UCHWAŁA NR XXIII/278/2016
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Kórnica 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 Kórnica 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Małkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/278/2016

PLAN ODNOWY

Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 22 grudnia 2016 r.

MIEJSCOWOŚCI KÓRNICA
NA LATA 2016-2022
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1.

Charakterystyka wsi Kórnica

1. Położenie i warunki geograficzne
Kórnica leży na wysokości 174 -197m n.p.m., na lekkim wzniesieniu w Kotlinie Raciborskiej (50° 24' N i 17° 55' E) , przy drodze wojewódzkiej Nr
416 Opole-Głubczyce. Z południa graniczy z Wyżyną Głubczycką. Wieś należy do gminy Krapkowice (powierzchnia gminy: 97km2, gęstość zaludnienia
259 osób na km2). Klimat, z przewagą wpływów powietrza oceanicznego, należy do najcieplejszych w Polsce; średnie temp. roczne przekraczają 8,5°C,
opady 600-650 mm; okres wegetacyjny długi, powyżej 220 dni. Gleby należą do klas III, III a, IV i V. Teren Kórnicy jest w 95% wykorzystywany rolniczo.
2. Historia wsi
Najstarsze ślady osadnictwa w okolicy Kórnicy pochodzą z okresu neolitu, znajdowała się tutaj osada (osady) z kręgu kultury pucharów lejkowatych jednej z kultur neolitu z kręgu kultur naddunajskich, występująca w Europie między 3700 – 1900 p.n.e. Ludność zakładała bardzo rozległe osady,
złożone zarówno z dużych domów naziemnych zbudowanych na planie prostokątnym, jak również ziemianki o planie owalnym. Spotyka się osady
otwarte, ale też otoczone rowami obronnymi, również budowle o nieznanym przeznaczeniu tzw. rondle. Ludność zajmowała się zarówno rolnictwem
jak i hodowlą bydła. Terenami eksploatowanymi przez gospodarkę rolno-hodowlaną były już nie tylko dna dolin rzecznych, ale także brzegi
wysoczyzn. Zmarłych chowano na cmentarzyskach w pobliżu osad, w pozycji skurczonej, w grobach szkieletowych wyposażonych w ceramikę oraz
narzędzia krzemienne.
Kolejny etap osadnictwa związany jest z kulturą przeworską-rozwijająca się między III w. p.n.e. a V w. n.e. Formą przewodnią w budownictwie były
niewielkie półziemianki, o wymiarach 3x5 m, ze słupami podtrzymującymi dach. Występowały też większe konstrukcje naziemne, słupowe. W
późniejszym czasie nastąpił wzrost gęstości osadnictwa oraz powstawanie nowych skupisk osadniczych. W IV i V wieku widoczne jest zahamowanie
rozwoju osadnictwa oraz jego powolny zanik. W pierwszych fazach rozwojowych ludność praktykowała głównie obrządek ciałopalny, w którym groby
jamowe przeważały nad popielnicowymi. Niezwykle rzadko występowały czyste groby popielnicowe. Zmarłych wyposażano w dary. Dla mężczyzn
typowe były: broń, ostrogi, nożyce, brzytwy, osełki, narzędzia kowalskie, klamry do pasa; dla kobiet: dwie żelazne zapinki drucikowate, klamry,
przęśliki i noże sierpikowate. Praktykowano zwyczaj palenia ich razem z kośćmi. Większe dary (miecze) były gięte i łamane. Być może, okolice Kórnicy
zamieszkałe były w tym okresie przez Wandalów. W tym okresie z całą pewnością ludność kultury przeworskiej utrzymywała kontakty handlowe z
Rzymianami (szlak bursztynowy).

2

Id: 019929AF-8BA3-4A0B-A750-EA9ED39A9A94. Podpisany

Strona 3

Średniowiecze
Nazwa Kórnica pojawia się po raz pierwszy w historii w dokumencie z dnia 30 października 1323 roku, z panem dziedzicznym Wernerem I von Kornitz.
Werner I von Kornitz przybył tutaj wraz z żoną Dobislavą, synem Andreasem oraz pewnie dalszymi kolonistami z wioski Duckwitz ( Dobkowice koło
Wrocławia), w trakcie kolonizacji Górnego Śląska poprzez niemieckich osadników. Potomkowie Wernera von Kornitz (Andreas, Jaroslaw, Werner II,
Janus i Heinrich) posiadali wioskę do 1455 roku. Tego roku wioskę otrzymał od księcia opolskiego Bolka V rycerz Heinrich von Mollmen. Późniejsi
panowie wioski to Friedrich Schoff, ród von Redern (1574-1780) oraz ród hrabiów von Seherr-Thoss.
Po raz pierwszy kościół św. Katarzyny w Kórnicy jest wzmiankowany w 1447 roku, w spisie "grosza Piotrowego": w archidiakonie Opole wymienia się
12 archiprezbiteratów, w tym archiprezbiterat w Głogówku z 12 parafiami w tym parafia Kórnica. W czasie wojen husyckich Kórnica została
kilkakrotnie najechana przez oddziały husytów.
Od 1574 roku Kórnica była własnością Fryderyka von Redern - luteranina - i jego potomków. w notatkach powizytacyjnych dziekana Joannsthona z
Namysłowa z 1669 roku zachował się opis stanu parafii w Kórnicy: "Kaplicę w Kórnicy wybudowali luteranie z cegieł (podmurówkę reszta z drewna) i
jest w posiadaniu władcy, luterana hrabiego Rederna, zdemolowana, nie nadaje się do odprawiania mszy świętej, jest zamknięta. Słyszy się, że
wędrują kaznodzieje luterańscy, zachodzą do chłopskich zagród, ale nie wierzę, by byli na tyle śmiali aby w tej kaplicy nabożeństwo odprawiać. Ta
wieś nie posiada przydzielonego przez biskupa wskazanego księdza. Poinformowano mnie , że ksiądz Servatius z Krapkowic do tej miejscowości rości
sobie prawo, udziela chrztu, a od chłopów mszalne przyjmuje. Ale również ksiądz z Komornik udziela chrztu dzieciom. ". W 1679 roku kościół był w
rękach katolików, a w zapiskach z 1688 roku archidiakon Martin Stephenius z Opola pisze o świątyni w Kórnicy: "Kościół w Kórnicy należał tytularnie
do Krapkowic. Zbudowany z drewna i gliną oblepiony, poświęcony św. Katarzynie, był wewnątrz pusty, bez okien i drzwi, a dwa dzwony wisiały w
oknach. Parafianie z Kórnicy ubolewali nad zniszczonym kościołem i gotowi byli nowy kościół postawić." Księdzem w Krapkowicach, Kórnicy i Dobrej
był Georg Dubelius z Toszka. Kolejnymi kapłanami byli: 1691-1710 Franz Lorin; 1710-1721 Caspar Franz Bimer; od 1721r. Franz Major.
W 1710 roku orkan zdewastował kościół i szkołę. Pozostała tylko niższa wieża z dwoma dzwonami. Ponieważ nie było kościoła, nie można było
odprawiać mszy. Ksiądz przyjeżdżał tylko na pogrzeby, będąc goszczony w jednym z budynków. Mieszkańcy czynili starania o budowę nowej świątyni.
W 1794 roku protektorem kościoła w Kórnicy był hrabia Thoß z Dobrej. Nowy kościół zbudowany został w 1794 r., w październiku tego roku został
poświęcony przez dziekana Richtera z Głogówka, a ksiądz Orlik z Krapkowic przybył z procesją na tę uroczystość. Od tego dnia otrzymał wikarego,
który z Krapkowic do Kórnicy jeździł i sprawował mszę. Od 1801 r. wikary przeniósł się do Kórnicy i otrzymał tytuł lokalisty. Wikariusze lokaliści często
się zmieniali, ze względu na skromne środki finansowe.
10 V 1851 r. utworzona została Parafia Kórnica (należy do dekanatu Głogówek).
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W latach 1886-1890 proboszczem parafii był ksiądz Antoni Sarnes. Do Kórnicy trafił z Mysłowic. Ks. Atoni Sarnes, narodzony 10.1.1842 r. w
Zabierzowie, wyświęcony 27.VI.1867 r., był kapelanem w Mysłowicach, od 10.9.1886 r. proboszczem w Kórnicy (16.09.1886 udzielił pierwszego
chrztu), gdzie w r. 1890 umarł. Wydawał przez kilka lat drukowane w Katowicach czasopismo „Monikę" z dodatkiem „Anioł Stróż". "Monika Tygodnik
poświęcony chrześcijańskiemu wychowaniu dziatek" wydawany był w latach 1886 do 1888. Wcześniejszym redaktorem i wydawcą Moniki był Karol
Miarka.
Przy kościele znajduje się cmentarz, a przed wejściem do świątyni wznosi się krzyż z 1893 roku, postawiony z okazji jubileuszu księdza Andreasa
Krecika. Parafianie z Kórnicy ufundowali w 1925 r. dla kościoła św. Bonifacego w Barlinku dzwon o nazwie św. Urban, ważący 170 kg, odlany przez
znaną ludwisarską firmę Braci Ulrich z Apoldy na Łużycach. Dzwon zdobiony jest fryzem girlandowym i opatrzony wizerunkiem Madonny z
Dzieciątkiem oraz gmerkiem giserskim z inicjałami twórców i datą wykonania.
Budynek gospody został wykupiony przez proboszcza L.Tunkla. W latach 1925-1954 mieszkały tu siostry Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej SMI
(Marienschwestern) Prowincji Branice. Siostry zakonne uczyły miejscowe kobiety prac domowych oraz prowadziły przedszkole.
W 1864 roku Kórnica składała się z części wiejskiej oraz z majątku (Rittergut) do którego należały Schekai i Agnesenhof. Majątek z polami mierzył
2731 morgów (682 ha) ziemi i posiadał 34 konie, 91 krów, 3200 owiec i 8 świń. W części wiejskiej żyły (wraz z Schekai) 32 rodziny rolników, 15 rodzin
zagrodników oraz 45 rodzin chałupników. Mieszkańcy wioski uprawiali 2217 morgów (554 ha) dobrej ziemi rolniczej i posiadali 81 koni, 380 sztuk
bydła i 60 świń. W wiosce znajdowały się kościół, szkoła, 3 karczmy, 4 kowalnie, 5 posesji rzemieślniczych, 140 domów prywatnych oraz 119
budynków rolniczych. Budynek szkoły został zniszczony przez orkan w 1710 r. W Kórnicy od 1795 r. szkoła i jej prowadzenie związane były z
organistostwem. I wojna światowa przyniosła rozpad starego porządku w Europie. O sprawie przynależności Śląska rozstrzygnąć miał jednak
plebiscyt. Kórnica jako położona w płd.-wsch. części powiatu prudnickiego brała udział w plebiscycie tworząc samodzielny rejon. W każdym rejonie
rządził tzw. Paritetischer Ausschass, którego zadaniem było sprawowanie administracji, jak wpisywanie Polaków i Niemców na listy, rozstrzyganie
sporów oraz czuwanie nad sprawnym głosowaniem. Na czele komisji polskiej stał Kabela Herman, na czele niemieckiej Hulin Bernard. Plebiscyt
przeprowadzony został 15.03.1921 r. Ogólna liczba oddanych głosów wynosiła 900 łącznie z 300 głosami emigrantów razem z Rajdyną. Za
przyłączeniem do Polski z samej Kornicy głosowało 189 wyborców, reszta to głosy niemieckie w liczbie 519. Majątek -za Polską-3, Niemcy -69.
Pierwszym znanym z nazwiska nauczycielem w szkole był Grzegorz Malurny. Kronika parafialna wymienia następców G.Malurnego:
- Franciszka Weissa - był organistą i nauczycielem do 1851 roku;
- Wilhelma Bartellmusa (miał pomocników o nazwiskach Uliczka i Wicher) był nauczycielem w szkole do 1889 r.;
- Wilhelma Lindnera.
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Od 1648 roku szkoła stała na gruncie należącym do E. Schneider. W 1844 roku budynek został sprzedany za 138 srebrnych talarów i 20 groszy
Piotrowi Giza. Nowa szkoła została wybudowana przy głównej drodze. Od 1795 roku kierownictwo szkoły związane było organizacyjnie z
organistostwem. Nauczycielem w tym czasie był Grzegorz Malurny, a językiem wykładowym język polski. Po kilku latach Malurny zrzekł się zawodu
nauczycielskiego na rzecz Franciszka Weissa, rodowitego kórniczanina, który pracował jako nauczyciel i organista do roku 1851. Wykładał on w języku
polskim i uczył języka niemieckiego, który był jednym z przedmiotów. Rejon szkolny Kórnica obejmował wieś Chudoba oddaloną o 4 km od Kórnicy i
Agneszów odległe o 2 km. Od 1806 roku włączono do obwodu gromadę Nowy Dwór, a od 1828 roku gromadę Rajdyna. Widać z tego, że Kórnica była
bardzo rozległym rejonem szkolnym. Wilhelm Bartelmus objął kierownictwo szkoły w 1851 roku, pomocnikami jego byli nauczyciele Uliczka i Wicher.
Język polski był językiem wykładowym jeszcze tylko w najniższych klasach. Po Bartelemusie kierownikiem został Wilhelm Lindner, (1889 r.) Niemiec
pochodzący z Saksonii. Szkoła była czteroklasowa z trzema nauczycielami. Tylko w klasie I posługiwano się językiem polskim. Lindner nie był hakatystą
i jako Niemiec liczył się z miejscową ludnością polską. W roku 1904 szkoła liczyła 302 dzieci, co wiązało się z tym, że rodziny były wielodzietne
nierzadko po 8, 10 a nawet 12 dzieci. Z powodu stałego wzrostu uczniów wybudowano w 1910 r. nowy budynek szkolny składający się z dwóch sal
wykładowych i 2 mieszkań nauczycielskich. Budynek ten był przeznaczony dla mieszkańców wsi Rajdyna (dzieci z Rajdyny i Nowego Dworu na lekcje
religii musiały uczęszczać dalej do Rzepcza i Kierpnia). W 1914 r. Lindner przeszedł w stan spoczynku, a funkcję kierownika szkoły objął Scholz Teodor.
W 1932 r. dotychczasowy kierownik Scholz przeszedł w stan spoczynku, jego następcą został pan Mrozek vel Frost, który pracował do 1941 r. Lata
1941-1945 to przerwa w działalności szkolnictwa podstawowego.
Pierwszy rok szkolny po zakończeniu działań wojennych trwał od 18 lipca do 15 sierpnia 1945 roku, a pierwszym powojennym kierownikiem szkoły i
jej organizatorem był Augustyn Tomala działacz Związku Polaków w Niemczech, m.in. organizator plebiscytu w marcu 1921 r. na Śląsku Opolskim i
uczestnik III Powstania.
Obecny budynek szkoły został oddany do użytku 1 grudnia 1988 roku, jest w miarę nowoczesnym obiektem. Sale lekcyjne są duże i jasne. W
połączeniu z odpowiednim zapleczem dydaktycznym stanowią dobre miejsce pracy i nauki. Szkoła pełni rolę lokalnego centrum kultury. Znajduje się
tu filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach, punkt pomocy lekarskiej.
Chudoba została w 1975 roku oddzielona od Kórnicy i dołączona do gminy Głogówek. Po II Wojnie Światowej liczba mieszkańców w wiosce wahała
się między dziewięćset, a tysiąc dwieście osób. W 2016 roku Kórnica liczy 661 mieszkańców (stan na 01.01.2016).
3.Tradycje kultywowane w Kórnicy
- darcie pierza;
- wykonywanie koron dożynkowych;
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II.

dożynki wiejskie;
odpust II połowa stycznia;
Kiermasz II połowa października;
Obrzędy weselne (kołacz, Polterabend);
Abraham (50-te urodziny mieszkańców);
Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, św.Józefa, św.Mikołaj, topienie Marzanny.

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie wsi Kórnica

Wieś o charakterze typowo rolniczym ok. 1350 ha użytków rolnych. Gospodarstwa rolne specjalizują się w uprawie roślin polowych (jęczmień,
pszenica, pszenżyto, rzepak i inne), produkcji trzody chlewnej oraz bydła mlecznego.
1. Rozwój gospodarczy i miejsca pracy
Kórnica jest lokalnym centrum handlowym, we wsi działają 3 sklepy spożywczo-przemysłowe, kilkanaście zakładów rzemieślniczych, skup
żywca. Ogółem w rolnictwie pracuje ok. 100 osób, w sektorze usług (drobni przedsiębiorcy) ok.40 osób, a w sferze budżetowej 23 osoby.
2. Instytucje gminne na terenie wsi
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy;
- Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach.
3. Inne instytucje użyteczności publicznej
- Filia Banku Spółdzielczego w Krapkowicach;
- NZOZ Otmęt;
- Agencja pocztowa.
4. Organizacja (związki, stowarzyszenia) działające na wsi
- Ochotnicza Straż Pożarna ;
6
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Związek Śląskich Kobiet Wiejskich;
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim;
LZS Nowy Dwór-Kórnica;
rada parafialna;
rada sołecka;
Stowarzyszenie

Wiodącymi organizacjami działającymi w Kórnicy są OSP oraz Związek Śląskich Kobiet Wiejskich. Jednostka OSP jest uznawana za jedną z
najlepszych w województwie opolskim, osiąga liczne sukcesy w zawodach pożarniczych. W ostatnim roku został całkowicie wymieniony sprzęt
jednostki, obecnie wyposażenie dorównuje zawodowym jednostkom straży pożarnej. Związek Śląskich Kobiet Wiejskich osiąga sukcesy w różnych
konkursach i przeglądach. Kobiety propagują tradycje kulinarne Kórnicy oraz prezentują dorobek kulturalny wsi.

III. Podsumowanie dorobku Odnowy wsi Kórnica za lata 2008-2015
Lp.

1

2
3
4
5
6

Zadania zaplanowane do realizacji na lata 2008-2015

Stopień realizacji zadania
Zrealizowane
Zrealizowane
Zadanie nie
częściowo
w całości
zrealizowane

Lokalne Centrum Kultury przy szkole (sala gimnastyczna, elementy skansenu, sala spotkań,
żarna, piec chlebowy, izba regionalna ze szkoły przeniesiona do sali spotkań, na trawnikach
stare narzędzia i maszyny).
Budynek po przedszkolu przekształcić na wiejski dom kultury.
Nawiązać partnerstwo z innymi miejscowościami. Partnerstwo z zaprzyjaźnionymi
miejscowościami w Polsce, Czechach, Niemczech.
Rozszerzyć zasięg ścieżek rowerowych o Kórnicę (muzeum p. Knury, krzyże przydrożne), trasa
Kórnica-Agnieszów-Głogówek.
Garaż dla OSP.
Uzupełnić chodniki, utwardzić pobocza.
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Uzupełnić nasadzenia na skwerkach obok OSP i przedszkola.

8
9
10
11

Renowacja kapliczek, małej architektury sakralnej (Bożymanka).
Odnowienie boiska sportowego z szatnią (nawierzchnia, ogrodzenie).
Pojemniki do segregowania śmieci – ustawić w dogodnej dla mieszkańców lokalizacji.
Remont cmentarza, wykonanie drogi dojazdowej od ul. Nowej, osuszenie budynku kościoła,
odwodnienie.
Stawy wiejskie, wyczyścić, docelowo jako zbiorniki wody ppoż.
Hydranty, baseny ppoż. odbudowa- informacja do gminy.
Chodnik – ścieżka rowerowa do Nowego Dworu.
Muzeum „pod chmurką” w środku wsi przed p. Swierzy lub p. Janik.
Promocja kulinarnego dziedzictwa wsi.
Promocja wsi, organizacja imprez cyklicznych: dożynki, festyny OSP.
Strona internetowa wsi.

12
13
14
15
16
17
18

Zrealizowano większość zakładanych zadań całościowo lub częściowo, nie zrealizowano 3 zadań, które są w kompetencji innych organów bądź
właścicieli.
Zadanie 14 Chodnik – ścieżka rowerowa do Nowego Dworu. Będzie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2016-17.
Zadanie 12 Stawy wiejskie, wyczyścić, docelowo jako zbiorniki wody ppoż. nie może być realizowane ze względu na brak zgody dysponenta terenu.
Zadanie 4 Rozszerzyć zasięg ścieżek rowerowych o Kórnicę, będzie realizowane w kolejnym planie.
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Wartość materialna działań Odnowy Wsi Kórnica w latach 2008-2015:
rok

Wartość zadań
materialnych

Wartość zadań nie
materialnych

razem

2008

26 860

19 010

45 870

2009

90 760

73 260

164 020

2010

28 450

19 910

48 360

2011

50 978

32 063

83 041

2012

102 689

77 691

180 380

2013

19 503

45 085

64 588

2014

112 071

53 279

165 350

2015

51 524

48 686

100 210

razem

482 835

368 984

851 819

Ponadto w Kórnicy wybudowano salę gimnastyczną (wartość inwestycji 1 530 000), siłownię na powietrzu (wartość 45 000), plac zabaw i altanę.
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IV.

Ocena silnych i słabych stron miejscowości

SILNE STRONY
1. Duża aktywność organizacji lokalnych (OSP, rada sołecka, Związek
Śląskich Kobiet Wiejskich, LZS, TSKN).
2. Kultywowanie obrzędów religijnych i tradycji wiejskich.
3. Dobrze rozwinięta sieć handlowa i sektor usług.
4. Dobra lokalizacja wsi.
5. Parafia.
6. Bank (filia BS Krapkowice).
7. Ośrodek zdrowia, agencja pocztowa.
8. Oświetlenie wsi, wodociągi.
9. Zadbane obejścia prywatne, aktywni mieszkańcy.

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIE

1. Możliwość pozyskiwania środków finansowych.
2. Stworzenie lepszych warunków życia dla mieszkańców
(zatrzymanie młodych, rozwój gospodarczy wsi).

1. Brak pełnej współpracy pomiędzy wszystkimi organizacjami.
2. Brak świadomości rolników w zakresie nadążania za zmianami na
rynku.
3. Brak odpowiedzialności i świadomości dobra wspólnego.
4. Dzikie wysypiska śmieci.

1. Emigracja zarobkowa (dotyczy znacznej liczby mieszkańców).
2. Niski przyrost naturalny (spadek liczby dzieci, starzenie się wsi).
3. Formalne wymogi przy pozyskiwaniu środków finansowych.
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V. Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną na lata 2016-2022.
Lp

1

2

Planowane Działania

Budowa kanalizacji sanitarnej
Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej wsi
Kórnica (kanalizacja zbiorcza lub oparta o
indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków)
Odnowienie kościoła w Kórnicy

Okres Realizacji

2017-2022

2017-2022

Przewidywany Koszt
PLN

6 500 000

200 000

Źródło Finansowania

Uzasadnienie

Pozyskanie środków
zewnętrznych,

- poprawa jakości życia
mieszkańców

WiK Sp. z o.o.

- ochrona środowiska

Środki własne, wsparcie
- poprawa jakości życia
z powiatu i gminy, LGD Kraina Św. mieszkańców
Anny
-ochrona zabytków
PROW

- poprawa jakości życia
mieszkańców

3

Przebudowa centrum wsi (terenu za pomnikiem)

4

Rozszerzyć zasięg ścieżek rowerowych o Kórnicę
(krzyże przydrożne), trasa Kórnica-AgnieszówGłogówek. Oznakować miejsca ciekawe z
historycznego punktu widzenia.

5

Chodnik – ścieżka rowerowa do Nowego Dworu.

2017-2022

2017-2018

150 000

LGD Kraina Św. Anny
PROW

3 000

LGD Kraina Św. Anny
PROW

- lepsze zagospodarowanie
przestrzeni wsi
- integracja mieszkańców

- poprawa jakości życia
mieszkańców
-promocja wsi

2017-2018

brak danych

Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Opolu, RPO WO 2014-2020,
wsparcie gminy

- poprawa jakości życia
mieszkańców
-poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców
- poprawa jakości
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powietrza poprzez
umożliwienie ruchu
rowerowego i pieszego, a
tym samym ograniczenie
emisji spalin,
-poprawa kondycji
zdrowotnej mieszkańców i
turystów,
- zwiększenie atrakcyjności
turystycznej miejscowości.
-poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców

6

Stawy wiejskie, przygotować do wykorzystania jako
zbiorniki wody ppoż.

2017-2018

15 000

LGD Kraina Św. Anny
PROW

- poprawa jakości życia
mieszkańców
- integracja mieszkańców
- zagospodarowanie
przestrzeni wiejskiej

7

8

Rozbudowa remizy OSP.

Renowacja boiska LZS.

2017-2022

2017-2022

500 000

LGD Kraina Św. Anny
PROW

500 000

LGD Kraina Św. Anny
PROW

- poprawa jakości życia
mieszkańców
-poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców

- poprawa jakości życia
mieszkańców
12
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- poprawa jakości życia
mieszkańców

9

Budowa parkingu przy szkole.

2017

10 000

Budżet gminy
-poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców

10 Budowa dróg ul. Nowa i ul. Polna 650mb

2017-2020

650 000

PROW, FOGR

11 Zagospodarowanie terenu przyszkolnego

2017-2022

50 000

Budżet gminy

2017-2022

20 000

12

Zagospodarowanie skwerku obok ul. Szkolnej 39 i
Głównej 69

13 Przebudowa chodników, przebudowa ul. Szkolnej

2017-2022

450 000

- poprawa jakości życia
mieszkańców
-poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców

LGD Kraina Św. Anny
PROW

Budżet gminy, PROW

- poprawa jakości życia
mieszkańców
- poprawa jakości życia
mieszkańców
- poprawa jakości życia
mieszkańców
-poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców

14 Oświetlenie boiska LZS

2017-2022

50 000

LGD Kraina Św. Anny
PROW

15 Budowa witacza przy wjeździe do wsi.

2017-2020

10 000

LGD Kraina Św. Anny
PROW

- poprawa jakości życia
mieszkańców
-poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców
-promocja wsi
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- poprawa jakości życia
mieszkańców

16 Budowa drogi Kórnica-Wesoła 1000mb

17

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie wsi
(drogi dojazdowe do pól)

2017-2022

2017-2022

1 500 000

1 500 000

PROW, FOGR
-poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców

PROW, FOGR

-poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców

Budżet powiatu, pozyskanie
18 Utworzenie spółdzielni socjalnej.

2017-2022

10 000

- poprawa jakości życia
mieszkańców

środków zewnętrznych

- poprawa jakości życia
mieszkańców
-aktywizacja zawodowa
mieszkańców
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VI.

Opis zadań ze wskazaniem ich wpływu na rozwój miejscowości z uwzględnieniem zgodności z charakterem
i krajobrazem kulturowym wsi Kórnica
PLAN

Cele

Co trzeba osiągnąć
urzeczywistnić

PROGRAM ODNOWY WSI NA
LATA 2017-2022

Co nam pomoże osiągnąć cel?

by

Co
nam
może
przeszkodzić?

ZASOBY

ATUTY

BARIERY

Czego użyjemy?

Co wykorzystamy?

Co wyeliminujemy, czego
unikniemy?

PROJEKTY
co wykonamy?

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1. Kultywowanie tradycji.

Instytucje gminne,

Silnie zakorzenione

Spory wewnętrzne,

2. Upiększanie otoczenia.

organizacje działające

tradycje miejscowe,

prawo własności, brak

3. Odnowienie małej

na terenie wsi,

współpraca

środków finansowych,

architektura sakralna

mieszkańców oraz

brak wsparcia ze

organizacji wiejskich.

strony gminy oraz

architektury sakralnej.
4. Dbałość o zabytki
architektury sakralnej.

innych instytucji
finansujących

Zadania:
2.Odnowienie kościoła w Kórnicy.
3. Przebudowa centrum wsi (terenu za
pomnikiem)
7. Rozbudowa remizy OSP.
11. Zagospodarowanie terenu
przyszkolnego
12. Zagospodarowanie skwerku obok
ul. Szkolnej 39 i Głównej 69.
15.Budowa witacza przy wjeździe do
wsi.
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B. STANDARD ŻYCIA
1. Poprawa infrastruktury
technicznej i społecznej.

Drogi polne, drogi
gminne

Zaangażowanie
mieszkańców wsi

Wymogi formalne,
brak środków finansowych,

1. Budowa kanalizacji sanitarnej
Rozwiązanie problemu gospodarki
ściekowej wsi Kórnica.
5.Chodnik – ścieżka rowerowa do Nowego
Dworu.
9. Budowa parkingu przy szkole.

10. Budowa dróg ul. Nowa i ul. Polna
650mb.
13. Przebudowa chodników,
przebudowa ul. Szkolnej.
16. Budowa drogi Kórnica-Wesoła
1000mb.
17. Przebudowa dróg wewnętrznych
na terenie wsi (drogi dojazdowe do
pól).

C. JAKOŚĆ ŻYCIA
Dbanie o zdrowie,
bezpieczeństwo , jakość
życia rodzinnego i
wspólnotowego.
Równość płci.

Boisko LZS, obiekty
OSP, stawy wiejskie

Zaangażowanie
mieszkańców wsi,
Pracowitość,
rzetelność
mieszkańców.

Wymogi
formalne, 4.Rozszerzyć zasięg ścieżek
brak środków finanso- rowerowych o Kórnicę (krzyże
wych,
przydrożne), trasa Kórnica Agnieszów - Głogówek. Oznakować
miejsca ciekawe z historycznego
punktu widzenia.
6.Stawy wiejskie, przygotować do
wykorzystania jako zbiorniki wody
ppoż.
7. Rozbudowa remizy OSP.
16
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8. Renowacja boiska LZS.
14. Oświetlenie boiska LZS.

D. BYT
1. Rozwój drobnej przedsiębiorczości wiejskiej,
tworzenie miejsc pracy

Mieszkańcy Kórnicy

Umiejętności i pracowitość mieszkańców,
wykorzystanie
programów wsparcia
dla zakładanych mikroprzedsiębiorstw i
spółdzielni socjalnych.

Wymogi formalnoprawne

18.Powstanie spółdzielni socjalnej,

-Kolportowanie informacji o
możliwościach tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz wsparcia ich
działalności,

-Wspieranie wzajemne różnych
podmiotów działających na wsi.

Opracował
(-)R. Reszczyński
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