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BFZ.033.1.4.2020   

Gmina Krapkowice uczestniczy w opolskim Programie Odnowy Wsi od 2001 roku.  

Spośród 11 sołectw gminy Krapkowice w programie uczestniczy 8. W 4 sołectwach 

funkcjonują stowarzyszenia, a w pozostałych grupy odnowy wsi.  

 

Funkcję lidera odnowy wsi w 2019 roku w poszczególnych sołectwach sprawowali:  

 Dąbrówka Górna:  Werner Koppe  

 Kórnica: Ryszard Reszczyński 

 Pietna: Henryk Weiss  

 Rogów Opolski: Mirosław Lasar 

 Steblów: Dominik Glinka 

 Ściborowice:  Beata Białek-Pawliczek  

 Żużela: w miejsce lidera zadania realizował sołtys p. Mateusz Gałeczka  

 Żywocice: Krystyna Joszko  

 

Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi, w oparciu o informacje zawarte 

w rocznych sprawozdaniach z działań odnowy wsi oraz aktywność sołectwa w ciągu danego 

roku, Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą Nr 1769/2019 z dnia 25.11.2019 r. przyznał 

sołectwom statusy uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi na lata 2019-2020. Statusy 

świadczą o poziomie zaawansowania sołectw w realizacji założeń Programu Odnowy Wsi a 

przyznanie statusów rozwoju sołectw, po 22 latach działania Programu Odnowy Wsi 

umożliwi zweryfikowanie kierunków działania Samorządu Województwa Opolskiego na 

obszarach wiejskich na kolejne lata. Sołectwom z gminy Krapkowice uczestniczącym w 

Programie  odnowy Wsi nadano następujące statusy: 

 Dąbrówka Górna:  lider warunkowy 

 Kórnica: lider warunkowy 

 Pietna: zaawansowany warunkowy 

 Rogów Opolski: lider 

 Steblów: zaawansowany 

 Ściborowice:  lider 

 Żużela: lider 

 Żywocice: lider. 

 

I. W zakresie odnowy i rozwoju wsi w sołectwach gminy Krapkowice  

w 2019 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

 Dąbrówka Górna: Wodzenie niedźwiedzia z zabawą karnawałową, spotkanie 

integracyjne "Babski Comber", Bal karnawałowy dla dzieci, spotkanie kobiet z okazji Dnia 

Kobiet, wspólne przygotowanie makaronu i krokietów na jarmark wielkanocny, Jarmark 

Wielkanocny z wystawą kroszonek, Palenie żuru, obsadzenie klombów kwiatami, Konkurs 

recytatorski w języku niemieckim, organizacja wyjazdu na pielgrzymkę rowerową na Górę 

Św. Anny, organizacja "Festynu Rodzinnego", organizacja wyjazdu na Pielgrzymkę 

Narodów do Zlatych Hor, wycieczka rowerowa do Mosznej połączona ze zwiedzaniem 

zamku i ogniskiem, Noc świętojańska nad stawem, Wędkowanie nad stawem, prace 
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porządkowe wokół stawu, utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych, udział w 

dożynkach gminnych, organizacja dożynek wiejskich, Loteria fantowa "DOŻYNKOWA 

2019", Festiwal Krokietów i Pierogów, działalność od 10.2019 Klubu Senior +, Korowód 

św. Marcina, Spotkanie artystyczne, Spotkanie adwentowe (DFK), wspólne lepienie 

pierogów i uszek bożonarodzeniowych, pieczenie pierników świątecznych przez dzieci, 

Jarmark adwentowy, wspólny wyjazd na jarmark adwentowy, Spotkanie ze św. 

Mikołajem, przygotowanie paczek świątecznych, Spotkanie bożonarodzeniowe z 

wieczorkiem tanecznym, organizacja turnieju siatkówki plażowej o puchar Burmistrza 

Krapkowic, organizacja Turnieju Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Krapkowic, 

organizacja Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Krapkowic.  

 Kórnica: Utrzymanie terenów zielonych, regularne wykaszanie trawy na działkach 

będących własnością Gminy Krapkowice, nasadzanie kwiatów, krzewów, utrzymanie 

właściwej estetyki wioski; remont strażnicy OSP - prace konserwatorskie i bieżące 

naprawy; utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury - zakup opału, zakup energii, wody, 

wywóz ścieków, prace remontowo-konserwatorskie, naprawa i konserwacja instalacji 

elektrycznej w kuchni WDK, zakup elementów wyposażenia do kuchni; zakup 

nagłośnienia - zakupiono sprzęt nagłaśniający do WDK; remont namiotów - wymiana 

zużytych elementów konstrukcji namiotów, szycie uszkodzonych pokryć; zakup kosiarki 

na potrzeby LZS - do obsługi boiska LZS; zakup strojów dla zespołu - chóru Kórniczanki; 

remont nawierzchni dróg polnych, organizacja wiejskich dożynek, organizacja obchodów 

św. Józefa, organizacja obchodów św. Marcina, organizacja wieczoru wigilijnego Wigilia 

dla samotnych, dekoracja wsi na Wielkanoc i Boże Narodzenie, wykonano dekoracje 

świąteczne przy drodze DW416, wykonanie korony dożynkowej, organizacja Klubu 

Seniora., Festyn sportowy zorganizowany przez LZS, Kiermasz świąteczny 

zorganizowany przez Przedszkole Publiczne z ZSP w Kórnicy. 

 Pietna: Utrzymanie i remonty Sali Spotkań wraz z Izbą Pamięci, utrzymanie terenów 

zielonych, remont schodów do Sali Spotkań wraz z wykonaniem nowych poręczy 

drewnianych, wymalowanie poręczy drewnianej na moście, zagospodarowanie terenu przy 

ul. Pl. Stawowy - zmiana lokalizacji Kamienia Partnerskiego, czyszczenie  

i porządkowanie placu przy OSP i cmentarzu, przycinka drzew na terenie całej wioski 

(boisko, cmentarz, Pl. Stawowy, ul. Łąkowa, pomnik), udział w dożynkach wiejskich  

i gminnych, wizyta w partnerskiej wiosce Mittelhof, imprezy kulturalne: Dzień Kobiet, 

Dzień Św. Józefa, Dzień Matki wraz z Dniem Dziecka, spotkanie Bożonarodzeniowe 

wszystkich organizacji na zakończenie roku. 

 Rogów Opolski: utrzymanie, konserwacja i modernizacja sali wiejskiej, montaż 

klimatyzatorów w sali wiejskiej, doposażenie i modernizacja OSP, organizacja imprez 

integracyjnych: Bal karnawałowy dla dzieci, Wodzenie Niedźwiedzia, Babski Comber, 

Oktoberfest, Kartoffelfest – Święto Pieczonego Ziemniaka, I wycieczka rowerowa 

zakończona ogniskiem przy remizie OSP,  Spotkanie Bożonarodzeniowe. Przygotowanie 

paczek dla seniorów, zabezpieczenie przez OSP imprez o charakterze lokalnym  

i gminnym, utrzymanie zieleni na terenie wsi.  

 Steblów: organizacja balu karnawałowego dla dzieci, organizacja środy żurowej, 

współorganizacja turnieju siatkówki dla mieszkańców, organizacja dożynek wiejskich, 

organizacja Weihnachstfajeru, utrzymanie terenów zielonych. 
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 Ściborowice: remont dróg i infrastruktury w obrębie sołectwa (w tym remont dróg 

polnych min. frezowinami), organizacja imprez w obrębie sołectwa: Dzień Kobiet, Palenie 

Żuru, Dzień Dziecka, Dzień Strażaka,  Dzień Ziemniaka, Spotkanie Mikołajkowe i 

Opłatkowe, udział w dożynkach gminnych, udział w nabożeństwie majowym, utrzymanie i 

rewitalizacja terenów zielonych, remonty i utrzymanie  obiektów wiejskich.  

 Żużela: Pielęgnacja terenów zielonych, zakup kosiarki samojezdnej, utwardzenie i 

wyrównanie dróg transportu rolnego, utrzymanie Izby Tradycji, rozwiązanie odwodnienia 

w ul. Polnej, otwarcie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w centrum wsi, utworzenie 

muzeum starych maszyn rolniczych, wsparcie działalności OSP, udział sołectwa w 

dożynkach gminnych i parafialnych, wykonanie korony żniwnej, organizacja cyklicznych 

spotkań i imprez dla mieszkańców. 

 Żywocice: organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców min. IV Noworoczne 

Kolędowanie, Dzień Kobiet, Józefek, Majowa Biesiada, Dożynki Wiejsko - Parafialne, 

Święto Ziemniaka, obchody św. Marcina - spotkania są doskonałym sposobem na 

podtrzymanie kontaktów sąsiedzkich, nawiązywaniu więzi co przyczynia się do większej 

integracji mieszkańców; organizacja Turnieju Sołectw w tenisie stołowym, zakup dwóch 

podkaszarek na potrzeby Żywocic i Ligoty; zakup materiałów i sadzonek, które w należyty 

sposób pozwalają dbać o tereny zielone Żywocic i Ligoty; zakup dwóch nowych ławek  

i kosza, które poprawiły wizualnie tzw. "Żywocicki Rynek"; zapoczątkowano realizację 

przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu starego placu zabaw na plenerowe 

miejsce spotkań mieszkańców poprzez likwidację starych urządzeń i ułożenie kostki pod 

altanę, zadbano również o wertykulację boiska i usunięcie suchych drzew wokół płyty 

boiska, na ulicy Kozielskiej ustawiono lustro, które w znaczący sposób wpłynęło na 

poprawę widoczności i bezpieczeństwa; z Funduszu Sołeckiego zlecono opracowanie 

projektu boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy PSP w Żywocicach;  

w sposób aktywny prowadzono stronę internetową Żywocic, a utrzymanie serwisu 

opłacono ze środków Funduszu Sołeckiego. 

Ponadto poza działaniami sołectw zrealizowanymi w zakresie odnowy i rozwoju wsi, 

Gmina Krapkowice zrealizowała w ww. oraz pozostałych sołectwach wiele zadań 

podnoszących bezpieczeństwo, komfort i jakość życia oraz integrację mieszkańców.  

 

II. Plan przedsięwzięć sołeckich w ramach odnowy i rozwoju wsi na 2020 rok: 

 

 Dąbrówka Górna: Wodzenie niedźwiedzia z ogniskiem berowym (zrealizowane), 

spotkanie integracyjne "Babski Comber"(zrealizowane), Bal karnawałowy dla dzieci 

(zrealizowane), spotkanie kobiet z okazji Dnia Kobiet (zrealizowane), wspólne 

przygotowanie makaronu i krokietów na jarmark wielkanocny, Jarmark Wielkanocny  

z wystawą kroszonek, Palenie żuru, obsadzenie klombów kwiatami, Konkurs recytatorski 

w języku niemieckim, organizacja wyjazdu na pielgrzymkę rowerową na Górę Św. Anny, 

organizacja "Festynu Rodzinnego", organizacja wyjazdu na Pielgrzymkę Narodów do 

Zlatych Hor, wycieczka rowerowa do Mosznej połączona ze zwiedzaniem zamku    

i ogniskiem, Noc świętojańska nad stawem, Wędkowanie nad stawem, prace porządkowe 
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wokół stawu, utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych, udział w dożynkach 

gminnych, organizacja dożynek wiejskich, Loteria fantowa "DOŻYNKOWA 2020", 

Festiwal Krokietów i  Pierogów, Korowód św. Marcina, Spotkanie artystyczne, Spotkanie 

adwentowe (DFK), wspólne lepienie pierogów i uszek bożonarodzeniowych, pieczenie 

pierników świątecznych przez dzieci, Jarmark adwentowy, wspólny wyjazd na jarmark 

adwentowy, Spotkanie ze św. Mikołajem, przygotowanie paczek świątecznych, Spotkanie 

bożonarodzeniowe z wieczorkiem tanecznym, organizacja Turnieju Siatkówki Plażowej o 

puchar Burmistrza Krapkowic, organizacja Turnieju Piłki Nożnej o puchar Burmistrza 

Krapkowic, organizacja Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Krapkowic.  

 Kórnica: Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Kórnica - regularne 

wykaszanie trawy na działkach będących własnością Gminy Krapkowice, nasadzanie 

kwiatów, krzewów, utrzymanie właściwej estetyki wioski; Konserwacja dróg transportu 

rolnego na terenie sołectwa Kórnica - zakup kamienia i jego wysypanie na drogach 

transportu pozwoli na wzmocnienie i polepszenie stanu tych dróg; Utrzymanie Wiejskiego 

Domu Kultury - zakup opału, zakup energii, wody, wywóz ścieków, prace remontowo-

konserwatorskie, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej w kuchni WDK; Remont 

konstrukcji namiotów - wymiana zużytych elementów konstrukcji namiotów, szycie 

uszkodzonych pokryć, części konstrukcyjne namiotów uległy zniszczeniu, konieczna jest 

wymiana elementów konstrukcyjnych dla przedłużenia używalności namiotów; Prace 

remontowe w strażnicach OSP - malowanie, wykonanie nowej podbitki pod dachem, inne 

prace konserwatorskie LZS remont obiektu sportowego - prace remontowe i 

konserwatorskie na obiekcie LZS będących własnością Gminy Krapkowice mają na celu 

utrzymanie obiektu we właściwym stanie technicznym; Remont pomieszczeń WDK - 

prace remontowe i konserwatorskie na obiekcie LZS będących własnością Gminy 

Krapkowice mają na celu utrzymanie obiektu we właściwym stanie technicznym, montaż 

wyposażenia kuchni pozyskanego od ZSP. Planowano również kontynuację cyklicznych 

wydarzeń z zakresu kultury i integracji, ale ze względu na sytuację epidemiologiczną 

działania te w roku 2020 zostają zawieszone. 

 Pietna: Włączenie się z wszystkimi instytucjami na terenie gminy do likwidacji pieców 

nieekologicznych w naszej wiosce do roku 2022, otwarcie II części pomieszczeń Domu 

Spotkań, utrzymanie obiektów wiejskich, utrzymanie i rewitalizacja terenów zielonych, 

utrzymanie dróg i infrastruktury w obrębie sołectwa, działalność społeczno-kulturalna tj. 

organizowanie imprez w obrębie sołectwa uzależnione będzie od sytuacji 

epidemiologicznej w naszym kraju. 

 Rogów Opolski: realizacja Funduszu Sołeckiego na 2020 rok, kontynuacja cyklicznych 

spotkań i przedsięwzięć mieszkańców, powtórzenie nowych wydarzeń  

(tj. wycieczka rowerowa, święto pieczonego ziemniaka), tak aby stały się wydarzeniami 

cyklicznymi. 

 Steblów: Realizacja funduszu sołeckiego na 2020 rok Z powodu stanu epidemii wszystkie 

imprezy do końca czerwca zostały odwołane, na razie jedyną imprezą nie odwołaną 

pozostaje Weihnachtsfajer, którego termin organizacji przypada w grudniu. 

 Ściborowice: organizacja imprez w obrębie sołectwa: spotkanie karnawałowe, Palenie 

Żuru, Piknik Rodzinny, Dzień Strażaka, Dzień Ziemniaka, Spotkanie mikołajkowe  

i Opłatkowe, Spotkanie Sylwestrowe, udział w dożynkach gminnych i parafialnych, udział 
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w nabożeństwie majowym, utrzymanie i rewitalizacja terenów zielonych w tym 

rewitalizacja klombu przy przystanku szkolnym przy ulicy Krapkowickiej, remonty  

i utrzymanie obiektów wiejskich min. remont sali/ zmywalni w budynku OSP. 

 Żużela: Pielęgnacja terenów zielonych, ogrodzenie, utworzenie przyłącza energetycznego 

oraz oświetlenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w centrum wsi, zakup i utrzymanie 

małej architektury, zakup namiotu do ułatwienia prowadzenia imprez i spotkań w naszym 

sołectwie, utwardzenie dróg transportu rolnego, wsparcie działalności OSP, udział 

sołectwa w dożynkach gminnych i parafialnych, wykonanie korony żniwnej, organizacja 

cyklicznych spotkań i imprez dla mieszkańców. 

 Żywocice: kontynuowanie tradycji spotkań integracyjnych mieszkańców oraz przebudowa 

placu zabaw przy ulicy Kozielskiej na miejsce spotkań plenerowych, wykonanie 

drewnianej altany rekreacyjnej, przebudowa miejsca na ognisko oraz uporządkowanie 

terenu, które organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych oraz spotkań z udziałem 

całych rodzin pod gołym niebem, a także zajęć z dziećmi; ponadto dbałość o tereny zielone 

Żywocic i Ligoty w sposób dotychczas przyjęty. 

 

Poza przedsięwzięciami, które zamierzają zrealizować sołectwa swoje prace 

kontynuuje gminny koordynator odnowy wsi. W 2020 r. zebrano już informacje z sołectw 

o wykonanych w 2019 roku zadaniach i planie działań na 2020 rok. Zebrane dane służyły 

do opracowania sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, jak 

również w celu przygotowania przedmiotowej informacji dla radnych Rady Miejskiej  

w Krapkowicach. W 2020 r. planuje się: kontynuację bieżącego doradztwa  

dla sołectw w ramach odnowy i rozwoju wsi, informowanie o aktualnych szkoleniach, 

spotkaniach, wyjazdach, konkursach, naborach wniosków, wydarzeniach, nadzorowanie 

wypełniania przez sołectwa formalnych wymogów uczestnictwa w opolskim Programie 

Odnowy Wsi, sprawozdawczość, koordynację działań sołectw. Ponadto w sołectwach,  

w których zaistnieje taka potrzeba planuje się przygotowanie planu odnowy miejscowości 

do aktualizacji oraz ustalenie nowego lidera odnowy wsi.    

 

Niniejsza informacja powstała na podstawie danych zebranych od liderów sołectw 

gminy Krapkowice, danych ze sprawozdań sołeckich z działań odnowy wsi za 2019 rok 

oraz informacji będących w posiadaniu gminnego koordynatora odnowy wsi. 

 

 

       

        Sporządziła: 

        

                  Justyna Torka 

       Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

              Biuro Funduszy Zewnętrznych 

     

 

 

 


