południowy zachód kolej żelazna 

jednotorowa, wybudowana w 1896 roku, odnowiona w 2016 roku. Równolegle niemal do 

drogi żelaznej biegnie przez Steblów szosa łącząca Prudnik ze Strzelcami Opolskimi. 

Naturalną południową granicę miejscowości stanowi Steblów rzeka Osobłoga, nad którą w 

XII wieku powstały pierwsze domki osadnicze. 

2.  Historia wsi 

Nazwa naszej wioski została wyprowadzona od nazwy osobowej "Stebel". Prawdopodobnie 

osada w tym miejscu powstała już w II połowie IX wieku. Badania archeologiczne na terenie 

Steblowa doprowadziły do odkrycia fragmentów naczyń, począwszy od najmłodszej epoki 

kamiennej - neolitu. Bardzo liczne znaleziska w postaci kilkudziesięciu fragmentów naczyń 

pochodzą z okresu VIII - X wieku. Jednakże pierwsze wzmianki o Steblowie pochodzą z 

dokumentu księcia opolskiego Bolesława (z 1294 roku). 

Kolejny raz nasza wieś jest wspomniana (jako "Stebbulou") w dokumencie z 16.02.1302 r., w 

którym wyznacza się dziesięciny dla klasztoru w Jemielnicy.  

Do czasów panującej na naszych ziemiach reformacji luterańskiej, Steblów zawsze należał do 
kościoła parafialnego w Dobrej, który to zaś należał do parafii w Krapkowicach. Czytamy 
bowiem w metryce komisariatu opolskiego, spisanej w roku 1550:  

"Steblów spectat ad hanc ecclesiam Dobrensem ex antiquo". 
 

I tu już w wiekach średnich każdy siodłak (kmieć) oddawał proboszczowi w Dobrej 

dziesięcinę z każego łanu jedną ćwiartkę (szefel) żyta i tyleż samo owsa jako meszne 

(missalia).  

 

Dnia 28 lutego 1780 roku majątek w Dobrej zakupił (od hrabiego von Rederna) jeden z 

najbogatszych na Śląsku właścicieli ziemskich hrabia Leopold Heinrich von Seherr - Thoss, 

pełniący funkcję podczaszego u króla Fryderyka Wielkiego. 26 lat później (w 1806 r.), Steblów 

stał się własnością jego syna Ernesta Seherr - Thossa, który sukcesywnie powiększał swój 

majątek i już w około 1850 roku posiadał oprócz Dobrej oraz Steblowa także: Kornicę, pałac z 
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majątkiem w Rozkochowie, Zwiastowice, Dębową i majątek z zamkiem w Walcach.  

 

W połowie XIX wieku na naszych terenach grasowała epidemia cholery. Na wezwanie władz 

policyjnych, Gmina Katolicka w Steblowie zakupiła w listopadzie 1866 roku grunt 

półmorgowy pod cmentarz (od małżonków Egidiusza i Teresy Warwasów). Dnia 27.11.1866 r. 

nowy cmentarz poświęcił ks. dziekan Jackisch: ustawiono tu krzyż, który dotąd stał przy 

karczmie karczmarza (wcześnej także nauczyciela) Raka. Pierwszy pogrzeb zmarłego na 

cholerę Franciszka, syna zagrodnika Mituły ze Steblowa, odbył się tego samego dnia (tj. 

27.11.1866). Należy również wspomnieć, że przed rokiem 1866 zmarłych ze Steblowa 

chowano na cmentarzu w Dobrej.  

Edukacja w Steblowie rozpoczęła się dopiero w 1845 r., gdyż w tymże roku otwarto pierwszą 

szkołę miejscowości (obecnie dom Państwa Pelka). Wcześniej dzieci musiały, na mocy 

reformy szkolnej z roku 1763, chodzić do szkoły w Dobrej. Kolejną szkołę wybudowano w 

Steblowie w 1865 roku. Był to już budynek dostosowany do obowiązujących przepisów 

sanitarnych i szkolnych (obecnie budynek TSKN). 33 lata później w odległości 20 metrów od 

starego budynku, wybudowano drugi budynek szkolny z jedną izbą lekcyjną (do niedawna 

sala spotkań OSP, obecnie dom prywatny). 

Ważnym okresem w historii steblowskiej szkoły są lata 1936/1937, gdyż wtedy rozpoczęła się 

budowa nowej szkoły, która to zaś istnieje po czasy obecne. Jej uroczyste poświęcenie 

nastąpiło po żniwach 1937 roku. Od tej pory do 1945 roku nazywała się "Hans Schemm 

Volksschule" w Steblowie. 

Steblów już w czasach średniowiecznych należał do parafii w Dobrej, zaś od końca XVIII 

wieku do stycznia 1945 roku nasza miejscowość była własnością hrabiego von Seherr - 

Thossa (folwark Steblów).  

Do najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce po 1945 roku, możemy zaliczyć: 

• powstanie w latach 60. Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Budownictwa Wiejskiego, w 
którym spora liczba mieszkańców znalazła zatrudnienie; obecnie prowadzi produkcję na 
małą skalę, 

• powstanie w latach 60. remizy strażackiej, 

• powstanie sieci wodociągowej w latach 90. przy dużym udziale społeczeństwa 
(finansowym), 

• powódź w 1997 roku, która spowodowała znaczne zniszczenia; jej skutkiem była 
późniejsza modernizacja mostu (zastąpienie drewnianych filarów podtrzymujących 
betonowymi) oraz pogłębienie rzeki Osobłogi, 

• budowa kanalizacji na przełomie 2005/2006 roku, - położenie nowego asfaltu na ulicach 
Ligonia, Wiejskiej, Ogrodowej, Cmentarnej oraz Szkolnej na przełomie 2005/2006 roku. 
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3.  Określenie przestrzennej struktury miejscowości                                     

 

Strukturę wewnętrzną miejscowości tworzy charakter zabudowy oraz kształt dróg  i ulic, 

węzły komunikacyjne, obiekty użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa. 

Analizując obecną topografię terenu oraz układ infrastruktury drogowej można przyjąć, że od 

samego początku była to niewielka, liniowa forma przestrzenna. Centrum miejscowości 

wytycza ul. Prudnicka, będąca częścią drogi wojewódzkiej nr 409. Takie usytuowanie było 

impulsem do rozwoju przestrzennego wsi.  

W latach 2005 – 2006 miejscowość została w całości uzbrojona w sieć wodociągową i 

kanalizacyjną  

W roku 2009 przeprowadzono w Steblowie generalny remont drogi wojewódzkiej nr 409, 

wraz z budową drogi rowerowej oraz chodników dla pieszych, która łączy Steblów z 

Krapkowicami.  

W Steblowie dominuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna zlokalizowana wzdłuż 

istniejących dróg i ulic. Zabudowa nie jest rozproszona, przeważają budynki parterowe oraz 

dwukondygnacyjne, w układzie wolnostojącym. 

Obszar, na którym zlokalizowana jest miejscowość Steblów, charakteryzuje się niską jakością 

gleb (V i VI klasa), toteż ma ona zwartą strukturę zabudowy. Cechuj e ją, umiarkowany 

rozwój budownictwa mieszkaniowego, nie tylko związanego z wymianą siedlisk, lecz także z 

budową domów jednorodzinnych, niezwiązanych z funkcją rolniczą. 

Obiektami wyraźnie wyróżniającym się wysokością od otaczającej zabudowy są: budynek 

kościoła oraz remiza miejscowej OSP. 

 

4.  Ludność 

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Steblów na stałe zamieszkiwało 959 mieszkańców. 
Mieszkańcami Steblowa są głównie osoby pracujące zawodowo, emeryci i renciści. Sporą 
część mieszkańców stanowią osoby młode. 
Głównymi źródłami dochodów mieszkańców są dochody: z pracy w pobliskich zakładach 
pracy, z wyjazdów zarobkowych za granicę, z własnej działalności gospodarczej, z rolnictwa, z 
emerytury oraz z różnego rodzaju świadczeń socjalnych lub zasiłków dla bezrobotnych. 
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II. INWENARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE WSI 
 

1.  Zasoby przyrodnicze: 
• występowanie zwierząt chronionych (borsuk, jenot, wydra, bocian biały, jastrząb, 

krogulec),  

• pomnik przyrody przy ulicy Wiejskiej, 

• rzeka Osobłoga . 

 

2.  Dziedzictwo kulturowe: 
• pomnik ofiar wojennych, 

• kapliczka przy ulicy Wiejskiej, 

• przydrożne krzyże i kapliczki, 

• groby nieznanych ofiar wojen światowych, 

• kultywowanie tradycji: Wodzenie Niedźwiedzia, Odpust, Kiermasz, Wykonywanie koron 

żniwnych, Dożynki, Obrzędy weselne (pieczenie weselnego kołocza śląskiego, 

Polterabend), Abraham (50 urodziny mieszkańca), Palenie żuru, Festyn Rodzinny, Babski 

Comber, Wyjazdy do operetki, Pochód św. Marcina, Jarmark Bożonarodzeniowy, Festyn 

z okazji „Dnia Dziecka”, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Powitnie Lata, Festyn 

Sportowy  

 

3.  Obiekty i tereny: 
• boisko do siatkówki plażowej oraz siłownia zewnętrzna,   

• plac rekreacyjny przy remizie OSP, 

• plac zabaw, 

• boisko sportowe, 

• plac przy szkole przeznaczony na boisko, 

• bieżnia lekkoatletyczna,  

• uzbrojone tereny mieszkaniowe. 

 

4.  Infrastruktura społeczna: 
• Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie  

• Oddział zamiejscowy w Steblowie Publicznego Przedszkola nr 1 w Krapkowicach, 

• Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach Filia Biblioteczna Steblów, 

• sala DFK 

• plac wiejski z zadaszeniem  

• remiza strażacka, 

• kościół, 

• cmentarz. 
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5.  Infrastruktura techniczna: 
• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

• sieć telekomunikacyjna i internetowa, 

• oświetlenie ulic, 

• zorganizowana gospodarka odpadami,  

• chodniki, drogi asfaltowe i utwardzone, 

• chodniki po obu stronach drogi nr 409.  

 

6.  Gospodarka i rolnictwo: 

• gospodarstwa rolne, 

• gospodarstwa ogrodnicze, 

• sklepy spożywcze, 

• zakłady usług fryzjerskich, 

• zakład usług krawieckich, 

• warsztaty mechaniki samochodowej, 

• zakład usług remontowo – budowlanych, 

• zakłady usług stolarskich, 

• zakłady usług wod.- kan.- co, 

• zakład usług instalatorstwa elektrycznego, 

• restauracja. 

 

 

7.  Kapitał społeczny i ludzki: 
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów, 

• Rada Sołecka, 

• Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – koło terenowe w 

Steblowie 

• Ochotnicza Straż Pożarna,  

• Rada Parafialna, 

• Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła  

 

 

III. ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI STEBLÓW 

Poprzez analizę SWOT oceniono mocne i słabe strony miejscowości Steblów oraz szanse i 

zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala ona na określenie obecnej sytuacji w tej 

miejscowości oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych 

liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities 

(szanse), threats (zagrożenia).  
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1.  Duża grupa mieszkańców chętnych do 
współpracy przy różnych pracach, 

2.  Dobra współpraca pomiędzy wszystkimi 
grupami i organizacjami w sołectwie   

3.  Dobrze rozwinięta infrastruktura (drogi, 
kanalizacja, sieć wodociągowa,   
telefoniczna, internetowa, oświetlenie 
wsi), 

4. Zorganizowana gospodarka odpadami. 
5. Istniejące placówki oświatowe 

(przedszkole, szkoła podstawowa, 
biblioteka) 

6.  Brak uciążliwych zakładów 
przemysłowych, 

7.  Walory krajobrazowe (lasy, rzeka 
Osobłoga) 

8.  Możliwość korzystania z terenów 
rekreacyjnych przy remizie OSP 

9.  Kultywowanie tradycji wiejskich i 
obrzędów religijnych (korowody, festyny, 
jarmarki),    

10. Liderzy wśród mieszkańców. 
11. Dobrze rozwinięty sektor usług. 
12. Witryna internetowa  

1. Brak zaangażowania wszystkich 
mieszkańców w życie wsi. 

2. Nie utwardzone  wszystkie drogi gminne, 
brak koniecznych chodników,  

3. Brak miejsca spotkań dzieci i młodzieży. 
4. Brak sieci gazowej. 
5. Brak zorganizowanej grupy sportowej 
6. Brak Sali gimnastycznej przy SPSP 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Bardzo dobre położenie wioski, bliskość 
węzła autostradowego, blisko do miasta 

2. Przystąpienie do programu odnowy wsi     
oraz jego realizacja. 

3. Dobra współpraca z władzami gminy. 
4. Napływ nowych mieszkańców poprzez 

ułatwienie osiedlania się. 
5. Możliwość pozyskiwania środków 

finansowych ze źródeł zewnętrznych. 
 

1. Starzejące się społeczeństwo (efekt 
emigracji z lat 80-tych do Niemiec), 

2. Słaby przyrost naturalny, 
3. Rozpad typowo śląskiej rodziny ze 

względu na pracę zarobkową na 
Zachodzie, 

4. Przepisy prawa utrudniające życie wsi 
      (rygorystyczne wymogi przy    

pozyskiwaniu środków finansowych   

zarówno gminnych jak i unijnych, jak  

również przy organizacji spotkań 

integracyjnych i kultywowaniu tradycji). 
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IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ 
AKTWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ NA LATA 2016 – 2022. 

 

 

L.P. 

 

Planowane działanie 

 

Okres 

realizacji 

 

Przewidywany 

koszt 

 

Źródła 

finansowania 

 

Uzasadnienie 

1. 
„Renowacja kaplicy 

Św. Urbana ” 
2017 - 
2022 

150.000,00 

fundusze 
unijne, 
budżet 
gminny, 
 wkład 
własny 

Zabytkowa kaplica 
św. Urbana wymaga 

renowacji. Jest 
ważnym ośrodkiem 

kultu religijnego, 
m.in. podczas 
uroczystości 

kościelnych (dożynki, 
Boże Ciało, 

wspomnienie św. 
Urbana) 

2. 
Organizacja Dożynek 

Gminnych 2017 r. 
2017 60.000 

budżet 
gminny, 
 wkład 
własny 

Cykliczna impreza 
kulturalna, 

realizowana kolejno 
przez poszczególne 

miejscowości w 
gminie 

3. 
Renowacja 

przydrożnych 
kapliczek  

2016 - 
2018 

10.000,00 

fundusze 
unijne, 
budżet 
gminny, 

wkład własny 

Kapliczki, tak jak w 
innych 

miejscowościach, 
mają często 

charakter wotywny 
lub są związane z 

pewnymi ważnymi 
dla miejscowości 
wydarzeniami, w 
związku z czym, 

konieczna jest ich 
renowacja, aby 

utrwalać w 
świadomości 

mieszkańców ich 
znaczenie dla 
miejscowości 

4. 
Zagospodarowanie 
„Blejchu” na wiejski 

park 

2016 - 
2020 

80.000,00 

Fundusze 
unijne 
budżet 
gminny, 

wkład własny 

Przywrócenie 
dawnej świetności 

„Blejchu”, który 
kiedyś był ważnym 

miejscem 
integracyjnym 

społeczności lokalnej 

 

5. 

 

Doposażenie placów 
zabaw w sprzęt 
rekreacyjny dla 

dzieci 

2016 - 
2019 

25.000,00 
budżet 
gminny, 

wkład własny 

Zwiększenie 
atrakcyjności oraz 
bezpieczeństwa 

miejsc 
przeznaczonych dla 
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dzieci, gdzie mogłyby 
bez obaw rodziców 

rekreacyjnie 
wykorzystywać swój 

wolny czas 

6. 

Wykonanie 
klombów i skwerów 
z obsadzeniem ich 

roślinami ozdobnymi 

2016 - 
2020 

15.000,00 

fundusze 
unijne, 
budżet 
gminny, 

wkład własny 

Zadbane tereny w 
miejscowości są 

istotnym warunkiem 
pozytywnego 

wizerunku 
miejscowości, zatem 

niezbędnym jest 
utworzenie takich 

terenów 

7. 
Budowa „Witaczy” 
przy wjazdach do 

miejscowości 

2016 - 
2020 

10.000,00 

 
budżet 
gminny, 

wkład własny 

„Witacze” są 
ważnym elementem 

identyfikacji 
miejscowości, w 

szczególności przez 
osoby przyjezdne. 

8. 

Zagospodarowanie 
skweru pomiędzy 

przystankiem PKS a 
SPSP 

2016 - 
2020 

40.000,00 

Fundusze 
unijne 
budżet 
gminny, 

wkład własny 

Skwer znajduje się w 
szczególnie ważnym 

dla wizerunku 
miejscowości 

terenie: przy drodze 
głównej, w pobliżu 
szkoły, przystanku 

PKS 

9. 
Modernizacja remizy 

OSP 
2016 - 
2019 

300.000,00 

Fundusze 
unijne 
budżet 
gminny, 

wkład własny 

OSP jest bardzo 
ważną instytucja w 

miejscowości, 
zarówno ze względu 

na zapewnienie 
bezpieczeństwa, jak i 

propagowanie 
kultury i tradycji. 

Obecny stan 
budynku OSP 

wymaga gruntownej 
modernizacji, aby 

mógł dalej spełniać 
swoje funkcje 

10. 

Remont 
zabytkowych 
pomników na 
cmentarzach 

2017 - 
2019 

50.000,00 
budżet 
gminny,  

wkład własny 

Zabytkowe pomniki 
są ważnym 
elementem 

kultywowania 
tradycji, jak również 
formą upamiętnienia 

ofiar wojen, a 
pamięć o 

wydarzeniach z 
historii jest ważna 

dla identyfikacji 
mieszkańców z 
miejscowością  
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11. 

Cykliczne imprezy 
integracyjne 
( Wodzenie 

Niedźwiedzia, Babski 
Comber, Palenie 

Żuru, Jarmark 
Wielkanocny z 

wystawą 
wielkanocną, Festyn 

Rodzinny, 
Wędkowanie „Nad 
Stawem”, Festyn 

Sportowy, 
wykonywanie 

korony żniwnej, 
Festyn Dożynkowy, 

Korowód św. 
Marcina, Jarmark 

Bożonarodzeniowy, 
Pielgrzymki i wyjazdy 

na imprezy 
kulturalne). 

2016 - 
2022 

50.000,00 
budżet 
gminny, 

wkład własny 

Kultywowanie 
tradycji, jak również 

organizowanie 
cyklicznych imprez 
integracyjnych jest 

niezwykle istotne dla 
aktywizacji i 

integracji 
mieszkańców 

12. 

Remont nawierzchni 
dróg gminnych: 

Mickiewicza, 
Sienkiewicza, 
Skowronków, 

Słoneczna 

2016 - 
2020 

 
2 000 000,00 

Fundusze 
unijne 
budżet 
gminny, 

wkład własny 

Nawierzchnia dróg 
wymienionych ulic 
wymaga remontu, 

ponieważ są to drogi 
o nawierzchni 

szutrowej 

13. 
Utwardzenie dróg 
transportu rolnego 

2016 - 
2020 

10.000,00 
budżet 
gminny, 

wkład własny 

Utwardzenie dróg 
polnych jest 

niezbędne, aby 
zapewnić rolnikom 
dojazd do pól, jak 

również ułatwić np. 
rowerzystom 

korzystanie z tych 
dróg 

14. 

Nawiązanie 
partnerstwa z 

innymi 
miejscowościami, w 

kraju i zagranicą  

2016 - 
2022 

5.000,00 
budżet 
gminny, 

wkład własny 

Współpraca z innymi 
miejscowościami 

pozwoli na wymianę 
doświadczeń, 
skorzystanie z 

„dobrych praktyk”, 
które przyczyniły się 

do rozwoju tych 
miejscowości 
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15. Remont sali DFK 
2017-
2022 

150.000,00 

Fundusze 
unijne 
Wkład 

własny TSKN 

Sala DFK jest 
ważnym elementem 
życia mieszkańców, 
odbywają się tam 
zebrania wiejskie, 

spotkania Rady 
Sołeckiej oraz 

spotkania 
organizowane przez 
DFK Steblów. Częste 

użytkowanie tego 
miejsca wymaga 

zatem gruntownego 
remontu 

16. 
Utrzymanie terenów 
zielonych na terenie 

wioski  

2016-
2022 

10.000,00 
Budżet gminy  

Wkład 
własny  

Zadbane tereny w 
miejscowości są 

istotnym warunkiem 
pozytywnego 

wizerunku 
miejscowości, zatem 

niezbędnym jest 
utrzymanie takich 

terenów 

17. 
Doposażenie OSP w 

sprzęt  
2016-
2022 

50.000,00 

Fundusze 
unijne 

Budżet gminy 
Wkład 
własny 

Poczucie 
bezpieczeństwa jest 

niezbędne dla 
mieszkańców, a 

zużywający się sprzęt 
strażacki oraz 

rosnące wymagania 
w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej 

wymagają 
doposażenia 

jednostki OSP 

18 
Remonty dróg: ul. 

Dworcowa i Łąkowa 
2016-
2020 

200.000,00 
Budżet gminy  

Wkład 
własny  

Stan nawierzchni 
asfaltowej tych dróg 
wymaga remontu, 
jak również zbędny 
jest chodnik na ul. 
Dworcowej, który 
należałoby usunąć 

19 
Zagospodarowanie 

terenu wokół boiska 
LZS 

2016-
2020 

15.000,00 
Budżet gminy 

Wkład 
własny  

Brak udziału lokalnej 
drużyny w 

rozgrywkach 
ligowych w piłce 

nożnej spowodował, 
że teren wokół 

boiska jest 
zaniedbany. 

Zagospodarowanie 
tego terenu pozwoli 

na organizację 
cyklicznych imprez 

sportowych 
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20 
Wykonanie 

oświetlenia boiska 
szkolnego 

2016-
2020 

80.000,00 

Budżet gminy 
Wkład 
własny 

Fundusze 
Unijne 

Oświetlenie wokół 
boiska szkolnego 

pozwoli na 
korzystanie z boiska 

także po zmroku. 
Brak oświetlenia 

ogranicza tę 
możliwość 

szczególnie w 
miesiącach 
jesiennych 

21 
Wykonanie parkingu 

obok SPSP 
2016-
2022 

120.000,00 

Budżet gminy  
Wkład 
własny  

Fundusze 
Unijne  

Parking przy szkole 
pozwoli na 
parkowanie 

samochodów 
nauczycieli, jak 

również rodziców 
przywożących dzieci 

do szkoły i 
przedszkola i tym 
samym nie będzie 

konieczności 
parkowania na ulicy 

narażając na 
niebezpieczeństwo 

dzieci 

22 

Wymiana kotła C.O 
w SPSP na 

ogrzewanie 
ekologiczne 

2016-
2020 

50.000,00 
Fundusze 

Unijne  
Budżet gminy   

Obecnie użytkowany 
piec OC jest dość 

stary i nieefektywny 
energetycznie. 

Ponadto wymiana na 
ogrzewanie 

ekologiczne jest 
zgodne zaleceniami 

dot. ograniczania 
emisji zanieczyszczeń 

23 
Wykonanie elewacji 

SPSP 
2016-
2020 

40.000,00 

Budżet gminy  
Fundusze 

Unijne 
Wkład 
własny  

Wykonanie nowej 
elewacji jest 
niezbędne ze 

względów 
bezpieczeństwa 

dzieci jak również z 
punktu widzenia 

efektywności 
energetycznej. 

Zadanie 
komplementarne z 
wymianą kotła CO 

24 
Budowa sali 

gimnastycznej   
2016-
2022 

800.000,00 

Budżet gminy  
Fundusze 

Unijne 
Wkład 
własny 

Mieszcząca się w 
SPSP salka 

gimnastyczna nie 
spełnia do końca 

wymagań w zakresie 
zajęć wychowania 

fizycznego w szkole 
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(zbyt mała 
powierzchnia). 

Ponadto powstanie 
większej sali 

gimnastycznej, 
dostępnej także dla 

mieszkańców 
zwiększy aktywność 

ruchową 
mieszkańców, w 
szczególności w 

okresie zimowym. 

25 
Remont mostu nad 

rzeką Osobłoga 
2017-
2022 

100.000,00 

Budżet gminy  
Fundusze 

Unijne 
Wkład 
własny 

Obecny stan mostu 
(drewniana 

nawierzchnia) jest 
coraz bardziej 
niebezpieczny, 

natomiast 
korzystanie z mostu 

przez rolników, 
jeżdżących ciężkim 
sprzętem rolniczym 

powoduje jego 
dalszą dewastację 
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V. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE WSKAZANIEM ICH WPŁYWU NA ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI Z 
UWZGLĘDNIENIEM ZGODNOŚCI Z CHARAKTEREM I KRAJOBRAZEM KULTUROWYM WSI STEBLÓW 

 

I. Plan 

 

II. Program odnowy wsi 

na lata 2016 - 2022 

 

1. Cele 

 

 

Co trzeba osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję 

naszej wsi ? 

 

2.  Co nam pomoże  

 

osiągnąć cel ? 
3.  Co nam może 

przeszkodzić ? 

 

 

 

4. Projekty  

 

 Co wykonamy? 

 

Zasoby 

Czego użyjemy ? 

Atuty 

 silne strony 

 i szanse 

Co wykorzystamy ? 

Bariery  

Słabe strony 

Co wyeliminujemy ? 

Zagrożenia 

Czego unikniemy ? 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚĆ ŻYCIA WIEJSKIEGO 

 

1. Kultywowanie tradycji 

2. Upiększanie otoczenia 

3. Odnowienie 
architektury sakralnej 

 

Tereny znajdujące się 
przy szkole, OSP 

Boisko LZS 

Inne miejsca na 

 

Utożsamianie się 

mieszkańców z 

kultywowanymi 

tradycjami  

 

Spory, konflikty wewnętrzne,  

Brak wsparcia ze strony 

gminy oraz innych instytucji 

Brak wystarczającej ilości 

  

Organizacja Dożynek 

Gminnych 2017 r. 

Cykliczne imprezy 
integracyjne 
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 terenie miejscowości 

Kaplica i mała 
architektura sakralna 

 

 

 

Zaangażowanie 

mieszkańców, 

Zaangażowanie dzieci i 

młodzieży szkolnej i 

przedszkolaków oraz ich 

rodziców 

Współpraca organizacji 

wiejskich, m.in.: OSP, 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Steblów, koło 

terenowe TSKN 

środków finansowych 

 

Zagospodarowanie skweru 

pomiędzy przystankiem PKS 

a SPSP 

Utrzymanie terenów 
zielonych na terenie wioski 

Wykonanie klombów i 

skwerów z obsadzeniem ich 

roślinami ozdobnymi 

Renowacja przydrożnych 

kapliczek  

„Renowacja kaplicy Św. 

Urbana ” 

Remont zabytkowych 

pomników na cmentarzach 

B. STANDARD ŻYCIA 

 

1. Poprawa 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

2. Poprawa infrastruktury 

 

Budynek OSP 

Sala DFK 

Szkoła 

 

Zaangażowanie 

mieszkańców wsi,  

Współpraca organizacji 

wiejskich, m.in.: OSP 

 

Brak wsparcia ze strony 

gminy oraz innych instytucji 

Brak wystarczającej ilości 

środków finansowych 

 

Modernizacja remizy OSP 

Doposażenie OSP w sprzęt 

Remont sali DFK 
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drogowej 

3. Poprawa infrastruktury 

społecznej 

 

 

Drogi gminne i polne 

 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Steblów, koło 

terenowe TSKN 

 

Wykonanie parkingu obok 

SPSP 

Wymiana kotła C.O w SPSP 

na ogrzewanie ekologiczne 

Wykonanie elewacji SPSP  

Remonty dróg gminnych 

Utwardzenie dróg 

transportu rolnego 

Remont mostu nad rzeką 

Osobłoga 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

 

1. Stworzenie miejsc 

rekreacji i wypoczynku 

dla dzieci i dorosłych 

2. Rozwój aktywności 

sportowej i 

mieszkańców 

 

Boisko LZS 

Tzw. „Blejch” – teren 

przy rzece Osobłoga 

Szkoła i boisko szkolne 

Place zabaw dla dzieci 

 

Dobra lokalizacja, 

komunikacja,  

Zaangażowanie 

mieszkańców wsi,  

Współpraca organizacji 

wiejskich, m.in.: OSP, 

Stowarzyszenie Rozwoju 

 

Brak wsparcia ze strony 

gminy oraz innych instytucji 

Brak wystarczającej ilości 

środków finansowych 

 

Zagospodarowanie terenu 
wokół boiska LZS 

Zagospodarowanie 

„Blejchu” na wiejski park 

Wykonanie oświetlenia 

boiska szkolnego 

Id: 10909AB8-E95A-4C59-A188-0DB34941EC9D. Projekt Strona 17



17 

 

 Wsi Steblów, koło 

terenowe TSKN 

Budowa sali gimnastycznej 

Doposażenie placów zabaw 

w sprzęt rekreacyjny dla 

dzieci 

D.   BYT 

 

1. Promocja Wsi 

 

Strona internetowa 

miejscowości 

Tereny przy wjazdach 

do miejscowości 

  

 

Internet 

Istniejące i nawiązywane 

partnerstwa Gminy 

Zaangażowanie 

mieszkańców wsi,  

 

Brak wsparcia ze strony 

gminy oraz innych instytucji 

Brak wystarczającej ilości 

środków finansowych 

 

Nawiązanie partnerstwa z 
innymi miejscowościami, w 
kraju i zagranicą 

Budowa „Witaczy” przy 

wjazdach do miejscowości 
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Uzasadnienie

Miejscowość Steblów w marcu 2016 roku została zgłoszona do Programu Odnowy Wsi Województwa
Opolskiego (Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XIV/180/2016 z dnia 25 lutego 2016r.). Zgodnie z
zasadami uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi jednym z wymogów w stosunku do sołectwa jest ustalenie i
przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości, a następnie konsekwentnej jego realizacji i aktualizacji. W związku z
powyższym 28 września 2016 roku odbyło się zebranie wiejskie w Steblowie, gdzie uczestnicy zebrania
przegłosowali przyjęcie „Planu odnowy miejscowości Steblów na lata 2016-2022”. Plan został przygotowany
przez lidera, sołtysa i grupę odnowy wsi w porozumieniu z lokalną społecznością oraz organizacjami
działającymi na terenie miejscowości. Zgodnie z Regulaminem oraz Zasadami uczestnictwa w opolskim
Programie Odnowy Wsi jednym z warunków uczestnictwa sołectwa w Programie jest podjęcie przez Radę
Miejską uchwały o przyjęciu planu. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały przez Radę Miejską w
Krapkowicach jest uzasadnione.

Sporządziła: Justyna Torka
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