
UCHWAŁA NR XXIII/279/2016
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Pietna 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 Pietna 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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I.
Piękna, atrakcyjna wie

SPŁYW KAJAKOWY RZEK

I.  Wizja wsi Pietna 
kna, atrakcyjna wieś z rozwiniętą bazą agroturystyczną

doskonały wypoczynek i rekreację. 
 

 

SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ OSOBŁOGĄ
3 

 
 agroturystyczną zapewniającą 

 OSOBŁOGĄ 
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II.  Charakterystyka miejscowości  

 
 Pietna leży na 50,4455°N oraz na 17,9597°E, przy drodze wojewódzkiej Nr 416 
Opole - Głubczyce, położona w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, 4 km 
od Krapkowic - miasta powiatowego. Administracyjnie należy do Gminy Krapkowice. 

Składa się z trzech charakterystycznych części: dolnej nad stawem (historycznie 
najstarsza), górnej za lasem oraz środkowej w kierunku Krapkowic (największa). Od 
północy okala ją rzeka Osobłoga, a od południa lasy państwowe z siedzibą w Prószkowie. 

Średnie temperatury wynoszą 8°C, opady 600-650 mm, okres wegetacyjny, długi 
powyżej 220 dni, tereny są zaliczane do najcieplejszych w Polsce. 

Charakterystycznymi cechami Pietnej są otwarte przestrzenie w powiązaniu z 
walorami położenia i krajobrazu skłaniają wieś do przyjęcia idei wsi - parku, czyli miejsca 
na relaksujący pobyt i wypoczynek. Są tu wyjątkowej jakości tereny publiczne i prywatne z 
wzorcowo ukształtowanymi dwoma miejscami centralnymi: obiekty i tereny służące życiu 
społecznemu mieszkańców oraz rekreacyjno-wypoczynkowe. Zagospodarowano teren w 
centrum wsi wraz z wybudowaniem fontanny, wyremontowano ogrodzenie cmentarza, 
utworzono Izbę Pamięci. Wioska ma charakter zabudowy luźnej. Większość stanowią domy 
jednorodzinne parterowe, bądź jednopiętrowe oraz kilka gospodarstw rolnych o zabudowie 
zamkniętej i funkcji zagrodowej. Wieś przynależy do parafii pw. św. Floriana w Żywocicach.  

Wieś zamieszkuje 359 mieszkańców (stan na 31.12.2015r.), wyróżniają się oni dużą 
aktywnością społeczną i zaangażowaniem w inicjatywy lokalne. Od wielu lat dbają o 
estetykę wsi, upiększając nie tylko własne posesje, ale również miejsca związane z 
wydarzeniami historycznymi oraz miejsca kultu religijnego. 

Pietna do Programu Odnowy Wsi przystąpiła w roku 2001 jako pierwsza w gminie, a 
już w 2005 zdobyła I miejsce w woj. opolskim w Konkursie Piękna Wieś Opolska w 
kategorii „Najpiękniejsza Wieś”. W 2005 r. II miejsce w kategorii „Najpiękniejsza zagroda”, 
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Koron i Wieńców Żniwnych w 2010 r. oraz w 2013 r. 
III miejsce w kategorii „Najpiękniejsza zagroda wiejska” w konkursie Piękna Wieś Opolska. 
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III.  Zarys historyczny wsi Pietna 
Prowadzone w okolicach Krapkowic prace archeologiczne wykazały, że teren był już 

zamieszkały w okresie górnego paleolitu. Była to tak zwana kultura hamburska. 
Odkrycia takiego dokonano w Rogowie Opolskim w odległości zaledwie 15km od 

Pietnej. Znalezisko to datowane jest na 10500lat p.n.e. Prawdopodobnie od  II do III wieku 
p.n.e. okolice te zamieszkiwali Celtowie. Już w okresie wpływów rzymskich od I do IV 
w.n.e. Teren był stosunkowo zaludniony. Dotąd jednak nie udało się ustalić, kiedy dokładnie 
nastąpił początek osadnictwa na terenie wsi Laschic, późniejszej Pietnej. 

Po raz pierwszy wieś pod nazwą 
Laschic została odnotowana w  
dokumentach księstwa opolskiego w 1297   
roku. Z podań przekazywanych kolejnym 
pokoleniom wynika, że są dwa miejsca 
lokalizacji poprzedniczki Pietnej. Pierwsze 
miejsce to okolice ujścia Osobłogi na 
kończącej się skarpie na wysokości śluzy w 
Żywocicach tzw. do dziś dnia (górki 
Berrowej). Drugie miejsce to okolice 
gruntów państwa Moszko i Kuc. Należy 
jednak pamiętać, że teren dolny tworzył tu 
w XIII i XIV wieku wielkie, zabagnione i 
często nawiedzane przez powódź 
rozlewisko.  

W 1305 roku w księdze dochodów diecezji wrocławskiej „Liber fundationis” 
odnotowano, iż dziesięcina ze wsi Laschic należy się w połowie biskupowi, a w połowie 
prepozytowi kościoła klasztornego Cystersów lubuskich w Kazimierzu. Prawdopodobnie 
około 1320 roku wieś znalazła się ponowie we władaniu książąt opolskich. Dnia 21 czerwca 
1323 roku, wieś Laschic została nadana wraz z przynależnościami klasztorowi Cystersów w 
Jemielnicy. Aktu tego dokonał książę opolski Albert. 

W dniu 6 kwietnia 1327 roku, książę opolski Bolko II – potomek w linii prostej 
pierwszego Piasta śląskiego Władysława II Wygnańca (syna Bolesława Krzywoustego) – 
złożył hołd lenny królowi czeskiemu – dlatego też Laschic znalazła się w państwie czeskim. 
Był to skutek rozbicia dzielnicowego Polski. 

Prawdopodobnie jeszcze przed końcem XIV wieku wioska znalazła się znowu w 
dobrach książęcych. Świadczy o tym dokument wydany 1 sierpnia 1401 roku przez księcia 
niemodlińskiego i strzeleckiego Bernarda, na mocy którego Cystersi z Jemielnicy otrzymali 
ze wsi Laschic na własność staw oraz coroczne datki w postaci 4 wiader miodu. Jedną z 
osób poświadczających ów dokument był Piotr Themchen, dziedziczny wójt miasta 
Krapkowice. Jest to ostatnia pisemna informacja o istnieniu poprzedniczki Pietnej. 

Wiek XV to okres niezwykle trudny dla Śląska. Teren księstwa opolskiego staje się 
wielkim polem bitewnym. Przez jego terytorium przeszły wojska polskie, czeskie, 
węgierskie jak również walczących ze sobą książąt śląskich. Wiele miast i wsi zostało 
zniszczonych, tak się stało też ze wsią Laschic. 

Jako ciekawostkę można uznać to, że nazwę Pietna uznał profesor Henryk Borek z 
urzeźbieniem powierzchni ziemi. Nazwa ta miała pierwotnie oznaczać podnóże wzniesienia. 
Również nie wyklucza się, że nazwa wioski mogła oznaczać kiedyś miejsce, gdzie jest woda 
pitna, i że mogła ona brzmieć „Pitna” jak również wskazywano na istniejące piekarnie 
„Pieczeń”. 

Pietnej nie ominęła także wojna trzydziestoletnia (1618–1648). W pobliżu wsi działania 
prowadziły wojska protestanckie Petera Ernsta Mansfelda oraz oddziały szwedzkie. W 
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latach 1742–1747 Śląsk po raz kolejny zmienia przynale
należała do państwa pruskiego. Przegl
młynie w Pietnej, że istniał ju
Abraham Guradzerowie –
morgami ziem od właściciela Schreibera. Owi bracia wybudowali te
młyna dwa piece do wytapiania surówki stali tzw. fryszerki. W roku 1929 Józef Pieczyk z 
Zabierzowa wybudował na Osobłodze zapor
Następnym właścicielem młyna została rodzina Grzymek z Łowkowic. Dalsze losy młyna 
spowodowały przekształcenie młyna na elektrowni
Krapkowice i zarządzał kupiec Jarosz, pó

Dzień 8 grudnia 1903 roku stał si
dniu popłynął prąd i zabłysło 
dotarło do Krapkowic. W 1914 roku rozpocz
mieszkańców wioski, a 2 zmarło w niewoli.

W plebiscycie odbywaj
opowiedziała się po stronie niemieckiej. II wojna 
roku i pochłonęła 35 mężczyzn z wioski. W
w 1990 roku z inicjatywy TSKN na zebraniu wiejskim podj
pomnika ku czci ofiar I i II wojny 

W nocy z 12 na 13 lutego 1995 roku nieznani sprawcy, obło
benzyną i podpalili. Kolejną
powódź tzw. „tysiąclecia” spowodowana była cofk
wskazywały blisko 11m. Woda dosi
część wioski na wysokość 1,50m.

W ostatnim czasie bardzo wa
obchody 700-lecia istnienia wsi, które odbyły si
zadanie podsumowanie życia w Pietnej przez osta
Weiss odtworzył historyczną
znajduje się herb Pietnej oraz 
24 i 25 sierpnia 2002 roku odbył
przedstawicielami partnerskiej wioski Mittelhof (Niemcy), jak równie
mieszkańcami, którzy to po wojnie wyemigrowali do Niemiec.

 

 
 

Pietna jako jedna z nielicznych wiosek w okolicy, posiada swój herb i piecz
to rzecz nowa, ale osadzona w tradycji historycznej. Wewn
jednocześnie herbem Pietnej, znajduj
do wkładania garnków do pieców kuchennych lub piekarniczych tzw. „wieloków”), widły 
(tradycyjny symbol pracy na roli).

 

Ś ąsk po raz kolejny zmienia przynależność państwow
stwa pruskiego. Przeglądając zapiski z tych okresów czytamy równie
że istniał już w 1790 roku. W 1837 roku trzej bracia: Wolf, Siegfried, 

– Żydzi ze Ściborowic kupili za 6000 talaró
ściciela Schreibera. Owi bracia wybudowali też

młyna dwa piece do wytapiania surówki stali tzw. fryszerki. W roku 1929 Józef Pieczyk z 
Zabierzowa wybudował na Osobłodze zaporę dębową, która przetrwała

ścicielem młyna została rodzina Grzymek z Łowkowic. Dalsze losy młyna 
spowodowały przekształcenie młyna na elektrownię wodną, w którą to inwestowało miasto 

ądzał kupiec Jarosz, późniejszy honorowy obywatel mia
 8 grudnia 1903 roku stał się ważną datą w dziejach Pietnej. W tym to wła

ąd i zabłysło światło we wsi Pietna. W dzień później zasilanie elektryczne 
dotarło do Krapkowic. W 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa, w której z

ców wioski, a 2 zmarło w niewoli. 
W plebiscycie odbywającym się 20 marca 1921 roku, wię

ę po stronie niemieckiej. II wojna światowa rozpoczęła si
ężczyzn z wioski. W 1968 roku duże zniszczenia dopełniła powód

w 1990 roku z inicjatywy TSKN na zebraniu wiejskim podjęto decyzj
pomnika ku czci ofiar I i II wojny światowej. 

W nocy z 12 na 13 lutego 1995 roku nieznani sprawcy, obłożyli pomnik oponami, pola
 i podpalili. Kolejną tragiczną datą w historii wsi był 10 lipiec 1997. Szalej

ąclecia” spowodowana była cofką wód z Odry, na której to wodowskazy 
wskazywały blisko 11m. Woda dosięgnęła również naszej miejscowoś

ść 1,50m. 
W ostatnim czasie bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach obecnej Pietnej, były 

lecia istnienia wsi, które odbyły się w dniach 18 i 19 lipca 1998 roku i miały za 
zadanie podsumowanie życia w Pietnej przez ostanie 700 lat. Z tej to okazji sołtys Henryk 
Weiss odtworzył historyczną, starą pieczęć oraz ufundował sztandar wiejski, na którym to 

 herb Pietnej oraz św. Jadwiga Śląska patronka wsi. A w niedługim czasie, czyli 
24 i 25 sierpnia 2002 roku odbyły się pierwsze dożynki gminne oraz pierwsze spotkanie z 
przedstawicielami partnerskiej wioski Mittelhof (Niemcy), jak równie

cami, którzy to po wojnie wyemigrowali do Niemiec. 

Miejscowość posiada szczegółową historię zawartą w folderze 
oraz drugie wydanie w języku Polskim i Niemieckim „ Historia Pietnej”.

Pietna jako jedna z nielicznych wiosek w okolicy, posiada swój herb i piecz
to rzecz nowa, ale osadzona w tradycji historycznej. Wewnątrz piecz

nie herbem Pietnej, znajdują się trzy narzędzia: łopata piekarska, macki (u
do wkładania garnków do pieców kuchennych lub piekarniczych tzw. „wieloków”), widły 
(tradycyjny symbol pracy na roli). 
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ść ństwową. Od tego okresu 
c zapiski z tych okresów czytamy również o 

 w 1790 roku. W 1837 roku trzej bracia: Wolf, Siegfried, 
ciborowic kupili za 6000 talarów młyn wraz ze 150 

ciciela Schreibera. Owi bracia wybudowali też wkrótce w pobliżu 
młyna dwa piece do wytapiania surówki stali tzw. fryszerki. W roku 1929 Józef Pieczyk z 

, która przetrwała na długie lata. 
cicielem młyna została rodzina Grzymek z Łowkowic. Dalsze losy młyna 

ą to inwestowało miasto 
niejszy honorowy obywatel miasta. 

 w dziejach Pietnej. W tym to właśnie 
ń źniej zasilanie elektryczne 
światowa, w której zginęło 16 

 20 marca 1921 roku, większość mieszkańców 
ęła się 31 sierpnia 1939 

e zniszczenia dopełniła powódź, a 
ęto decyzję o rozbudowie 

żyli pomnik oponami, polali 
 w historii wsi był 10 lipiec 1997. Szalejąca 

 wód z Odry, na której to wodowskazy 
 naszej miejscowości podtapiając dolną 

nym wydarzeniem w dziejach obecnej Pietnej, były 
 w dniach 18 i 19 lipca 1998 roku i miały za 

nie 700 lat. Z tej to okazji sołtys Henryk 
 oraz ufundował sztandar wiejski, na którym to 

ska patronka wsi. A w niedługim czasie, czyli 
ynki gminne oraz pierwsze spotkanie z 

przedstawicielami partnerskiej wioski Mittelhof (Niemcy), jak również z byłymi 

ą w folderze „Pietna Dzieje”  
zyku Polskim i Niemieckim „ Historia Pietnej”. 

Pietna jako jedna z nielicznych wiosek w okolicy, posiada swój herb i pieczęć. Nie jest 
ątrz pieczęci, która jest 

dzia: łopata piekarska, macki (używane 
do wkładania garnków do pieców kuchennych lub piekarniczych tzw. „wieloków”), widły 

Id: 90E67F17-421E-44B7-8050-25D309BA769E. Podpisany Strona 7



7 
 

IV.  Określenie przestrzennej struktury 
miejscowości przez wskazanie 

 
W Pietnej dominanty przestrzenne stanowią: 
- Cmentarz położony na pięknym wzniesieniu za wiosną, w otoczeniu pól i łąk. Groby 
zmarłych zwrócone są w kierunku wioski, 
- Wewnątrz kaplicy cmentarnej znajduje się ołtarz z wiszącym nad nim krzyżem oraz 
obrazem Św. Jadwigi – patronki śląska i Pietnej. Na bocznych ścianach wmurowane są 
tablice upamiętniające ofiary I i II wojny światowej. Kaplica ta przypomina swoim 
wyglądem mały kościółek., 
- figury św. Jadwigi Śląskiej i św. Floriana, 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

- Budynek po byłej szkole, 
- Kościół parafialny w Żywocicach oddalony o 2 km, 
- Przy wjeździe do wioski, od strony Krapkowic, znajduje się Dyskoteka Diskoplex A4. Jest 
jedną z największych dyskotek w regionie, a nawet i Polsce, 
- plac zabaw dla dzieci,  
- Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietnej został założony w 1964 roku, a w 2000 
roku został przeprowadzony gruntowny remont, w 2015 roku wybudowano zupełnie nową 
remizę OSP, 
- krzyże przydrożne,  
- stawy przylegające do wioski od północnej strony, 
- dolna część zabudowy umiejscowiona na zboczu w dolinie Osobłogi, 
- stacja benzynowa na wlocie, od strony Krapkowic, 
- budynek po starej elektrowni,  
- jazy na rzece Osobłoga, 
- wiejskie muzeum, 
- fontanna upamiętniająca powódź w roku 1997 oraz przystąpienie do Programu Odnowy 
Wsi 
- pomnik ofiar I i II wojny światowej, 
- Plac stawowy – w całości ukształtowany w ramach Programu Odnowy Wsi, 
- dwa gospodarstwa agroturystyczne („Western Ranch” i „Salve Amici”), 
- boiska do gry: w piłkę nożną, tenisa, siatkówki plażowej oraz koszykówki, 
- rozlewiska bagienne, 
- piaszczyste wzniesienie „Babiocha”, przypominające kształtem wzgórze cmentarne leżące 
przy polnej drodze z Pietnej do Steblowa. 
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Gospodarstwa agroturystyczne „Western Ranch” i „Salve Amici”
 

V. Inwentaryzacja zasobów słu

 
a)  zasoby przyrodnicze:
• miejscowość od południa okalaj

olcha, modrzew, 
• w dolnej części wioski, gdzie wyst

zaobserwować różnego rodzaju siedliska: ptaków, bobrów i całej gamy drobnych 
zwierząt, 

• występowanie roślin chronionych,
• na terenie Pietnej znajduj

pagórkami, rzeką, stawem oraz dolin
 

b)  dziedzictwo kulturowe:
• pozostałości po piaszczystym wzniesieniu „Babiocha”, 
• fontanna obok stawu, upami
• kaplica wiejska znajdują
• budynek elektrowni, zagospodarowany po dawnym młynie wodnym,
• przydrożne krzyże przypominaj
• cmentarz wraz z kaplicą
• figura Św. Jadwigi Ślą
• kultywowanie tradycji: wodzenie nied
dożynki, obrzędy weselne (pieczen
palenie żuru, Babski Comber, jarmarki, festyny, kiermasze.
 

c) obiekty i tereny:
• wioska posiada dużo skwerków przy kaplicach, fontannie, pomniku, krzy
kamieniach partnerskich, przy domu spotka

Gospodarstwa agroturystyczne „Western Ranch” i „Salve Amici”

Inwentaryzacja zasobów służą
odnowie miejscowości

zasoby przyrodnicze: 
ść od południa okalają lasy z typowym drzewostanem 

ęści wioski, gdzie występuje teren dość mokry i zabagniony mo
ć żnego rodzaju siedliska: ptaków, bobrów i całej gamy drobnych 

ślin chronionych, 
na terenie Pietnej znajdują się unikalne krajobrazy zharmonizowane z dwoma 

ą, stawem oraz doliną Osobłogi. 

kulturowe: 
ci po piaszczystym wzniesieniu „Babiocha”,  

fontanna obok stawu, upamiętniająca powódź tysiąclecia w roku 1997,
kaplica wiejska znajdująca się przy rozlewiskach i stawach, 
budynek elektrowni, zagospodarowany po dawnym młynie wodnym,

że przypominające o różnych nieszczęśliwych wydarzeniach,
cmentarz wraz z kaplicą  

Śląskiej i św. Floriana, 
kultywowanie tradycji: wodzenie niedźwiedzia, odpust, wykonywanie koron 

dy weselne (pieczenie weselnego kołacza śląskiego, polterabend), Abraham, 
uru, Babski Comber, jarmarki, festyny, kiermasze. 

obiekty i tereny: 
żo skwerków przy kaplicach, fontannie, pomniku, krzy

kamieniach partnerskich, przy domu spotkań i OSP, 

8 

Gospodarstwa agroturystyczne „Western Ranch” i „Salve Amici” 

Inwentaryzacja zasobów służących 
odnowie miejscowości 

 lasy z typowym drzewostanem - świerk, dąb, sosna, 

ść mokry i zabagniony można 
nego rodzaju siedliska: ptaków, bobrów i całej gamy drobnych 

 unikalne krajobrazy zharmonizowane z dwoma 

clecia w roku 1997, 

budynek elektrowni, zagospodarowany po dawnym młynie wodnym, 
liwych wydarzeniach, 

wiedzia, odpust, wykonywanie koron żniwnych, 
skiego, polterabend), Abraham, 

o skwerków przy kaplicach, fontannie, pomniku, krzyżach, 
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• przez Pietną przebiega ścieżka rowerowa łącząca wieś z miastem Krapkowice i z innymi 
miejscowościami, 
• w części tzw. rynku przy stawie znajdują się miejsca do odpoczynku dla turystów, 
• boiska do gry: w piłkę nożną, tenisa, siatkówkę plażową oraz koszykówkę, 
• dwa gospodarstwa Agroturystyczne. 
 

d) infrastruktura społeczna: 
• obiekt po byłej szkole z dużymi możliwościami zagospodarowania-sala spotkań, barek 
pod działalność gospodarczą, pomieszczenia przystosowane do uruchomienia przedszkola 
lub klubu malucha jak również miejsca 
spotkań emerytów, 
• plac zabaw, 
• izba pamięci, 
• Ochotnicza Straż Pożarna, 
• kaplica cmentarna do odprawiania 
nabożeństw i mszy. 

 
 
 
e)   infrastruktura techniczna:  
• Gospodarka wodno-ściekowa, miejscowość Pietna zaopatrywana jest w wodę ze stacji 
ujęć i uzdatniania w Krapkowicach, woda konsumpcyjna dostarczana jest do domów z ujęć 
podziemnych. 
• Pietna ma już kanalizację sanitarną. 
• Zorganizowana gospodarka odpadami. Odpady komunalne deponowane są przez firmy 
uprawnione do tego rodzaju działalności, na terenie sołectwa prowadzona jest selektywna 
zbiórka odpadów nadających się do recyklingu: system workowy (na odpady tworzyw 
sztucznych, papieru, szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji). Na terenie wioski 
przeprowadzana jest również zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 
• Sieć telekomunikacyjna i internetowa. 
• Sieć średniego napięcia,  zaopatrzenie mocy szczytowej istniejących odbiorców z terenu 
sołectwa, szacuje się na około 0,4 MW. Pokrycie tego zapotrzebowania odbywa się przez 
dwie stacje transformatorowe, sieć niskiego napięcia wykonana jest głównie jako 
napowietrzna na słupach drewnianych i strunobetonowych. Oświetlenie dróg i ulic 
wykonane jest jako mieszane (żarowe, rtęciowe) instalowane w przeważającej części na 
słupach wspólnie z siecią niskiego napięcia. 
 

f)  gospodarka i rolnictwo: 
• na terenie miejscowości znajduje się sklep spożywczo-przemysłowy, 
• firmy świadczące usługi budowlane, 
• zakłady instalacyjne wodno-kanalizacyjne, 
• zakład stolarski, 
• zakład mechaniki samochodowej, wulkanizacji i wymiany opon, 
• firma transportowa, 
• firmy handlowe, 
• lakiernictwo, 
• zakład elektryczny, 
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• zakład malarski, 
• zakład ślusarski, 
• gospodarstwa rolne, 
• gospodarstwa agroturystyczne: jedno z hodowl
– wypoczynkowe. 
 

g)  kapitał społeczny i ludzki:
 

• Rada Sołecka, 
• Grupa Odnowy Wsi, 
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
• Ludowy Zespół Sportowy,
• Rada Parafialna, 
• Ochotnicza Straż Pożarna,
• Związek Hodowców Gołę
• Koło Towarzystwa Społeczno
• partnerstwo Pietna - Mittelhof (Niemcy).

 
 

Kamienie upamię

 
 
 
 
 
 
 
 
 

gospodarstwa agroturystyczne: jedno z hodowlą koni rekreacyjnych, a drugie rekreacyjno 

eczny i ludzki: 

zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Ludowy Zespół Sportowy, 

ż żarna, 
zek Hodowców Gołębi Pocztowych, 

Koło Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim,
Mittelhof (Niemcy). 

Kamienie upamiętniające 10 lat partnerstwa Pietna-Mittelhof

10 

 koni rekreacyjnych, a drugie rekreacyjno 

Ś ąsku Opolskim, 

Mittelhof 2003-2013 
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VI. Zasoby kulturowe-cykliczne 
 

1. Bal maskowy dla dzieci - TSKN 
2. Obchody św. Józefa 
3. Stawianie słupa majowego - TSKN 
4. Przyjmowanie grup studyjnych  
5. Turniej szachowy o złotą wieżę  
6. Partnerskie spotkania Pietna - Mittelhof  
7. Rajd rowerowy na Górę św. Anny 
8. Pony Express (poczta konna) - Western Ranch Pietna p. Kopitza 
9. Wyjazd do św. Jadwigi Śląskiej  
10. Świąteczne kuligi, jazdy konne, przejazdy bryczką – agroturystyka p. Kopitza 
11. Dożynki parafialne 
12. Palenie żuru 
13. Dzień Emeryta i Seniora 
14. Spływ kajakowy Osobłogą 
15. Zawody strażackie 
16. Festyn parafialny 
17. Wycieczki pielgrzymkowe i inne 
18. Procesja na Wszystkich Świętych 
19. Wykonanie koron żniwnych 
20. Wspólny różaniec wiejski 
21. Uroczystość ku czci św. Urbana 
22. Kiermasz ku czci św. Jadwigi Śląskiej – patronki wsi 
23. Wspólne biesiadowanie z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy 
24. Odwiedziny kolędowe – proboszcza 
25. Kultywowanie tradycji: wodzenie niedźwiedzia, odpust, kiermasz, obrzędy weselne 
(pieczenie weselnego kołocza śląskiego, Polterabend), Abraham, festyn rodzinny, Babski 
Comber, ozdabianie/”skrobanie” kroszonek. 
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VII. Ocena mocnych i słabych stron 
miejscowości Pietna 

 

Mocne strony wsi: 
– korzystna lokalizacja wsi, piękne położenie wioski, 
– dobrze rozwinięty system komunikacji drogowej, 
– dobra łączność telefoniczno - internetowa,  
– przypływająca rzeka Osobłoga, 
– dobrze zagospodarowana dolna część wioski (staw, fontanna, kaplica, obeliska 700-lecia, 

figura św. Jadwigi, unikalne poręcze wykonane z drewna na mostku), 
– dobry stan dróg wewnątrz wioski, 
– usadowione kamienie partnerskie na początku wsi, 
– 2 gospodarstwa agroturystyczne z bazą noclegową, 
– dobrze zorganizowana grupa Odnowy Wsi, 
– gospodarność i pracowitość mieszkańców wynikająca z tradycji kulturowych 

stanowiących potencjał dla rozwoju wsi, 
– liderzy wśród mieszkańców, 
– legendy i fakty historyczne przekazywane z pokolenia na pokolenie, 
– dobre oświetlenie wioski, 
– lokal użyteczności publicznej, 
– sklep spożywczy, 
– boiska sportowe (piłka nożna, siatkówka plażowa, kort do tenisa oraz do koszykówki), 
– plac zabaw, 
– bogate tradycje regionalne, kultywowanie obrzędów religijnych, 
– dobrze rozwinięty program imprez kulturalno-rozrywkowych, 
– blisko do miasta, 
– brak zakładów uciążliwych dla mieszkańców, 
– zorganizowana gospodarka odpadami, 
– promowanie wioski na skalę kraju przez kompleks dyskotekowy, 
– stacja benzynowa, 
– dobrze działające firmy, które zatrudniają mieszkańców, 
– szybki dojazd do autostrady A4, 
– pięknie wkomponowana w otoczenie leśniczówka. 
 

Słabe strony miejscowości: 
– zaniedbany system melioracyjny, dzikie wysypiska śmieci, 
– opalanie w piecach paliwem stałym, 
– brak nowych inwestycji i tworzenia nowych, małych zakładów np. piekarnia, 

przetwórstwo eko, wykonywanie produktów regionalnych, 
– brak dokumentacji do zagospodarowanie części wioski, 
– emigracja młodych za granicę, 
– niezagospodarowany budynek po byłej szkole, 
– niefunkcjonująca izba pamięci, 
– fatalny stan hydrotechniczny(śluzy, była elektrownia, system kaskadowy w kompleksie 

leśnym), 
– brak większej powierzchni terenu pod festyny, zawody OSP, wymiarowe boisko do gry w 

piłkę nożną, 
– nieodrestaurowane legendarne wzniesienie „Babiocha”, 
– niedokończony płot na cmentarzu, 
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– brak miejsca na usadowienie historycznych tablic nagrobkowych, 
– nie umocniona skarpa na cmentarzu, 
– zaniedbana skarpa przy boisku sportowym, dzikie wysypisko, 
– starzejące się społeczeństwo, 
– niski przyrost naturalny. 
 

Szanse: 
− utworzenie pięknej wsi ekologicznej z rozwiniętą bazą agroturystyczną zapewniającą 

doskonały wypoczynek i rekreację, 
− duża możliwość pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych, 
− planowanie ciekawych inwestycji finansowanych z budżetu gminy, 
− pozyskiwanie nowych terenów pod działalność kulturalno-sportową (ścieżki rowerowe, 

staw, wymiarowe boisko sportowe), 
− stworzenie większej ilości zakładów rzemieślniczych wstrzymując emigrację zarobkową, 
− napływ nowych mieszkańców poprzez ułatwienie osiedlania się, 
− wykorzystanie rzeki Osobłogi do spływów kajakowych na odcinku do mariny w 

Krapkowicach. 
 

Zagrożenia: 
– wyludnianie się wioski, niski przyrost naturalny, starzenie się społeczeństwa, 
– emigracja zarobkowa, 
– powódź, wylew rzeki Osobłogi, pożary okolicznych lasów, 
– brak osób z praktyką umożliwiającą pozyskiwanie środków zewnętrznych, 
– duże niebezpieczeństwo wypadków na drodze 416. 
 
 
 

VIII. OPIS PLANOWANYCH ZADA Ń 
INWESTYCYJNYCH I 

PRZEDSIĘWZI ĘĆ AKTYWIZUJ ĄCYCH  
SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą NA LATA 

2016-2022 
 

Lp.  Planowane działanie Rok 
realizacji  

Koszt w zł Źródło finansowania 

1 Wspólna działalność samorządu - 
organizacje 

2016-2022 
 
Brak danych Brak danych 

2 Estetyka – tradycja i historia wsi 2016-2022 
 
Brak danych LGD Kraina św. Anny, 

PROW i UMiG 

3 Udział w Programie Odnowy Wsi 2016-2022 
 
Brak danych Urząd Marszałkowski i 

Urząd Miasta i Gminy, 
Środki własne 
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4 Poprawa estetyki wsi 2016-2022 50 000 PROW, UMiG, 
fundusz sołecki, środki 
własne  sołectwa,  
praca mieszkańców 

5 Strona internetowa „Odnowa wsi” 2016-2022 2 000 Fundusz sołecki 

6 Konkretne zagospodarowanie dolnej 
części budynku po byłej szkole dla 
Koła Emerytów i Rencistów jak 
również miejsca na zbiór tradycyjnych 
starych narzędzi 

2017 20 000 PROW, LGD Kraina 
św. Anny, UMiG, 
stowarzyszenia 
wiejskie 

7 Podjęcie działań w zarządzie WZiR’u 
o konkretne, szybsze 
zagospodarowanie terenów po byłej 
elektrowni 

2017-2019 Zgodnie z 
przyszłym 
projektem 

WZiR, fundusze UE, 
fundusz prywatny 

8 Przystosowanie rzeki Osobłogi do 
spływu kajakowego Pietna – 
Krapkowice „Marina” 

2017-2019 10 000 WZiR, UMiG, 
fundusze UE 

9 Zakupienie większego, równego terenu 
pod festyny, zawody strażackie, 
wymiarowe boisko w celu utworzenia 
ogólnodostępnego miejsca na cele 
rekreacyjno - sportowe, kulturalne, 
turystyczne i wypoczynkowe 

2017-2019 200 000 PROW, UMiG, 
fundusz sołecki 

10 Zagospodarowanie centrum wsi, lasku 
koło p. Glomba, wycięcie kilku drzew 
i ustawienie ławek 

2017-2018 30 000 Fundusz sołecki, 
UMiG, LGD Kraina 
św. Anny 

11 Utwardzenie i wyasfaltowanie  drogi 
na kąty, do leśniczówki, pod Białeń i 
ul. Pl. Stawowy 

2017-2019 250 000 Zarząd dróg, UMiG, 
fundusz sołecki, FOGR 

12 Położenie asfaltu na drodze Steblów 
Nowy - Młyn 

2017-2019 20 000 PROW, UMiG, FOGR 

13 Odrestaurowanie legendarnego 
wzniesienia „Babiocha” 

2016-2018 25 000 UMiG, fundusz 
sołecki, LGD Kraina 
św. Anny 

14 Izba pamięci z zagospodarowaniem 
terenu wokół 

2017-2019 20 000 UMiG, fundusz sołecki 

15 Wykonanie prac melioracyjnych w 
kierunku Kątów 

2016-2017 50 000 Spółka wodna, UMiG 

16 Umocnienie skarpy na cmentarzu i 
wykonanie chodników na 
poszczególnych wysokościach 

2016-2018 25 000 Rada parafialna, 
fundusz sołecki, UMiG 

17 Wykonanie tablic ogłoszeniowych za 
lasem i w centrum wsi  

2016-2017 2 000 Fundusz sołecki 

18 Zagospodarowanie pomieszczeń po 
byłym barze dla „Odnowy wsi” i Koła 
ERiL 

2016-2017 10 000 UMiG, fundusz sołecki 
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19 Wykonanie rynny na kaplicy wiejskiej 
oraz gabloty na sztandar wiejski 

2016-2018 2 000 Fundusz sołecki 

20 Położenie przyłącza kanalizacyjnego 
do remizy OSP 

2017-2019 20 000 UMiG, fundusz sołecki 

21 Położenie brakującego odcinka 
chodnika od przystanku  do posesji 
przy ul. Krapkowickiej 34 

2017-2018 25 000 ZDW, UMiG, fundusz 
sołecki 

22  Zmiana lokalizacji kamienia 
partnerskiego 

2017-2018 20 000 Środki własne 
sołectwa, fundusz 
sołecki, wkład pracy 
mieszkańców 

 
 

IX. ZAKO ŃCZENIE 
 

Realizacja zadań wynikających z przedstawionego długoterminowego planu odnowy 
miejscowości Pietna przyczyni się znacznie do promocji miejscowości, poprawy jakości 
życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa, przyczyni się również do poprawy estetyki wsi i 
podniesienia standardu życia mieszkańców, ponadto wpłynie na integrację mieszkańców i 
zacieśnienie więzi lokalnej społeczności. Będzie motywem do podejmowania dalszych 
działań społeczności lokalnej przy pomocy innych instytucji państwowych i prywatnych na 
rzecz rozwoju wsi oraz rozwijania innych form aktywności np. w zakresie kultury, 
gospodarki, turystyki. W konsekwencji ma to się przyczynić do większej integracji 
społeczności, nie tylko w obrębie wsi, ale i okolicznych miejscowości. 

Opracowany na lata 2016 – 2022 plan odnowy miejscowości zakłada m.in. realizację 
zadań i przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Podejmowanie tych zadań do realizacji 
będzie wymagało po pierwsze przeprowadzenie dokładnej analizy społeczno - ekonomicznej, 
zabezpieczenia środków finansowych na realizację, przygotowanie i opracowanie 
dokumentacji formalno-prawnej oraz opisów technicznych podjętych do realizacji inwestycji. 

Opracowany „Plan odnowy miejscowości Pietna na lata 2016-2022” zakłada w 
przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilkunastu zadań. Istotą tych działań jest pobudzenie 
aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji 
wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu 
przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i 
rekreacji. Realizacja planu odnowy miejscowości ma także służyć integracji społeczności 
lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowania wolnego czasu dzieci 
i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych. 
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Opracowali: 
• Henryk Weiss – lider 

organizacyjnymi działają
• Daniel Kopitza – przygotowanie zdj

lider Odnowy Wsi w uzgodnieniu z mieszkań
organizacyjnymi działającymi w Pietnej, 

przygotowanie zdjęć i mapy. 
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Odnowy Wsi w uzgodnieniu z mieszkańcami i jednostkami 
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