
Projekt

z dnia  14 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Ściborowice 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 Ściborowice 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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„Ściborowice wieś nowoczesna, otwarta na różnorodność, gospodarna  
z perspektywą dla młodzieży” 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI ŚCIBOROWICE 
                                 NA LATA 2016-2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ściborowice, 2016 rok 
 
 

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 22 grudnia 2016 r.
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I. Charakterystyka sołectwa 
 
 

1. Położenie i warunki geograficzne 
 
Sołectwo Ściborowice składa się z wsi o tej samej nazwie oraz dwóch przysiółków: Jarczowice i 
Wesoła.  
Ściborowice leżą na lekkim wzniesieniu w Kotlinie Raciborskiej (50°25'10”N i 17°55'35” E), 

przy drodze wojewódzkiej Nr 416 Opole-Głubczyce. Z południa graniczą z Brożcem i 
Kromołowem, od północy z Komornikami, od zachodu z Kórnicą, od wschodu z Pietną. Na 
południu oraz południowym zachodzie Ściborowic znajduje się las, natomiast na wschodzie i 
północy znajdują się pola uprawne. W miejscowości znajdują się rowy melioracyjne i oraz dwa 
stawy (obecnie na terenie prywatnym).  

 Wieś należy do gminy Krapkowice (obszar wsi wynosi 385 ha). Sołectwo zamieszkują 382 
osoby, w tym: Ściborowice 286, Ściborowice-Jarczowice 56, Ściborowice-Wesoła 40 (stan na 
31.12.2015r.). Klimat, z przewagą wpływów powietrza oceanicznego, należy do najcieplejszych 
w Polsce; średnie temp. roczne przekraczają 8,5oC, opady 600-650mm; okres wegetacyjny długi 
- powyżej 220 dni. Gleby należą do klas IV, V i VI.  

 
2. Historia sołectwa 
 

Ściborowice 
 

Nazwa Ściborowice jest prawdopodobnie nazwą patronimiczną wywodzącą się od imienia 
Ścibor lub Czcibor. Jest ona po raz pierwszy wymieniana w roku 1305 w " Liber Fundationis" 
biskupa wrocławskiego jako Stiborowic. W dokumentach pochodzących z XVII wieku 
miejscowość ta powszechnie występuje pod nazwą Stubendorff, a później Stiebendorf. Po raz 
kolejny mówi się o niej w dokumentach Opactwa Cystersów z Rudy. Jeden z nich z 1339 roku 
poświadcza, że Conrad - karczmarz ze Ściborowic - jest poddanym jego klasztoru. Wzmianka o 
istnieniu w Ściborowicach karczmy, jest pierwszą informacją na temat działalności handlowej w 
parafii Komorniki, bo właśnie taki charakter miały w I połowie XIV wieku karczmy wiejskie. 
Były to miejsca, gdzie chłop mógł się zaopatrzyć w niektóre wyroby rzemieślnicze, których nie 
wytwarzano w jego wsi oraz artykuły spożywcze takie jak sól, śledzie czy mięso. Mógł też w 
karczmie sprzedać nadwyżkę wyprodukowanych przez siebie artykułów rolnych. Karczmy były 
także miejscami spotkań i wspólnych zabaw. Ściborowice bardzo często zmieniały właścicieli, 
którzy opuszczali swoje miejsce zamieszkania lub bankrutowali. W 1412 roku właściciele 
Ściborowic, Zygmunt Jeschkonis i jego siostra Katarzyna Cuber, wydzierżawili wieś Kolegiacie 
Opolskiej św. Krzyża. W roku 1580 właścicielem Ściborowic był Jan Lubowsky von Lubowic. 
W XVII wieku Ściborowice należały do rodziny von Holych. Była to rodzina protestancka, ale 
włożyła ona znaczny wkład w utrzymanie kościoła parafialnego w Komornikach i w jego 
remonty. Jan Holych von Ponientitz założył też pierwszą fundację w parafii. Była to fundacja 
mszalna. W pierwszej połowie XVIII wieku w latach 1739-1756 majątek Ściborowicki 
pozostawał w rękach von Schonburgów. Jej zmarli członkowie byli grzebani w krypcie von 
Holych w Komornikach. Jest pewne, że w 1761 roku Ściborowice należały do von Oppersdorfów 
z Głogówka. Odbudowano wtedy istniejący już wcześniej, ale zniszczony folwark, zbudowano 
gorzelnię i browar. Od 1825 roku Ściborowice należały do rodziny Reymann. Ostatnimi 
właścicielami Ściborowic od 1945 roku byli znowu Oppersdorfowie. Jako ciekawostkę wymienia 
się, że w 1830 roku Ściborowice liczyły 61 domostw i 327 mieszkańców, którzy podlegali 
sądowi patrymonialnemu. Sąd ten był sprawowany przez inspektora majątku. W pamięci 
dawnych poddanych jako wyjątkowo surowy zachował sie inspektor Urbanek. Szczególnie 
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karane było uchylanie się od pracy, kradzieże i picie alkoholu w miejscu zatrudnienia. Za 
poważne przestępstwa groziło nawet więzienie, które znajdowało się przy majątku. 

 Jeszcze w drugiej połowie wieku XX istniało tutaj przedszkole i szkoła podstawowa, ale z 
powodu małej liczby dzieci obie instytucje zostały zamknięte. Dzieci uczęszczają teraz do szkoły 
w Kórnicy. 

JARCZOWICE   

Jarczowice po raz pierwszy są wzmiankowane w roku 1305 w "Liber Fundationis" biskupa 
wrocławskiego. W dokumencie tym znajduje się informacja, że mieszkańcy zobowiązani byli 
płacić dziesięcinę biskupowi wrocławskiemu. Oceniając na podstawie wysokości dziesięciny, 
można przypuszczać, że Jarczowice były w średniowieczu wsią dość znaczną. Kolejne 
informacje o nich pochodzą z 1416 roku, a następne z 1489 r. Druga data dotyczy 
wydzierżawienia wsi przez jej właściciela, którym był wtedy Thomek Ssikula, panu Janowi 
Suchowsky. W 1500 roku wdowa po Thomku Ssikuli sprzedała Jarczowice Pawłowi zwanemu 
Polaczek, staroście głogóweckiemu i pozostały w jego rękach aż do 1945 roku. We 
wspomnianym wyżej akcie dzierżawy z 1489 roku jest mowa o wsi i "dobru" Jarczowice. Można 
przyjąć, że obok wioski juz w II połowie XV wieku istniał folwark, a mieszkańcy Jarczowic 
mieli prawdopodobnie niewielkie gospodarstwa, gdyż większa część ziemi uprawnej należała do 
folwarku, na którym zmuszeni byli pracować. Średniowieczna historia Jarczowic została 
przerwana na skutek opustoszenia tej wsi w I połowie XVI wieku. Żadne źródła nie podają, w 
jakim stopniu oraz z jakich przyczyn Jarczowice opustoszały. Być może powodem był ucisk 
feudalny? Należy przypuszczać, że opustoszenie nastąpiło po roku 1526 i trwało aż do roku 
1571. Ta ostatnia data znajduje potwierdzenie w " Urbarzu głogóweckim" z 1571 roku, gdzie 
stwierdzono, że Jarczowice przed tym rokiem były wyludnione. Ponowne zaludnienie wsi 
nastąpiło w pomiędzy latami 1571-1635. Wówczas to liczba ludności i gospodarstw 
systematycznie wzrastała. W tym okresie Jarczowice składały się ze wsi i folwarku. Do 
folwarku w roku 1865 należało 130 ha ziemi ornej, 35 ha łąk i pastwisk, 187,5 ha lasów oraz 5 
stawów rybnych, w których hodowano głównie karpie. W roku 1830 Jarczowice liczyły 110 
mieszkańców, w roku 1855 – 207, a w roku 1861 już 222 mieszkańców. Dzisiaj wieś znowu 
pustoszeje. Liczy zaledwie 56 osób. 

WESOŁA 

Nazwa wsi wywodzi się od przymiotnika wesoły stosowanego w przeszłości do określania 
miejsc wesołych i przyjemnych, często tak nazywano karczmy. Zatem nazwa wsi Wesoła 
wyjaśnia jej genezę. Według zachowanej tradycji początek kolonii miała dać karczma dla 
robotników leśnych, pracujących w lesie należącym do Jarczowic i Ściborowic. Źródła podają, 
że była ona w posiadaniu rodziny Torków. Czasu powstania Wesołej nie udało się określić, ale 
musiało to nastąpić na przełomie XVII i XVIII w., gdyż w roku 1767 było w osadzie 5 rodzin. 
Kolonia ta była długo traktowana jako część Jarczowic. W roku 1887 w Wesołej mieszkało 88 
osób, w 1928 roku liczba ta zmalała do 62. Wesoła nadal powoli się wyludnia. Obecnie liczy 40 
mieszkańców. 
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3. Tradycje kultywowane w Ściborowicach 
 

- Wykonywanie koron żniwnych, 

- Żurowa Szczoda czyli palenie ognisk w Wielką Środę, 

- spotkanie opłatkowe w sali OSP z udziałem proboszcza parafii NNMP w Komornikach , 

- Dzień Ziemniaka we jedną sobotę września, Dzień Kobiet,  Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień 

Dziecka, 

- Dożynki , 

- tradycje związane z rokiem kościelnym: majówka w kaplicy, procesje do figury Św. Urbana, 

przynoszenie poświęconych kwiatów, płodów, wody do domu jako znak wiary oraz tożsamości 

kulturalnej,  

- różaniec m.in. odmawiany przez mieszkańców w październiku podczas spotkań w sali OSP,  

- Obrzędy weselne (kołacz, Polterabend), 

- Abraham (50 urodziny mieszkańca). 

 

Tradycje są związane głównie z religią katolicką, gdyż większość mieszkańców to katolicy.  

 
II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie wsi Ściborowice 

 
Wieś o charakterze typowo rolniczym ok. 585 ha użytków rolnych. Gospodarstwa rolne zajmują 
powierzchnię ok. 638 ha, a lasy i grunty leśne zajmują ok. 570 ha. Gospodarstwa specjalizują się 
w uprawie roślin polowych (pszenica, jęczmień, rzepak, inne), produkcji trzody chlewnej oraz 
bydła. 

W Ściborowicach znajdują się 2 zakłady stolarskie, firma świadcząca usługi instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, wulkanizacja i wymiana opon, pszczelarz, firma świadcząca usługi 
rzeźnicze. 

3 gospodarstwa prowadzą hodowlę bydła pozostałe specjalizują się w hodowli trzody 
chlewnej, drobiu oraz drobnego inwentarza domowego, jak również w uprawie zbóż. Ponadto na 
terenie miejscowości znajdują się filie gospodarstw wielkoobszarowych - firm handlowych.  

 
1. Rozwój gospodarczy i miejsca pracy  
 

Miejsca pracy generują zarówno gospodarstwa rolne, firmy usługowe oraz produkcyjne. Kolejne 
miejsce pracy powstało przy obsłudze świetlicy wiejskiej oraz przy pielęgnowaniu terenów 
zielonych. Mieszkańcy prowadzący małe rodzinne, gospodarstwa rolne pracują dodatkowo  
zarobkowo w innych sektorach gospodarki oraz za granicą.  

 
2.Instytucje gminy  na terenie wsi : 

 
-  Świetlica Środowiskowa 
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3. Organizacje ( związki, stowarzyszenia ) działające we wsi : 

- Ochotnicza Straż Pożarna 

- Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na  Śląsku Opolskim 

- Rada Sołecka wraz z Grupą Odnowy Wsi 

 

Wiodącą organizacją jest OSP, osiągająca liczne sukcesy w zawodach pożarniczych. Jednostka 

OSP jest inicjatorem wielu działań na rzecz lokalnego środowiska. W budynku OSP znajduje się 

świetlica środowiskowa wyposażona w komputery, siłownia, sala bilardowa, sala służąca do 

spotkań i organizacji różnych imprez (komunia, zabawy, opłatek itp.), kuchnia oraz 

pomieszczenia  organizacji wiejskich. Ponadto dostępna jest biblioteka TSKN z małym zbiorem 

książek w języku niemieckim.  

 

III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości  
 

MOCNE STRONY 
 

1. Duża aktywność organizacji lokalnych (OSP, 
rada sołecka z Grupą Odnowy Wsi, 
Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców. 

2. Kultywowanie obrzędów religijnych i tradycji 
wiejskich. 

3. Dobra lokalizacja wsi. 
4. Ciekawe otoczenie (pozostałość po parku, stare 

dęby, las, stawy, rowy). 
5. Dobrze rozwinięta sieć komunikacji (telefonia, 

transport, Internet). 
6. Świetlica środowiskowa z 5 stanowiskami 

komputerowymi. 
7. Oświetlenie wsi, wodociągi. 
8. Zadbane obejścia prywatne, aktywni 

mieszkańcy. 
  9.   Chęć zawiązania Stowarzyszenia na rzecz  
        rozwoju wsi Ściborowice. 
10. Współpraca z instytucjami i grupami  

działającymi w innych miejscowościach. 
11. Aktywni mieszkańcy przysiółków, dbający o to 

by najdalsze zakątki sołectwa były 
utrzymywane w czystości. 

12. Bardzo aktywne dzieci oraz młodzież, 
szczególnie zrzeszona w OSP.   

 
 

SŁABE STRONY 
 

1. Zaniedbania infrastruktury (drogi, chodniki, 
oznakowanie). 

2. Brak świadomości rolników w zakresie 
nadążania za zmianami na rynku. 

3. Trudności w komunikacji pomiędzy stronami 
przysiółków a Ściborowicami, prowadzące 
czasami do problemów organizacyjnych.  

4. Słabo zagospodarowane otoczenie (m.in. staw). 
5. Różnice zdań wśród mieszkańców w zakresie 

prowadzenia projektów, kultywowania tradycji, 
powodujące trudności w komunikacji i rozłam 
grupy społecznej.  

6. Niechęć w asymilowaniu się i współdziałaniu 
ze sobą poszczególnych grup społecznych.  
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SZANSE 

 
1. Możliwość pozyskiwania środków 

finansowych. 
2. Stworzenie lepszych warunków życia dla 

mieszkańców (zatrzymanie młodych, rozwój 
gospodarczy wsi). 

3. Wielokulturowość.  
4. Poprawa infrastruktury. 
5. Chęć osiedlenia się nowych mieszkańców.  

 
ZAGROŻENIA 

 
1. Emigracja zarobkowa (dotyczy znacznej liczby 

mieszkańców ). 
2. Niski przyrost naturalny (spadek liczby dzieci, 

starzenie się wsi). 
3. Formalne wymogi przy pozyskiwaniu środków 

finansowych. 
4. W wyniku sporów i nieporozumień zmniejszy 

się aktywność mieszkańców.  
5. Pasywność mieszkańców.  
6. Wyludnienie wszystkich części sołectwa, 

podupadanie opuszczonych posesji. 
Pogorszenie estetyki miejscowości.  
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IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2016 - 2022 
 

Lp. Planowane działanie Okres  realizacji Przewidywany 
koszt PLN 

Źródło 
finansowania 

Uzasadnienie 

1 Strona internetowa wsi 2017 200 Środki własne, 
sponsorzy  

- promocja wsi     
- informacje szybciej 
docierają do 
mieszkańców 

2 Doposażenie placu zabaw w siłownię na 
wolnym powietrzu 

2017 - 2018 10 000 

 
Budżet Gminy 

- poprawa stanu 
zdrowia mieszkańców  
- zwiększenie 
atrakcyjności placu 
przy OSP 
- aktywne spędzenie 
wolnego czasu przez 
dzieci, młodzież, 
dorosłych i emerytów 

3 Organizacja imprez cyklicznych wraz z 
promocją sołectwa oraz promowaniem 
integracji na wsi 

2016 - 2022 18 000 

Sponsorzy 
     Środki własne 

Budżet Gminy 

- wspólne działanie 
wszystkich 
mieszkańców 
- przeciwdziałanie 
pasywności i sporów 
mieszkańców 
- potrzeba integracji 
młodych ze starszymi 
mieszkańcami 

4 Zadaszenie, ławki i stolik w przysiółkach 
Wesoła i Jarczowice  

2018 - 2019 4 500 
Budżet Gminy, 

Sponsorzy 

- promocja wsi 
- potrzeba spotykania 
się osób na wolnym 
powietrzu 
- uatrakcyjnienie dróg 
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spacerowych 
prowadzących do lasu 
- integracja młodzieży 
przysiółków, poprzez 
możliwość spotykania 
się na wsi 
- potrzeba stworzenia 
miejsc dla osób 
starszych i chorych do 
wspólnego spotkania 
się na powietrzu 

5 Remont dróg polnych tłuczniem  

2017 - 2022 
 

8 000 

Budżet Gminy, 
Środki własne  

- drogi dojazdowe do 
pól, niezbędne dla 
rolników 
- drogi łączące wsie, 
atrakcyjne dla 
rowerzystów z dala od 
ruchu ulicznego  
 

6 Zakup kosiarki samobieżnej tzw. „Traktorka” 
oraz kosy spalinowej    

2017 - 2019 13 000 

Budżet Gminy, 
Sponsorzy, 
 Inne środki 
(instytucje 

promujące rozwój na 
wsi) 

- utrzymanie porządku 
i atrakcyjnego wyglądu 
na wsi, pielęgnacja 
terenów zielonych 
- umożliwienie 
dzieciom i młodzieży, 
członkom OSP 
korzystania z boiska 
 

8 Pielęgnacja terenów zielonych wraz z obecną 
infrastrukturą  

2016 - 2022 8 000 

Budżet Gminy 
Środki własne 

- utrzymanie 
dotychczasowej 
infrastruktury w 
dobrym stanie 
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- poprawa wyglądu wsi 
- promocja 
miejscowości poprzez 
jej atrakcyjny wygląd 

9 Nawiązanie partnerstwa z innymi 
miejscowościami. Partnerstwo  
z zaprzyjaźnionymi miejscowościami  
w Polsce, Czechach i Niemczech 

2016 - 2022 1 000 

Budżet Gminy, 
Środki własne 

- integracja 
mieszkańców 
- szkolenia i wyjazdy 
podwyższające 
kwalifikacje 
mieszkańców 
- współpraca ludzi 
pochodzących z 
różnych kręgów 
kulturowych 
- przejmowanie 
pozytywnych 
rozwiązań partnerów 

10 Renowacja kapliczek, małej architektury 
sakralnej (krzyże wiejskie, dalsze kaplice), 
budowa kaplicy św. Floriana przy budynku 
OSP) 

2016 - 2022 20 000 

Budżet Gminy, 
Fundusze UE,  
Środki własne,  

Sponsorzy  

- wzmacnianie 
tożsamości kulturowej 
mieszkańców oraz 
okazywanie sobie 
wzajemnego szacunku 
przez autochtonów 
oraz ludność 
napływową 
- ukazywanie kultury 
mieszkańców 
związanej z religią, 
kultywowanie tradycji 

11 Wykonanie chodników, utwardzenie pobocza, 
remont przepustu pod drogą na ulicy Polnej, 
remont drogi na ul. Dębowej i Polnej. 

2016 - 2022 200 000 
Budżet Gminy - poprawa 

bezpieczeństwa 
mieszkańców 
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- ułatwienie poruszania 
się po poboczu 
- możliwość 
korzystania z szosy  
prowadzącej do posesji 
oraz łączącej 
Ściborowice z 
Komornikami (m.in. 
remont przepustu) 

12 Remont budynku OSP (dach, kuchnia, 
łazienki, wykonanie ocieplenia) 

2016 - 2022 100 000 

Budżet Gminy,  
Dotacje dla OSP, 
Środki własne 

- utrzymanie budynku 
jako miejsca spotkań i 
integracji 
- termomodernizacja 
budynku 
- doprowadzenie 
pomieszczeń 
użytkowych do 
nowych standardów  

13 
 

Remont starej Strażnicy 

2018 - 2020 14 000 

Budżet Gminy, 
Fundusze UE, 

Inne środki (próba 
pozyskania środków 

zewnętrznych)  

- strażnica jako 
atrakcja na wsi 
- element kulturalny 
oraz historyczny 
miejscowości 

14 Promowanie ochrony przyrody i dobrych 
praktyk ekologicznych 

2016 - 2022 2 000 

Środki własne 
Inne środki (próba 

pozyskania środków 
zewnętrznych) 

- ochrona przyrody 
jako element 
utrzymania małej 
ojczyzny w dobrej 
kondycji 
- potrzeba ochrony 
dóbr dla następnych 
pokoleń  
- działania 
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V. Opis planowanych zadań ze wskazaniem ich wpływu na rozwój miejscowości z uwzględnieniem zgodności z charakterem i 
krajobrazem kulturowym wsi Ściborowice 
 

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? Co nam może 
przeszkodzić? 

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 WARTO ŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1. Kultywowanie tradycji. 

2. Upiększenie otoczenia. 

3. Odnowienie małej architektury 

sakralnej. 

Świetlica OSP, 

skwerki, otoczenie 

OSP, 

kapliczki, mała 

architektura sakralna 

Kultywowanie 

obrzędów i tradycji 

(młodzież szkolna, 

dzieci przedszkolne,  

TSKN, 

 Ambicje 

jednostek, 

stosunki 

własnościowe. 

Za małe 

• Uroczystości religijne, zawody 

strażackie, majówka, Dzień Kobiet, 

Dzień Dziecka, Dzień Ziemniaka, 

Opłatek  

• Inicjatywy Świetlicy 

proekologiczne jako 
element poprawy bytu 
mieszkańców 

15 Budowa kanalizacji sanitarnej 
2017 - 2022 3 500 000 

Pozyskanie środków 
zewnętrznych, 
WiK Sp. z o.o. 

- poprawa jakości 
życia mieszkańców 
- ochrona środowiska 
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zaangażowanie 

mieszkańców, 

współpraca 

organizacji 

wiejskich). 

finansowe 

wsparcie ze 

strony gminy. 

Środowiskowej (min. Dzień Ziemi, 

Andrzejki, Mikołajki, Palenie 

Żuru, promowanie ochrony 

przyrody) 

• Zagospodarowanie skwerów i 

otoczenia OSP  

• Odnowienie kapliczek i krzyży 

przydrożnych 

• Nawiązanie partnerstwa z innymi 

miejscowościami 

• Spotkania i szkolenia dla 

mieszkańców z zakresu ochrony 

środowiska  

B. STANDARD ŻYCIA 

1. Poprawa infrastruktury 

technicznej i społecznej 

2. Poprawa estetyki  Starej 

Strażnicy 

3. Poprawa estetyki, parametrów 

technicznych, funkcjonalności 

budynku OSP z Lokalnym 

Modernizacja 

budynku OSP 

(termomodernizacja, 

malowanie, wymiana 

armatury wodnej w 

łazienkach, 

dostosowanie do 

Zaangażowanie 

mieszkańców wsi, 

stowarzyszenie - 

szansa na środki 

finansowe. Bardzo 

dobra współpraca z 

koordynatorem 

Wymogi 

formalne, brak 

środków 

finansowych. 

Małe wsparcie 

finansowe ze 

strony gminy. 

• Modernizacja chodników i dróg, 

funkcjonalne drogi polne 

• Promowanie ochrony przyrody i 

dobrych praktyk ekologicznych  

• Poprawa wyglądu i estetyki posesji 

i budynków 

• Remont budynku OSP 
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Centrum Kultury 

4. Pielęgnacja terenów zielonych 

jako element estetyki i 

wizerunku wsi 

 

możliwości 

przeprowadzania 

szkoleń) dbanie o 

prywatne posesje 

  

gminnym ds. 

Odnowy Wsi w 

Gminie Krapkowice 

Trudności w 

komunikacji 

mieszkańców 

między sobą.   

• Remont Starej Strażnicy 

• Zakup kosy samobieżnej 

 

   

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1. Promocja istniejącej sieci 

ścieżek rowerowych. 

2. Wzbogacenie miejsca do 

rekreacji o siłownię na wolnym 

powietrzu.  

3. Stworzenie miejsc spotkań i 

odpoczynku na wolnym 

powietrzu na przysiółkach.  

4. Budowa kanalizacji sanitarnej 

1-3.Drogi polne, 

teren przy OSP, 

tereny 

ogólnodostępne, 

przysiółek 

usytuowany pod 

lasem.   

4. Tereny 

przeznaczone pod 

budowę kanalizacji 

sanitarnej oraz sama 

potrzeba jej 

wykonania. 

1-3. Dobra 

lokalizacja, 

komunikacja, 

dostępność do usług, 

towarów, 

zaangażowanie 

mieszkańców wsi. 

4. Poprawa jakości 

życia mieszkańców i 

ochrony środowiska. 

1-3. Małe 

wsparcie ze 

strony gminy, 

wymogi 

formalne.  

4. Zbyt wysoki 

koszt budowy 

kanalizacji lub 

brak możliwości 

pozyskania 

środków 

zewnętrznych 

przez WiK. Sp. z 

o.o. 

 

• Doposażenie miejsca rekreacji o  

urządzenia do ćwiczeń na placu 

zabaw przy  Lokalnym Centrum 

Kultury 

• Rozszerzenie tras ścieżek 

rowerowych 

• Budowa kanalizacji sanitarnej 
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D. BYT 

1. Zarejestrowanie 

„Stowarzyszenia na rzecz 

rozwoju wsi Ściborowice”. 

2. Założenie nowej strony 

internetowej wsi. 

3. Uświadomienie konieczności 

dostosowania się do potrzeb 

rynku. 

4. Promowanie dobrych praktyk 

ekologicznych.  

Internet, szkoła, sala 

spotkań.    

Umiejętności 

informatyczne 

Wymogi 

formalne 

dotyczące 

działalności 

stowarzyszeń. 

Brak chęci zmian 

wśród 

mieszkańców.  

• Organizacja szkoleń, pokazów o 

przyrodzie 

• Zorganizowanie rolników w grupę 

producencką lub zachęcenie do 

udziału w istniejących grupach 

• Zarejestrowanie stowarzyszenia na 

rzecz rozwoju wsi Ściborowice. 

• Administrowanie strony 

internetowej 
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Uzasadnienie

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 tym, że poprzedni plan odnowy miejscowości uległ dezaktualizacji, 16 września 2016 roku
odbyło się zebranie wiejskie w Ściborowicach, gdzie uczestnicy zebrania przegłosowali przyjęcie „Planu
odnowy miejscowości Ściborowice na lata 2016-2022”. Plan został przygotowany przez lidera 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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