Projekt nr 12 dnia 04.12.2019r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Wsi Rogów Opolski na lata 2018-2025"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019, poz.506), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plan odnowy miejscowości pn. „Plan Odnowy Wsi Rogów Opolski na lata 2018 - 2025",
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 w Urzędzie Miasta
i Gminy
w Krapkowicach
oraz
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
Urzędu
Miasta
i Gminy
w Krapkowicach.
BURMISTRZ KRAPKOWIC
Andrzej Kasiura
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr ................... Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN ODNOWY
WSI ROGÓW OPOLSKI
NA LATA 2018 - 2025

Motto:
Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych
wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie –
jak u dobrego gospodarza – miejsce na
rzeczy dawne, uświęcone tradycją,
potwierdzone przez prawdę wieków”
Jan Paweł II
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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ROGÓW OPOLSKI
I. WSTĘP
Rogów Opolski - niewielka miejscowość w powiecie krapkowickim ma już za sobą 700
lat udokumentowanego istnienia. Przez ten czas wiele wody upłynęło w Odrze, zmieniały się
granice, przemijali władcy, rządy, a wieś i jej mieszkańcy trwali na miejscu, przetrzymując
wszystkie przeciwności losu.
Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Nie jako
„mini-miasto”, wysoko zurbanizowana i konkurująca z ośrodkami miejskimi bogactwem
oferty, ale właśnie jako „nowa wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca swój wiejski
charakter i kulturową specyfikę.
Plan Odnowy ma charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich celów. Małych
kroków, które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i organizacyjnym wsparciu gminy doprowadzić mają do upiększenia wsi i trwałej poprawy miejscowych warunków
życia.
Plan odnowy miejscowości jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i posiadanych oraz pozyskanych środków finansowych będzie mógł być aktualizowany i korygowany.
Wynikające z aktualnej oceny potrzeby miejscowości mogą być dopisywane do listy zadań
planu, możliwa będzie też zmiana kolejności realizacji zadań w latach 2018 – 2025.
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II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
1. Położenie miejscowości.

Rogów Opolski leży na 50° 31' szerokości geograficznej północnej oraz na 17° 56' długości geograficznej wschodniej. Od początku swojego istnienia znalazł się w bardzo korzystnym
położeniu komunikacyjnym. W starożytności biegł tędy szlak bursztynowy.
Miejscowość leży przy starej drodze Opole – Krapkowice – Koźle – Racibórz. Odległość z
Rogowa do Opola, stolicy województwa wynosi ok. 23 km a do Krapkowic, miasta i ośrodka
władzy gminnej i powiatowej, jest zaledwie 6 km . Od wschodu tereny wsi ogranicza Odra,
natomiast od zachodu droga szybkiego ruchu nr 45, w pobliżu której znajduje się Posiłek.
Odgałęzienie tej drogi łączy Posiłek z Rogowem. Obecnie z autostrady A-4, przebiegającej
północnym skrajem Rogowa, wykonano dogodne zjazdy prowadzące do Opola i Krapkowic.
Posiłek, chociaż daleko położony od Rogowa, dziś jest traktowany jako jego część (ulica).

2. Klimat i gleby.
Rogów, podobnie jak i cała okolica, ma klimat przejściowy, kontynentalno – morski.
Średnia roczna temperatura wynosi +90 c. Najzimniej jest styczniu, średnio 1o C poniżej zera.
Oblodzenie Odry nie trwa dłużej niż 30 dni w roku. Najcieplejszym miesiącem jest zazwyczaj
lipiec, mający średnio +190 C, niestety jest to równocześnie miesiąc najbardziej deszczowy.
Najmniej opadów jest w lutym.
Rogowski odcinek Odry należy do początkowego fragmentu Pradoliny Wrocławskiej. Dolina Odry obecnie zajmuje szerokość od 1 do 3 km, gdyż po swojej zachodniej stronie została
w większości ograniczona wałem przeciwpowodziowym. W ten sposób pierwotnie zalewowy
teren zmniejszono o około 2/3 i zajęto pod uprawy rolne. Wylewy Odry, mimo iż poczyniono
wiele starań, aby je wyeliminować, wciąż się zdarzają.
Tereny lewobrzeżne, na których położony jest Rogów, są silnie pofałdowane i w większości niżej położone niż prawobrzeżne, a przez to bardziej narażone na zalewanie. Sama wieś i
wzgórze obok starego kamieniołomu położone są na wysokości 170 - 180 m n.p.m.
Naniesiony przez wylewy żyzny muł, w znacznej mierze, grubą warstwą przykrył mało
urodzajne utwory geologiczne starszych formacji. Pod ziemią znajdują się powstałe w ciepłym morzu triasowym wapienie muszlowe oraz pochodzące z górnej kredy wapienie margliste (stary kamieniołom). Morenowe pozostałości okresu lodowcowego - gliny, piaski i różnej
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wielkości kamienie granitowe występują dość płytko w różnych miejscach. Znalezione głazy
narzutowe mieszkańcy chętnie eksponują w swoich ogródkach, budując różnego rodzaju
skalniaki. Piasek, z piaskowni znajdującej się niedaleko owczarni, na dużą skalę eksploatowano na potrzeby budowanej autostrady. Miejscowa glina przez długi czas umożliwiała funkcjonowanie cegielni.
3. Historia.
Nazwa Rogowa Opolskiego jest trudna do jednoznacznego wyjaśnienia. Tradycyjnie Rogów kojarzy się z charakterystycznym położeniem miejscowości w "rogu" Odry. Zapewne
przyjmujący to wytłumaczenie wyobrażali sobie, że Odra zawsze płynęła stałym i jednolitym
korytem obok położonego w jej zakolu zamku. Nie brali pod uwagę, że taki bieg rzeka uzyskała dopiero w początkach XIX wieku.
Ludowa nazwa Rogi może pochodzić od rogów, czyli urządzeń wodnych, służących zamulania wyrw w brzegu i bocznych odnóg rzeki. Takich urządzeń w okolicy mogło być sporo. Nie można też wykluczyć, że w XI - Xii w. wioska lub jej część, mogła być otoczona
obronnym ostrokołem, pierwotnie zwanym Ostrorogiem. To również dobrze tłumaczyłoby
obecność rogów w nazwie.
Pierwszą wzmiankę o Rogowie w dokumentach spotykamy w roku 1305, w księdze dochodów („Liber fundationis”) biskupstwa wrocławskiego. Teren Rogowa był zamieszkały
już dużo wcześniej. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne, podczas których znaleziono
kawałki naczyń glinianych pochodzących z pierwszych wieków naszej ery. Ciekawym znaleziskiem był również miecz żelazny o długości 95 cm, pochodzący z XI wieku. W czasach piastowskich Rogów miał być siedzibą Templariuszy, chociaż nie ma dokumentów wyraźnie to
potwierdzających. Templariusze mieli zbudować tutaj zamek wodny. Z tego zamku miały
prowadzić podziemne ganki do zamków w Otmęcie i Krapkowicach oraz do strażnicy nad
Odrą /Tempelberg/ w Obrowcu.
Rogów Opolski to wieś, w której już w 1335 roku istniał kościół murowany. Świątynia pochodzi z końca XIII wieku.

5
Id: F4B8E6BA-9EDB-4F25-88DD-24065A338092. Projekt

Strona 5

Z tego okresu podziwiać można m.in. wczesnogotyckie prezbiterium ze sklepieniem żebrowo - krzyżowym. Perłą kościoła jest jednak chrzcielnica, stanowiąca najstarszy zachowany obiekt sztuki sakralnej regionu. O jej wieku informuje wyryty w kamieniu napis „Vas
devodti baptismi” (naczynie chrztu świętego) oraz data „MILL A C XXXX”, co oznacza rok
1140. Chrzcielnica - a dokładnie mówiąc jej okrągła czara - jest zabytkiem epoki romańskiej i
musiała powstać dużo wcześniej niż kościół. Nie jest wyjaśnione skąd pochodzi i skąd się tu
wzięła. Wiadomo, że pierwotnie stała w kaplicy bocznej, przy prezbiterium postawiono ją
dopiero w XIX wieku. Kościół utrzymany jest w stylu neogotyckim z elementami renesansowymi. Ołtarz główny, barokowy, pochodzi z drugiej połowy XVII w., wieża zaś z końca XVI
wieku. Posiada trójdzielne retabulum z rzeźbami świętych i aniołów oraz ambonę z 1700 r.
zdobioną płaskorzeźbami ewangelistów. Warte uwagi są również monstrancja z drugiej połowy XVIII w. ufundowana przez Fryderyka Rogowskiego oraz kielich dekoracji trybowanej
z XVII w.
Po raz pierwszy właściciele Rogowa wymienieni zostali jako świadkowie w dokumentach książęcych: w 1339 roku Cunado de Rogow a w 1351 r. Wernconus de Rogau. Wśród
kolejnych właścicieli Rogowa były postacie znaczące w życiu publicznym i politycznym Śląska. W 1393 r. Herfert von Pause (Herbort von Panse) sprzedał swoje włości braciom Janowi
i Adamowi Beesom za kwotę 650 grzywien czeskich.

Dokument wymienia zamek i wieś przed nim leżącą, pola, lasy, łąki, stawy rybne,
młyny oraz cło na Odrze. Beesowie z Rogowa wielokrotnie piastowali urząd pisarza w książęcych kancelariach na dworach Piastów Śląskich. Za ich czasów doszło w XV w. do przebudowy zamku.. Tuż przed 1490 r. Adam, Jan i Mikołaj sprzedali własność rogowską nowemu
właścicielowi, przybyłemu z Rogoźnik na Morawach Janowi Rogojskiemu. To Jan figuruje w
dokumentach: z 1502 r. jako właściciel Rogowa wymieniony został podczas rozdzielenia
gruntów rogowskich od krapkowickich, natomiast w dokumencie z 1533 r. występuje w charakterze świadka w sporze granicznym pomiędzy Krapkowicami a Steblowem. W 1596 r. Stefan Rogojski spisał testament, w którym spadkobierczynią dóbr w Rogowie i Dąbrówce
uczynił swoją żonę Ewę Wrbską. Po śmierci Wacława, ostatniego z Wrbskich, przez 10 lat
majątkiem zarządzali Wallspeckowie.
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W 1757 r. dobra rogowskie trafiły w ręce Heinricha Adolfa Rederna, który cieszył się
zaufaniem Fryderyka II i przez niego został mianowany prezydentem Departamentu Sprawiedliwości Górnego Śląska.
W 1757 dobra Rogowskie wraz z zamkiem nabył hrabia Henryk Adolf von Redern z Krapkowic, a po jego śmierci Karol Wilhelm von Haugwitz. Za ich panowania doszło do przebudowy i rozbudowy zamku, co podniosło go do rangi rezydencji w stylu neogotyckiej, otoczonej ogrodem i parkiem krajobrazowym. Ród Haugwitzów władał zamkiem do 1945 r.
Po II wojnie majątek upaństwowiono a w zamku zorganizowano przedszkole, następnie spichlerz zbożowy.
Od 1965 roku obiekt należy do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Po przeprowadzeniu niezbędnego remontu, budynkowi przywrócono dawny charakter zamku renesansowo
- klasycystycznego z dziedzińcem z dwóch stron zamkniętym pięknymi krużgankami. Obecnie WBP, jako właściciel, wykorzystuje zamek do swojej działalności statutowej. W zamku
znajduje się Oddział Zbiorów Zabytkowych z najstarszymi zbiorami bibliotecznymi i wystawa pokazująca historię książki. W salach, pamiętających bale organizowane niegdyś przez
dawnych właścicieli, obecnie organizowane są konferencje naukowe. Sala kominkowa jest
miejscem spotkań studentów, bibliotekarzy, historyków i językoznawców. Podczas pobytu w
zamku czytelnicy i goście mają okazję poznać zbiory zabytkowe gromadzone przez WBP od
kilkudziesięciu lat. Wiele z nich to europejskie zabytki piśmiennictwa i ikonografii. Znajdują
się tutaj zbiory obejmujące m.in. cenną kolekcję starodruków, z których najstarsze pochodzą z
XIV wieku. Do najcenniejszych należą: list lorda Georga Byrona do właściciela Rogowskiego
zamku, najstarsza drukowana książka z 1486 r., zabytkowe mapy Śląska z 1561,1645 oraz
1736 roku, akty nobilitacyjne, urbarze itp.
Goście mogą skorzystać z bazy hotelowej zlokalizowanej w "Domu pod Kogutkiem",
mieszczącym się nieopodal zamku. Jest to budynek postawiony w 1915 roku w stylu neogotyckim z okrągłą wieżą, na szczycie której umieszczono blaszany wiatrowskaz w kształcie
koguta. "Dom pod kogutkiem" prawdopodobnie początkowo przeznaczony był dla gości, być
może myśliwych, odwiedzających właścicieli zamku, później pełnił rolę domu i biura zarządcy folwarku. Przez mieszkańców Rogowa nazywany jest też "kawalier". Ponieważ dawniej
domem kawalerów nazywano koszary, nie jest wykluczone, że może mieć związek ze strażą
zajmującą się poborem cła i pilnowaniem zamku. Stara nazwa, istniejącego wcześniej na tym
miejscu budynku, mogła przejść na nowy obiekt, pełniący już inną funkcję.
Renesansowo - klasycystyczny zamek oraz neogotycki "Dom pod Kogutkiem" zlokalizowane są w pięknym parku utrzymanym w stylu
angielskim. Do spacerów po alejkach zachęca szum
starych drzew, wśród których dominują dęby, miłorząb japoński, tulipanowiec, platan. W parku można
usłyszeć śpiew ptaków: zięby, kosa, szpaka, dzięcioła, krętogłowa, wilgi, sójki, puszczyka, a w wierzbach nad starym korytem Odry - łozówki. Zachowując ciszę, zwłaszcza zimą, spotkamy podchodzące
pod zamek sarny i zające.
Idąc wzdłuż murów zobaczymy zdobiące je detale architektoniczne. Od strony wschodniej w ogrodzeniu portal, którego tympanon zdobią
płaskorzeźby przedstawiające ptactwo domowe, lawabo na schodach ogrodowych oraz, na
murze oporowym na południe od zamku, grupy neobarokowe: "Trzech wojowników" i
"Dwóch myśliwych z upolowanym odyńcem".
W parku jest też glorieta - altana ogrodowa na planie koła z siedmioma kolumienkami
przykrytymi kopułkowym, płasko ściętym daszkiem. Po drugiej altanie, obok której rozrósł
się buk, zachowały się tylko cztery słupy, niegdyś podtrzymujące łamany, namiotowy dach.
W głębi parku, na wzgórzu, na wiosnę porośniętym czosnkiem niedźwiedzim, zawilcami ga7
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jowymi i ziarnopłonem wiosennym, znajduje się zbudowany w XIX wieku grobowiec Haugwitzów.

Od 1810 r. Rogów opolski miał własną szkołę, dwa młyny wodne, dwóch kowali, kołodzieja, krawca i innych rzemieślników. W Rogowie znajdował się również folwark z browarem i gorzelnią oraz owczarnia i piec wapienniczy.
Do dnia dzisiejszego stoi wiatrak wieżowy typu holenderskiego a raczej jego murowany z
kamienia na planie koła korpus znajduje się na prywatnej posesji nieopodal rzeki Odry. Wiatrak pozbawiony skrzydeł, nakryty sześciospadowym dachem służy obecnie, jako budynek
gospodarczy. Wzniesiony został prawdopodobnie w XIX wieku.

Osada Posiłek (Poschilek lub Poschillek) powstała na bazie folwarku założonego przez właścicieli sąsiedniej Dąbrówki. Ów folwark, z hodowlą owiec nazywał się Ludwigshof. Pierwszym znanym mieszkańcem Posiłku jest wspomniany w księgach kościelnych z 1716 r. Adam
Kamiensky. Osada w formie zwartej powstała w wyniku reformy rolnej i połączonej z nią
komasacji gruntów. Na niemieckich mapach Posiłek pojawia się z początkiem XX w.. Nazwa
miejscowości jest zniekształconą formą słowa posiłek lub posiołek, obecnie używanego w
formie przysiółek. Ze „Słownika Ziem Królestwa Polskiego” (1880 r.) dowiadujemy się, że
wieś Dąbrówka z kolonią Posiłek liczyła 68 rodzin. Z dokładniejszych danych statystycznych
za rok 1895 wynika, że Posiłek był osadą w części należącą do Rogowa, a w części do Dąbrówki. Część należąca do Dąbrówki była mniejsza: liczyła 4 domy i 22 ludzi wobec 5 domów i 31 osób w części Rogowskiej. Dysproporcja w późniejszych latach utrzymała się i to
zapewne zadecydowało o tym, że osada znalazła się w sołectwie Rogowskim. Granicę posiadłości wyznaczała figurka św. Floriana.
Prawdopodobnie pod koniec XIX w. figurę zastąpiono obecną kapliczką w stylu barokowym. Jej wnętrze zdobi, umieszczona nad ołtarzykiem, stiukowa scena figuralna przedstawiająca Świętą Trójcę. Z usług św. Floriana jednak nie zrezygnowano. Umieszczono go nad
drzwiami wejściowymi, w elipsowatej wnęce szczytu dachowego.
8
Id: F4B8E6BA-9EDB-4F25-88DD-24065A338092. Projekt

Strona 8

4. Problem Odry.
Płynąca w pobliżu wioski i zamku Odra była źródłem wielu korzyści, ale i wielu kłopotów.
Istnienie brodu i szlaków handlowych równie dobrze mogło ściągnąć łatwych do oclenia i
przynoszących korzyści kupców, jak i wrogie wojska, co oznaczało rabunek pożogę i śmierć.
Zabezpieczeniem były: kościół, zamek z załogą oraz stała czujność straży. Nieprzyjaciel nie
pojawiał się często, dlatego bardziej dokuczliwe, przez swą powtarzalność i różne pory występowania, należy uznać powodzie. Dlatego dość wcześnie podjęto próby ograniczania strat.
Tereny zalewowe użytkowano, jako pastwiska i łąki kośne, wyżej sytuowano pola uprawne, a
zabudowania wznoszono na najwyższych wzniesieniach terenu.
Nawet przy ówczesnej technice stosunkowo łatwo można było przekopać rów umożliwiający spłynięcie wody zastoiskowej. W akcie kupna - sprzedaży posiadłości ziemskiej w Rogowie z 1393 r., jako przedmiot transakcji wymienia się m.in. rowy wodne.
Odra, jako droga wodna, przez długi okres miała znaczenie lokalne. Próby stawiania wałów
przeciwpowodziowych rozpoczęto już w XII w. Specjalnymi konstrukcjami z pali i faszyny
(tzw. rogi) osłabiano nurt po to, aby niesiony przez rzekę muł osadził się i mógł zatkać odnogę lub wyrwę. Od 1744 r. umacniano brzegi, sadząc przy nich krzewy wikliny. W XIX wieku
brzegi zabezpieczano kłodami drewna i wiklinową faszyną, do brzegu mocowaną palami.
W 1912 r. powstał w Rogowie stopień wodny o różnicy poziomów 2, 25 m, szerokości
9,60m i długości 45m. Po zamknięciu grodzi przestrzeń ta napełniała się wodą w 10 minut.
Przy okazji tych prac wyprostowano Odrę, kierując ją w obecne, omijające zamek koryto.
Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku, poprawa spławności Odry oraz wolność wykonywania zawodu pozwoliły wielu mieszkańcom Rogowa zająć się żeglugą.

.

5. Infrastruktura wsi.
We wsi, liczącej aktualnie 627 mieszkańców, funkcjonuje Rada Sołecka, aktywnie działający
sołtys i radny Gminy Krapkowice, Rada Parafialna, Parafialny Zespół CARITAS, Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Związek Pszczelarzy oraz
Ochotnicza Straż Pożarna.
W Rogowie Opolskim znajdują się:
 Zespół Szkolno - Przedszkolny,
 Ośrodek Zdrowia,
9
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filia Gminnej Biblioteki Publicznej,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu - Oddział Zbiorów Zabytkowych w Rogowie
Opolskim,
Agencja Pocztowa,
piekarnia,
remiza strażacka,
dwa sklepy spożywcze,
Zakład Usługowo-Produkcyjny,
hurtownia budowlana,
hurtownia warzywna,
Zakład Mechaniki Pojazdowej,
Usługi transportowe,
Usługi Budowlane,
Sklep mięsny,

Sołtysami Rogowa Opolskiego od 1945 r. byli:
Teodor Tkocz, Paweł Stach, Paweł Czernek, August Lazik, Rudolf Grosz, Karol Matysek
(1990-1999), Tadeusz Doll (1999-2001), August Blauth (2001-2007), Werner Kilisz (20072011), Dorota Koczulla (2011-2019). Od 2019 r. funkcję tę pełni Marek Matysek.
10
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Niemal wszystkie nieruchomości znajdujące się na terenie wsi przyłączone do sieci wodociągowej, zaopatrującej budynki w wodę, ale nie wszyscy podłączyli się do sieci kanalizacyjnej. Na niektórych ulicach brakuje kanalizacji burzowej. Na wysokim poziomie zorganizowana jest gospodarka odpadami komunalnymi, które gromadzone są selektywnie w workach, osobno papier, szkło i tworzywa sztuczne. Prowadzi to do wzrostu poziomu odzysku
surowców wtórnych oraz świadomości mieszkańców o konieczności troski o środowisko naturalne.
Niesegregowane odpady trafiają do pojemników, odbieranych dwa razy w miesiącu przez
firmę zajmującą się gospodarką odpadami.
Rogów Opolski jest miejscowością w pełni stelefonizowaną i w ślad za postępująca techniką
z coraz lepszym dostępem do Internetu. Na terenie wsi nie ma gazu ziemnego, ale mieszkańcy
korzystają z gazu z butli. Ulice wiejskie są oświetlone.
Potrzeby komunikacyjne w minimalnym stopniu spełnia PKS Opole. Dobrze, że wielu mieszkańców posiada własne samochody.
Zaniedbany jest system melioracyjny.
6. Tradycje kultywowane w Rogowie Opolskim:

















„wodzenie niedźwiedzia”,
palenie żuru,
odpust parafialny w Rogowie Opolskim i na Posiłku,
obchody św. Marcina,
„Dni Krzyżowe”,
uroczystość św. Floriana,
dożynki wiejskie,
tradycyjne świąteczne dekoracje,
Mikołaj dla dzieci i seniorów,
Babski Comber,
Święto Kartofla „Kartoffelfest”,
Wycieczka rowerowa mieszkańców
Bal karnawałowy dla dzieci,
Zabawa Niedźwiedziowa
Oktoberfest
Spotkanie Bożonarodzeniowe (Weinachtsfeier).
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III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE
MIEJSCOWOŚCI ROGÓW OPOLSKI.
Przyrodnicze:








starorzecze Odry,
występowanie roślin chronionych (zawilec,
bluszcz pospolity, cis pospolity azalia pontyjska),
starodrzew: 150 letnie buki, miłorząb, tulipanowiec amerykański, platan, 250-letnie dęby
szypułkowe,
występowanie zwierząt chronionych (bobry,
wydry),

Kulturowe:


















„wodzenie niedźwiedzia”,
Dzień Kobiet,
festyny rekreacyjno - sportowe i rodzinne,
palenie „żuru”,
odpust parafialny w Rogowie Op. i na Posiłku,
procesja św. Marcina,
„Dni Krzyżowe”,
uroczystość św. Floriana,
pielgrzymki wyjazdowe,
dożynki wiejskie,
spotkanie mikołajkowe dla dzieci,
Mikołaj dla seniorów,
bal karnawałowy dla dorosłych,
bal karnawałowy dla dzieci,
spotkanie świąteczne dla seniorów,
wycieczka rowerowa mieszkańców.

Infrastruktura społeczna:










Rada Sołecka,
Rada Parafialna,
Dom Spotkań – sala wiejska,
Parafialny Zespół CARITAS,
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
Ochotnicza Straż Pożarna,
Związek Pszczelarzy,
Polski Związek Hodowli Gołębi Pocztowych.

Infrastruktura techniczna:









wodociągi,
kanalizacja,
telekomunikacja,
wywóz nieczystości oraz segregacja odpadów,
oświetlenie ulic,
chodniki,
utwardzone drogi,

Gospodarka i rolnictwo:











gospodarstwa rolne,
firmy prywatne,
dwa sklepy spożywcze,
sklep mięsny,
piekarnia,
Zakład Mechaniki Pojazdowej,
hurtownia budowlana,
hurtownia warzywna,
firma logistyczno-spedycyjna,
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stacja paliw
restauracja.

IV. ANALIZA SWOT – OCENA SILNYCH I SŁABYCH STRON
MIEJSCOWOŚCI.

1. Mocne strony wsi:
 korzystne położenie geograficzne,
 zabytkowy Zamek i kościół parafialny,
 dobrze rozwinięta sieć drogowa,
 zorganizowana gospodarka odpadami stałymi,
 brak uciążliwych zakładów przemysłowych,
 dobrze rozwinięta sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna,
 oświetlenie wsi,
 ciekawe i zadbane zabytki,
 piękny park ze starodrzewiem,
 ośrodek zdrowia, szkoła, przedszkole,
agencja pocztowa,
 w większości zadbane gospodarstwa domowe,
 bogate tradycje regionalne, festyny,
 kultywowanie obrzędów religijnych,
 Dom Spotkań,
 związki i stowarzyszenia: Rada Sołecka,
Rada Parafialna, TSKN na Śl. Opolskim,
Parafialny Zespół CARITAS, Związek
Pszczelarzy,
 bliskość miasta,
 Grupa Odnowy Wsi.

2. Słabe strony wsi:
 częściowo zaniedbana infrastruktura (drogi,
chodniki),
 zaniedbany system melioracyjny,
 dzikie wysypiska śmieci,
 brak chodników na niektórych ulicach,
 niezagospodarowany budynek starego Domu
Nauczyciela

3. Szanse:
 możliwość pozyskania środków zewnętrznych z funduszy strukturalnych,
 stworzenie lepszych warunków życia dla
mieszkańców, zatrzymanie młodych, rozwój gospodarczy,
 możliwość pozyskania nowych terenów rekreacyjnych,
 wsparcie gminy w zagospodarowaniu terenów,
 integracja mieszkańców.

4. Zagrożenia:
 emigracja zarobkowa,
 niski przyrost naturalny (starzenie się wsi),
 wymogi formalne przy pozyskiwaniu środków finansowych,
 wykluczenie osób starszych
 słabe zaangażowanie mieszkańców w sprawy
wsi.
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V. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.
Nasza wieś ma wszelkie szanse rozwojowe: mamy sporo atrakcyjnych terenów, chętnie powitamy nowych mieszkańców ceniących spokój i kameralność, a także życzliwych sąsiadów.
Jesteśmy „skazani” na rozwój.
 chcemy żyć bezpiecznie (chodniki, pasy na drodze, ścieżki rowerowe),
 chcemy żyć w pięknym estetycznym otoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego,
 chcemy się lepiej poznać i zintegrować,
 chcemy poprawić warunki codziennego życia, wyrównać nasze szanse z miastem i większymi ośrodkami naszej gminy,
 chcemy zapewnić dobre warunki dla młodych,
 chcemy skorzystać z okazji sfinansowania naszych marzeń np. poprzez pomoc
unijną,
Lp. Planowane działanie

Źródło
nia

finansowa- Uwagi

Okres
realizacji

Przewidywany koszt (zł)

Modernizacja remizy OSP

2025

600.000,00

środki zewnętrzne

20182025

250.000,00

środki zewnętrzne

2.

Zagospodarowanie terenu
wraz z budynkiem byłego
Domu Nauczyciela.
Wykonanie
utwardzenia
dróg dojazdowych na pola
miejscowych rolników

20182025

środki zewnętrzne

3.

Remonty cząstkowe dróg
chodników w Rogowie
Opolskim i na Posiłku

20182025

środki zewnętrzne

Renowacja kapliczek, małej architektury sakralnej i
przydrożnych krzyży

20182025

Remont zabytkowego muru
w parku

20182025

1.

4.

5.

6.

zadanie częściowo zrealizowane

środki własne

środki własne

środki własne
10.000,00

środki zewnętrzne
środki własne
Wojewódzki
Konserwator Zabytków
środki własne

7.

8.

9.

18.

Wykonanie ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul.
Leśnej z ul. Opolską do
drogi DK45

20182025

Organizacja
klicznych

20182025

imprez

cy-

środki zewnętrzne
środki własne

20.000,00

środki zewnętrzne
środki własne

Aktualizowanie fanpage’u
Rogowa Opolskiego na
portalu społecznościowym

20182025

środki zewnętrzne

Uporządkowanie
terenu
nad Odrą (od mostu w kierunku śluzy) oraz utworzenie ścieżki rowerowej

20182025

PZW

środki własne

środki zewnętrzne
środki własne
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Opisane powyżej przedsięwzięcia zostały uzgodnione na zebraniu wiejskim mieszkańców wsi, którzy przedstawili swoje propozycje i sugestie zgodnie z potrzebami sołectwa.
Przygotowując projekt programu posłużono się wynikami analizy SWOT. Realizacja zaplanowanych zadań niewątpliwie przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców,
zwiększy ich udział w życiu kulturalnym miejscowości i regionu, podniesie ich wiedzę ekologiczną oraz pozytywnie wpłynie na estetykę miejscowości.
Zadaniem priorytetowym dla nas jest pozyskanie terenu oraz zagospodarowanie terenu na
parking przy kościele oraz zagospodarowanie terenu przy starym Domu Nauczyciela. W najbliższym czasie planujemy montaż nowych tablic ogłoszeniowych. Jednak naszym największym marzeniem jest połączenie ścieżką rowerową centrum wsi z przysiółkiem Posiłek, który
jest na etapie dużego rozwoju infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych. Należy również
pamiętać o mieszkańcach Posiłku, którzy regularnie dojeżdżają do centrum wioski gdzie
znajduje się kościół parafialny, szkoła, przedszkole, agencja pocztowa, piekarnia oraz sklepy.
W ramach odpoczynku i rekreacji mieszkańcy Rogowa Opolskiego często odwiedzają pobliski las uprawiając turystykę rowerową.
Kosztorysy dla poszczególnych inwestycji ujętych w Planie Odnowy Miejscowości
zostaną opracowywane bezpośrednio przed ich realizacją. Wykonanie zadań będzie możliwe
dzięki pozyskaniu odpowiednich środków finansowych ze strony władz gminy, samorządów
wyższego szczebla, instytucji dysponujących środkami użyteczności społecznej oraz firm
prywatnych. We wszystkie planowane przedsięwzięcia w dużym stopniu będzie zaangażowana społeczność lokalna.
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Uzasadnienie
Miejscowość Rogów Opolski od 2009 roku jest uczestnikiem Programu Odnowy Wsi Województwa
Opolskiego. Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi jednym z wymogów w stosunku do
sołectwa jest ustalenie i przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości, a następnie konsekwentna jego realizacja i
aktualizacja. W związku z powyższym 19 listopada 2019 roku odbyło się zebranie wiejskie
w Rogowie Opolskim, gdzie uczestnicy zebrania przegłosowali przyjęcie „Planu Odnowy Wsi Rogów Opolski
na lata 2018-2025”. 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. Mając na
względzie powyższe, niezbędne i uzasadnione w przedmiotowej sprawie jest podjęcie uchwały przez Radę
Miejską w Krapkowicach.

Projekt uchwały uzgodniono z Radcą Prawnym.
Sporządziła: Justyna Torka - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych/Biuro Funduszy Zewnętrznych
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