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BPR.033.1.1.2021  

Gmina Krapkowice w opolskim Programie Odnowy Wsi uczestniczy od 2001 roku.  
W programie uczestniczy 8 spośród 11 sołectw gminy Krapkowice. W 4 sołectwach 
funkcjonują stowarzyszenia, a w pozostałych grupy odnowy wsi.  
Funkcję liderów odnowy wsi w 2020 roku w poszczególnych sołectwach sprawowali:  

 Dąbrówka Górna:  Ewa Dzięcielewska w zastępstwie za Wernera Koppe,  
 Kórnica: Ryszard Reszczyński, 
 Pietna: Henryk Weiss,  
 Rogów Opolski: Mirosław Lasar, 
 Steblów: Dominik Glinka, 
 Ściborowice:  Beata Białek-Pawliczek,  
 Żużela: Mateusz Gałeczka,  
 Żywocice: Anna Wojtala w zastępstwie za Krystynę 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 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, umożliwia 
zweryfikowanie kierunków działania Samorządu Województwa Opolskiego na obszarach 
wiejskich na kolejne lata. Sołectwa z gminy Krapkowice uczestniczące w Programie  Odnowy 
Wsi posiadały w 2020 roku status: 

 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 2020 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 
 Dąbrówka Górna: Wodzenie niedźwiedzia z ogniskiem berowym, spotkanie integracyjne 

"Babski Comber", Bal karnawałowy dla dzieci, spotkanie kobiet z okazji Dnia Kobiet, 
wspólne przygotowanie makaronu i krokietów na jarmark wielkanocny, obsadzanie 
klombów kwiatami, konkurs recytatorski w języku niemieckim, Noc świętojańska nad 
stawem, Wędkowanie nad stawem, prace porządkowe wokół stawu, utrzymanie czystości  
i pielęgnacja terenów zielonych, wykonanie korony dożynkowej i udział dożynkach 
parafialnych, Festiwal Krokietów i  Pierogów, wspólne lepienie pierogów i uszek 
bożonarodzeniowych, zmotoryzowane spotkanie ze św. Mikołajem, przygotowanie paczek 
świątecznych, kontynuacja działalności klubu Senior +. 

 Kórnica: Utrzymanie terenów zielonych, regularne wykaszanie trawy na działkach 
będących własnością Gminy Krapkowice, nasadzanie kwiatów, krzewów, utrzymanie 
właściwej estetyki wioski oraz przy wyremontowanym skrzyżowaniu przy drodze 
wojewódzkiej DW916; remont strażnicy OSP - prace konserwatorskie i bieżące naprawy; 
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utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury - zakup opału, zakup energii, wody, wywóz ścieków, 
prace remontowo-konserwatorskie, remont pomieszczeń  WDK, remont namiotów - 
wymiana zużytych elementów konstrukcji namiotów, szycie uszkodzonych pokryć; zakup 
kosiarki na potrzeby sołectwa, remont nawierzchni dróg polnych, organizacja wiejskich 
dożynek,  dekoracja wsi na Wielkanoc i Boże Narodzenie, wykonano dekoracje świąteczne 
przy drodze DW416, wykonanie korony dożynkowej, bieżąca działalność Klubu Seniora. 
Festyn sportowy zorganizowany przez LZS. Pozyskano 100 donic z kwiatami z ARiMR, 
którymi udekorowano wieś. 

 Pietna: Remont i utrzymanie obiektów wiejskich, wydatki mat. na drogi i infrastrukturę, 
przycinka drzew, wydarzenia kulturalne: Spotkanie na ostatki, Dożynki Parafialne, paczki 
dla seniorów, utrzymanie i rewitalizacja terenów zielonych. 

 Rogów Opolski: Utrzymanie, konserwacja i modernizacja sali wiejskiej, regularne 
utrzymanie zieleni w sołectwie, zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do utrzymania 
porządku w sołectwie, zakup stołu do tenisa, organizacja dożynek wiejskich, doposażenie  
i modernizacja OSP. 

 Steblów: Wykonanie monitoringu placu wiejskiego oraz terenu sportowo-rekreacyjnego 
przy ulicy Szkolnej, działalność kulturalno-społeczno-sportowa, utrzymanie terenów 
zielonych w sołectwie. 

 Ściborowice: Remonty i utrzymanie obiektów wiejskich (min. sala spotkań, pomywalnia 
przy sali spotkań oraz doposażenie w regał), prowadzenie kroniki, gablotek wiejskich, bloga 
wiejskiego z informacjami dla mieszkańców, utrzymywanie, zagospodarowanie terenów 
zielonych w tym koszenie trawy, utrzymywanie porządku na wsi, pielęgnacja skwerów, 
klombów, terenów wokół pomników i obiektów,  sakralnych, konkursy online dla dorosłych 
członków DFK Ściborowice z okazji 30-lecia TSKN oraz warsztaty świąteczne online dla 
dzieci w DFK Ściborowice, organizacja imprez w obrębie sołectwa (np. spotkanie rodzinne 
z okazji Dnia Dziecka oraz przekazanie paczek mikołajkowych, udział w akcji zbierania 
funduszy na zakup protezy dla potrzebującego). 

 Żużela: Utwardzenie dróg transportu rolnego, wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego, 
naprawa ławek w parku wiejskim, zakup oraz montaż ławek parkowych oraz koszy na 
śmieci, zakup namiotu, sadzenie drzew, przygotowanie terenu oraz wykonanie siewu trawy 
i łąki kwietnej na placu wiejskim, pielęgnacja terenów zielonych, utrzymanie domeny strony 
internetowej, utrzymanie izby tradycji, organizacja uroczystości i promocja. 

 Żywocice: Modernizacja skweru, nasadzenia na witaczach, zakup ławek, zakup nowych 
strojów ludowych, działalność społeczno-kulturalna, prace porządkowe. 
 
Sołectwa podkreślają, że ich działania w 2020 r. znacznie ograniczała panująca sytuacja  
w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa. 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, w tym pozyskała środki z Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej.  
  

II. Plan przedsięwzięć sołeckich w ramach odnowy i rozwoju wsi na 2021 rok: 
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 Dąbrówka Górna: Wodzenie niedźwiedzia z ogniskiem berowym, 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 
porządkowe wokół stawu, utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych, udział  
w dożynkach gminnych, organizacja dożynek wiejskich, Loteria fantowa "DOŻYNKOWA 
2021", 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, kontynuacja działalności klubu 
Senior +, prace remontowe w świetlicy wiejskiej (ocieplenie i wykończenie pomieszczeń  
na piętrze), wymiana drzwi wewnętrznych, remont klatki schodowej, wymiana firan i zasłon 
w świetlicy, 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. Kultura  
i integracja: organizacja imprez na terenie sołectwa: dożynki wiejskie, wigilia dla 
samotnych, św. Marcin, kuligi dla dzieci i młodzieży w zimie, inne imprezy środowiskowe. 
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. Remont obiektu sportowego prace remontowe i konserwatorskie na 
obiekcie LZS. Realizacja wielu zadań zależna będzie od sytuacji epidemiologicznej. 

 Pietna: Remont i utrzymanie obiektów wiejskich, utrzymanie i rewitalizacja terenów 
zielonych, działalność społeczno-kulturalna, wyposażenie placu rekreacyjnego przy  
ul. Łąkowej, utrzymanie dróg i infrastruktury w obrębie sołectwa. 

 Rogów Opolski: Realizacja Funduszu Sołeckiego na 2021 rok, utrzymanie sali, dbanie  
o porządek w sołectwie – koszenie traw oraz dbanie o porządek. Bieżące remonty oraz 
drobne naprawy, dołożenie do remontu chodnika oraz modernizacja placu zabaw, 
kontynuacja cyklicznych spotkań i przedsięwzięć mieszkańców, powtórzenie nowych 
wydarzeń, które zostały zrealizowane po raz pierwszy jeszcze w 2019 roku – przed pandemią 
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(tj. wycieczka rowerowa, święto pieczonego ziemniaka), tak aby stały się wydarzeniami 
cyklicznymi. Zakup nowych strojów dożynkowych. 

 Steblów: Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa, utrzymanie obiektów  
na terenie sołectwa, wykonanie oświetlenia parkowego na placu wiejskim, wykonanie tras 
komunikacyjnych z kostki brukowej oraz nawierzchni mineralnej na terenach gminnych 
pomiędzy drogą wojewódzką, szkołą a ulicą Szkolną, działalność kulturalno-społeczno-
sportowa.   

 Ściborowice: Utrzymanie i rewitalizacja terenów zielonych, remont i utrzymanie obiektów 
wiejskich i placu zabaw, organizacja imprez w obrębie sołectwa, DFK - konkursy 
historyczne online, prelekcja i wycieczka pociągiem do Gliwic, warsztaty świąteczne. 

 Żużela: Tworzenie i utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa, 
organizacja uroczystości i promocja, oświetlenie placu wiejskiego przy ul. Krapkowickiej. 

 Żywocice: Działalność społeczno–kulturalna, w tym organizacja różnego rodzaju imprez,  
zakup materiałów sprzętu i usług niezbędnych do organizacji imprez na terenie sołectwa 
oraz utrzymanie strony internetowej. Utrzymanie terenów zielonych, w tym przebudowa 
placu zabaw przy ul. Kozielskiej na miejsce spotkań plenerowych, wykonanie przyłącza 
elektrycznego, ustawienie nowych ławek i remont starych. Ponadto zakup paliwa, roślin, 
środków ochrony roślin, ziemi do utrzymania pozostałych terenów zielonych. Modernizacja 
placu zabaw przy ul. Średniej. 

 
 Według informacji zebranych z sołectw, w związku z utrzymującą się sytuacją 
epidemiologiczną mogą nastąpić zmiany w realizacji przedsięwzięć zaplanowanych przez 
sołectwa na 2021 rok. 

Poza przedsięwzięciami, które zamierzają zrealizować sołectwa swoje prace kontynuuje 
gminny koordynator odnowy wsi. W 2021 r. zebrano informacje z sołectw o wykonanych w 
2020 roku zadaniach i planie działań na 2021 rok. Dane służyły do opracowania sprawozdań 
dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, jak również w celu 
przygotowania przedmiotowej informacji dla radnych Rady Miejskiej  
w Krapkowicach. W 2021 r. aplikowano już o środki z Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej. Ponadto 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 Programie Odnowy Wsi, sprawozdawczość, 
koordynację działań sołectw. Ponadto w sołectwach, w których zaistniała taka potrzeba 
planuje się przygotowanie planu odnowy miejscowości oraz ustalenie nowego lidera 
odnowy wsi.    

Niniejsza informacja powstała na podstawie danych zebranych od liderów i sołtysów, 
danych ze sprawozdań sołeckich z działań odnowy wsi za 2020 rok, planów funduszu 
sołeckiego na 2021 rok oraz informacji będących w posiadaniu gminnego koordynatora 
odnowy wsi. 
         

Sporządziła:    
                  Justyna Torka 
                Biuro Planowania i Rozwoju 


