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I. WST P

Proces odnowy wsi ł czy si z przygotowaniem planu odnowy miejscowo ci.
Podejmowanie

racjonalnych

decyzji

dotycz cych

planowania strategicznego ł cz cego problematyk
przestrzenn . Opracowana przez Rad

Sołeck

rozwoju

miejscowo ci

społeczn , ekologiczn

wymaga

gospodarcz

i

przy współpracy społeczno ci lokalnej i jej

akceptacji, a nast pnie przyj ta do realizacji przez rad gminy, strategia rozwoju jest podstawowym
dokumentem kierunkuj cym działalno

sołectwa w dłu szym okresie czasu. Strategia jest

fundamentem odnowy i oznacza spełnienie zasady programowania obowi zuj cej w polityce
strukturalnej Unii Europejskiej.
Niniejsze opracowanie powstało na podstawie warsztatów odnowy wsi, w których
uczestniczyli

przedstawiciele

społeczno ci

lokalnej

po wi conemu rozwojowi miejscowo ci Kro nica.
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sołectwa

oraz
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II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO CI KRO NICA Z CECHAMI
WYRÓ NIAJ CYMI
Krótka charakterystyka miejscowo ci
Kro nica, jako jedno z sołectw Gminy Izbicko poło ona jest w północno - wschodniej cz ci gminy
jest jedn z najwi kszych wsi w Gminie Izbicko. Wie o tradycji rolniczych obecnie charakter rolno
– usługowy oraz mieszkaniowy. Kro nica jest laureatem konkursu „Pi kna Wie ” dzi ki
zapobiegliwo ci i poczuciu porz dku oraz estetyki jej mieszka ców.
Lokalizacja Kro nicy na terenie Województwa Opolskiego.

Ogólna informacja o KRO NICY
WIE – KRO NICA
GMINA - IZBICKO
POWIAT - STRZELECKI
WOJEWÓDZTWO - OPOLSKIE
4

Plan Odnowy Miejscowo ci Kro nica

LICZBA MIESZKA CÓW - 876 (31.12.2007 r.)
POWIERZCHNIA KRO NICY - 1336, 4 ha
Zadania sołectwa Kro nica
1. udział w rozpatrywaniu spraw zwi zanych z zaspokajaniem potrzeb mieszka ców, a
w szczególno ci socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej,
kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych zwi zanych z miejscem
zamieszkania,
2. kształtowanie odpowiednich zasad współ ycia mieszka ców,
3. organizowanie samopomocy mieszka ców i wspólnych prac na rzecz miejscowego
rodowiska, utrzymanie czysto ci i porz dku, upowszechnianie kultury
4. zarz dzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym,
Planowane kierunki rozwoju miejscowo ci Kro nica
1. rozwi zanie gospodarki ciekowej poprzez budow kanalizacji sanitarnej,
2. inicjowanie działalno ci kulturalno – o wiatowej, sportowo – rekreacyjnej oraz
podtrzymywanie tradycji lokalnych,
3. zarz dzanie oraz modernizacja przekazanego Sołectwu mienia komunalnego
podstaw poprawy warunków ycia społeczno ci lokalnej,
4. wykorzystanie szansy walorów turystycznych okolicy,
5. kultywowanie dziedzictwa religijnego i historycznego.

rodowisko przyrodnicze
Ponad 50% powierzchni sołectwa stanowi lasy. W tej o to miejscowo ci dobiega ko ca szlak
turystyczny „Białego Łab dzia”, który ma długo

ok. 20 km, prowadzi do Kamienia l skiego

przez Otmice, Izbicko, Utrat oraz stawy.
Charakterystyczne dla wsi Kro nica s otaczaj ce j lasy z ciekawym drzewostanem wraz z
yj cymi w nich dzikimi zwierz tami (sarna, jele , dzik, zaj c, lis, jenot, daniel) a tak e wieloma
ptakami z orłem bielikiem na czele. Pomi dzy Kro nic a Izbickiem zafajduj sie stawy hodowlane
gdzie swoje miejsca l gowe znalazło wiele interesuj cych ptaków, które wyst puj w pobli u
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zbiorników wodnych ( kaczki, łab dzie, perkozy, cyranki, czaple, rybołowy itp.) Ciekawy jest tak e
du y kompleks ł k, które zostały zmeliorowane i s

ródłem doskonałej paszy dla gospodarstw

rolnych specjalizuj cych si w produkcji mleka.
Historia i zabytki
Najprawdopodobniej pierwsza wzmianka dotycz ca Kro nicy pochodzi z 1297 r. i mo na j
odnale

w dokumencie biskupa wrocławskiego Jana III. Biskup ten podniósł ko ciół w Raszowie

do rangi parafialnego, wymieniaj c w pi mie kolejne wsie przynale ne do nowo powstałej parafii,
podaje mi dzy innymi „Krasnalank ” (Krasnalanka historyczna nazwa Kro nicy w 1743 roku
Kroschnitz po II Wojnie wiatowej Kro nica)
Do 1436 roku Kro nica była własno ci ksi

t opolskich, pó niej przeszła w r ce hrabiów von

Strachwitz z Szymiszowa. Wie zało ona została na po ród lasów. Do bogactwa mieszka ców,
oprócz dobrych gleb, przyczyniły si te naturalne zło a ółtej gliny i kamienia budowlanego. W
roku 1845 we wsi mieszkały 472 osoby, była szkoła, młyn wodny sławny na cał okolic i
kamieniołom. W latach 70-tych XIX wieku szalej ca epidemia cholery zdziesi tkowała ludno .
miertelno

była tak wysoka, i jak podaj zapiski w starej kronice "stolarz nie potrafił nad y ze

zbijaniem trumien”, pomimo tego nieszcz cia ju w 1910 roku wie liczyła 608 mieszka ców.
W roku 1928 we wsi był tartak, pocz tkowo nap dzany maszyn parow . W latach 30-tych XX
wieku Kro nica została zelektryfikowana a tak e powstała piaskownia i cegielnia. T ostatni w
przebudowano na wytwórni brykietów z miału w glowego a pó niej zakład produkcji supremy.
Obecnie znajduje sie tam pr nie rozwijaj ca si firma handlowo – produkcyjna.
W 1932 został wybudowany ko ciół a w 1941 roku Kro nica została samodzieln

parafi .

Po II wojnie wiatowej przył czono j do gminy Izbicko, jako jedno z sołectw. Wie rozwijał si
ci gle i zmieniał si

charakter wsi z rolniczej na rolniczo –

mieszkaniow .
Zabytki
Na terenie miejscowo ci istniej obiekty prawnie chronione, uj te w
ewidencji zabytków, najwa niejsze z nich to:
•
•
•

Ko ciół p.w. NSP Jezusa, ul Szkolna 24 – 1932 r.
Kapliczka dzwonnica, ul Szkolna 24 – XIX/XX w
Młyn, ul. Szkolna 1 – XIX/XX w
6
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Ludno
Porównanie liczby mieszka ców sołectwa Kro nica pozostałymi sołectwami Gminy Izbicko
przedstawia tabela:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sołectwo
Borycz
Kro nica
Izbicko
Ligota Czamborowa
Suchodaniec
Otmice
Grabów
Siedlec
Sprz cice
Poznowice
Utrata
Razem:

Liczb mieszka ców wg stanu na dzie

Liczba ludno ci
390
876
1105
433
478
1107
78
425
113
346
5349

31.12.2007 r. oraz redni g sto

zaludnienia

przedstawia poni sze zestawienie:
Sołectwo
Kro nica

Ilo

mieszka ców Powierzchnia w km2
876

13,36

Ilo

mieszka ców
na 1 km2
65

W obr bie sołectwa istniej :
Ochotnicza Stra Po arna, która posiada swoj siedzib – stra nic OSP w której znajduje si
wietlica wiejska wraz z wietlic opieku czo – wychowawcz dla dzieci, koło gospody wiejskich,
chór kobiecy i zespół taneczny a tak e klub sportowy posiadaj cy własne zaplecze.
W Kro nicy znajduje si równie bar-restauracja, gospodarstwo agroturystyczne, sklep spo ywczoprzemysłowy, sklep odzie owy, salon kosmetyczny i fryzjerski, kwiaciarnia, sklep z artykułami
przemysłowymi, ogrodniczymi i paszami dla zwierz t, firma handlowo usługowa gdzie naby
mo na artykuły budowlane.
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O wiata
W sołectwie znajduje si Zespół Szkolno – Przedszkolny (tj. Publiczna Szkoła Podstawowa
oraz Przedszkole), natomiast młodzie w wieku gimnazjalnym doje d a do jedynego na terenie
gminy Gimnazjum w Izbicku.

Tab. 3

Stan organizacyjny o wiaty na szczeblu podstawowym na dzie 31.12.2007 r.

Nazwa i siedziba szkoły

Zespół
SzkolnoPrzedszkolny
w Kro nicy

Szkoła
podstawowa
Przedszkole

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
nauczycieli (w
przeliczeniu na
etaty)

Liczba
pracowników
obsługi

6

72

14 (pełny etat)

7

2

30

Ochotnicza Stra Po arna
W zakresie ochrony przeciw po arowej na terenie sołectwa działa jednostka Ochotniczej Stra y
Po arnej. Tutejsza jednostka dysponuje własn stra nic , dwoma samochodami stra ackim, dwiema
motopompami, pomp

wysokoci nieniow , pilark

8
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urz dzeniem ratowniczym. Jednostka jest jedn z najlepiej wyposa onych jednostek z terenu gminy
Izbicko i wpisana jest równie do Krajowego Systemu Ratownictwa Ga niczego.

Infrastruktura Techniczna
Zaopatrzenie w wod
Miejscowo

Kro nica jest zwodoci gowana. Z sieci zbiorowej korzysta 100% gospodarstw

domowych. Kro nica zaopatrywana jest w wod za pomoc komunalnego systemu wodoci gowego
z uj cia wody poło onego w tej miejscowo ci. Wi ksza cz

sieci wodoci gowej wykonana została

w latach 70-tych i wymaga modernizacji.
Kanalizacja i oczyszczanie cieków
Obecnie cieki bytowe gromadzone s w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych, co
stwarza zagro enie niekontrolowanych zrzutów nieczysto ci ciekłych na pola i do rowów
melioracyjnych. Jest obecnie wykonywany projekt budowy systemu kanalizacji sanitarnej dla
sołectwa Kro nica. Realizacj planuje si na lata 2009-2013.
Kanalizacja deszczowa
W miejscowo ci istniej lokalne odcinki zarurowania rowów. Stare kanały deszczowe i
zarurowania s cz ciowo wyeksploatowane i cz sto w złym stanie technicznym. Ta cz

wód

opadowych, która ujmowana jest systemami kanalizacji deszczowych odprowadzana jest do
odbiorników bezpo rednio bez podczyszczania.
9
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Utylizacja odpadów stałych
W poszczególnych gospodarstwach domowych odpady stałe gromadzone s

w

indywidualnych pojemnikach oraz segregowane w workach PCV. Na podstawie umów zawartych z
mieszka cami i jednostkami gospodarczymi odpady wywo one s

na składowisko odpadów

komunalnych.
Energetyka
Cało

sołectwa jest zelektryfikowana. Obsługa u ytkowników realizowana jest poprzez

linie niskiego napi cia podł czone do stacji transformatorowych słupowych i murowanych.
Eksploatacj sieci energetycznej prowadzi EnergiaPro GRUPA TAURAON S.A. Oddział w Opolu.
Zaopatrzenie w energi elektryczn prowadzone jest liniami napowietrznymi rednich napi

15kV

oraz liniami napowietrzno – kablowymi 0, 4 kV.
Telefonizacja
Teren sołectwa Kro nica wyposa ony jest w sie telefoniczn obsługiwan przez T.P. S.A. Rejon Telekomunikacji w Opolu. Ł cznie na obszarze sołectwa aktualnie jest ok. 120 abonentów.
Obok sieci telefonii stacjonarnej na terenie Kro nicy wyst puje ł czno

komórkowa oraz dost p do

internetu drog radiow . Czyni si starania w celu dalszego rozwoju sieci teleinformatycznej na
terenie miejscowo ci.

Komunikacja
Drogi
System komunikacji drogowej Kro nicy tworz drogi powiatowe i gminne o długo ci jak
podano w tabeli:
Nr drogi
1

Długo

Opis odcinka

[km]
2
Drogi krajowe

10

- nie ma

Nazwa
3
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Drogi wojewódzkie

- nie ma

105121
105122

O
O

1,157
0,645

Drogi powiatowe
Izbicko – Grodzisko
Drogi gminne
ul.Szkolna
ul.Słowackiego

105123

O

0,494

ul. Cicha

105124

O

0,470

ul. My liwca

105125

O

0,236

ul. Spacerowa

105127

O

0,642

ul. J. Kani

105128

O

0,906

ul. Drzymały

1819 O

3,600

Razem: 3,600 km

Razem: 4,550 km

ul. Wiejska
ul. Krzy owej Doliny
ródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowy Zarz d Dróg w Strzelcach Opolskich,
Urz d Gminy w Izbicku.

Układ dróg jest czytelny i zapewnia pełn obsług wsi. Drogi gminne poło one w obr bie
zabudowy mieszkaniowej posiadaj

nawierzchni

dojazdowe do gruntów rolnych posiadaj

asfaltow . Pozostałe, w szczególno ci drogi

nawierzchni

tłuczniow , wymagaj c

cz stych

remontów.

Sfera gospodarcza
Przemysł
Gmina Izbicko jest gmin rolnicz z rozwijaj cym si rzemiosłem i drobn wytwórczo ci .
W sołectwie znajduje si kilka małych firm:
•

blacharstwo pojazdowe,

•

usługi malarsko - tapeciarskie

•

sklepy spo ywczo-przemysłowe,

•

lusarstwo produkcja bram i innych przedmiotów kutych z elaza

•

usługi ogólnobudowlane

•

usługi dekarskie
11
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•

transport samochodowy

•

salony kosmetyczny i fryzjerski

•

kwiaciarnia

•

sklep odzie owy

•

handel materiałami budowlanymi i kruszywami

•

budownictwo drogowe

Rolnictwo
Na ogóln powierzchnie 1336, 4 ha składaj si nast puj ce grunty: 551, 8 ha u ytków
rolnych, 716 ha lasów (+ stawy), 68, 6ha stanowi grunty pozostałe.
Struktura u ytków rolnych

Sołectwo
Kro nica

u ytki
rolne
ogółem
(ha)
551,8

W tym:
grunty orne

sady

ł ki

pastwiska

Ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

295,2

53,5

2,3

0,4

235

42,6

19,3

3,5

rednia powierzchnia gospodarstwa w gminie wynosi 11, 9 ha. Od kilku lat zauwa a si
tendencje zwi kszania areałów gospodarstw, oraz tendencj ich specjalizacji kierunku produkcji
mleka oraz trzody chlewnej oraz hodowli drobiu. Na terenie sołectwa istnieje jedno gospodarstwo
agroturystyczne.
rednia powierzchnia gospodarstw w sołectwie
Sołectwo
Kro nica

Liczba
mieszka ców
876

Ilo
gospodarstw
112

Powierzchnia
ogólna w ha
1336,4

rednia pow.
gospodarstwa w ha.
11,9

Planowane kierunki rozwoju miejscowo ci Kro nica.
Kro nica jest obszarem typowo rolniczym, przy czym blisko połowa gospodarstw posiada do
10 ha u ytków rolnych. Wi kszo

mieszka ców nie utrzymuje si z pracy w rolnictwie. Cz
12

osób
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doje d a do pracy za granic . W ostatnich latach w ród gospodarstw rolnych Kro nicy zaszły do
du e zmiany. Przede wszystkim zmniejszyła si liczba gospodarstw rolnych, a w zamian zwi kszyła
si

ich powierzchnia. Rolnicy otwieraj

si

na istniej ce mo liwo ci uzyskania dodatkowych

dochodów z działalno ci pozarolniczej przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. Tworz

si

organizacje integruj ce producentów rolnych. Rozwija si produkcja zwierz ca, dostosowywana do
nowych wymogów. Pomimo trudnej sytuacji w rolnictwie gospodarstwa rolne w Kro nicy rozwijaj
produkcj .
Równocze nie promuje si powstawanie zakładów usługowych oraz nieuci liwych dla otoczenia
zakładów produkcyjnych.
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III. ALIZA SWOT, OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON
MIEJSCOWO CI KRO NICA
•

Mocne i słabe strony

Obszar: Społecze stwo wsi:
Mocne strony
- wielokulturowe i wielonarodowo ciowe
aktywne społecze stwo
- du a aktywno zawodowa
- silne wi zi z zagranic
- wysoki standard ycia
- poszanowanie własno ci społecznej i
prywatnej
- gospodarno mieszka ców
- du y procent ludzi wykształconych
Obszar: rodowisko i zasoby naturalne
Mocne strony
- poło enie wsi:
a) blisko autostrady
b) blisko drogi krajowej
- du o zieleni
- nieska one rodowisko
- podziemny zbiornik doskonałej wody
Obszar: Infrastruktura komunalna
Mocne strony
- pełne zwodoci gowanie
- bardzo dobre o wietlenie uliczne
- uregulowana gospodarka odpadami stałymi
- zaplecze sportowe w budowie
- bardzo dobrze funkcjonuj ca Ochotnicza
Stra Po arna
Obszar: Edukacja i kultura
Mocne strony
- istniej ce cie ki rowerowe
- doskonale funkcjonuj ce szkoła i
przedszkole
- cykliczne rozgrywki sportowe (piłka no na)
- impreza kulturalna – „Dni Kro nicy”
- działalno chóru i grup tanecznych

Słabe strony
- niski przyrost naturalny
- migracje zarobkowe mieszka ców
- konsumpcyjny model obecnego
społecze stwa

Słabe strony
- ubogie zasoby naturalne
- du a ilo kotłowni domowych opalanych
w glem
- brak kanalizacji sanitarnej
- brak sieci gazowej

Słabe strony
- brak kanalizacji sanitarnej
- niezako czona budowa zaplecza
sportowego
- drogi wymagaj ce poprawy nawierzchni i
odwodnienia
- brak kanalizacji sanitarnej
- brak sieci gazowej
Słabe strony
- mało ró norodna oferta klubu sportowego
- małe zaanga owanie młodzie y
- brak wsparcia dla działalno ci kulturalnej
ze strony pa stwa

14
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•

Szanse i zagro enia

Obszar: Społecze stwo
Szanse
- promocja sołectwa w kraju i za granica
przez osoby pracuj ce poza gmina i za
granic
- du a aktywno zawodowa
- wykształcona młodzie
Obszar: Nadle nictwo i zasoby naturalne
Szanse
- zalesienie nieu ytków
- zmiana sposobu ogrzewania budynków
- rosn ca wiadomo ekologiczna
mieszka ców
Obszar: Infrastruktura komunalna
Szanse
- rozbudowa infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej
- budowa kanalizacji sanitarnej
- budowa sieci gazowej
- poprawa nawierzchni dróg gminnych
Obszar: Edukacja, kultura, turystyka
Szanse
- dobrze wyposa ona szkoła i przedszkole
- dobrze wyposa ona wietlica wiejska
- podnoszenie poziomu wykształcenia
- rozwój zainteresowa w oparciu o
działalno grup tematycznych, zrzesze ,
klubów
- rozszerzenie oferty klubów sportowych

Zagro enia
- ujemny przyrost naturalny
- migracja wykształconej młodzie y w
poszukiwaniu pracy za granic

Zagro enia
- „dzikie wysypiska”

Zagro enia
- ograniczone mo liwo ci finansowania ze
rodków własnych gminy
- trudno ci w uzyskiwaniu rodków
pomocowych

Zagro enia
- stopniowe zanikanie zainteresowania
tradycjami i kultur odbiegaj c od
standardów kultury masowej

IV. WIZJA KRO NICY
„Kro nica jest wsi : go cinn , estetyczn , spokojn i bezpieczn ”
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V. PLAN ODNOWY KRO NICY NA LATA 2007 - 2015
•

(wpisa wszystkie przedsi wzi cia, które sami, b d z pomoc gminy chc Pa stwo
zrealizowa )
Szacowany
koszt
[tys. zł]

Termin
realizacji

uwagi

1.200.000

2009-2009

426.000

Modernizacja pomieszcze zaplecza przy sali OSP

30.000

2009-2010

21.000

Remont pomieszcze klubu oraz przył czeniem
internetu z wyposa eniem

15.000

2010-2011

7.000

Remont zabytkowej kaplicy z wymian dachu oraz
wi by dachowej.

30.000

2011-2012

21.000

Budowa miejsc parkingowych oraz placu zabaw
przy ko ciele parafialnym.

40.000

2012-2012

25.000

Przedsi wzi cie
Przebudowa boiska sportowego do piłki no nej w
Kro nicy

Organizacja imprez:
1. Babski Comber
2. Dzie Józefa
3. Dni Kro nicy
4. Jarmark Bo onarodzeniowy
5. Kultywowanie tradycji „Wodzenia nied wiedzia”
i „Palenia Judasza”
6. Dzie seniora
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Raz w roku

Plan Odnowy Miejscowo ci Kro nica

VII.

OPIS PRZEDSI WZI

PLANOWANYCH DO REALIZACJI W MIEJSCOWOSCI

KRO NICA W LATACH 2009-2009 PROJEKT

6.1 PROJEKT „Przebudowa boiska sportowego do piłki no nej w Kro nicy" przewidziany do
realizacji w latach 2008-2009 z dofinansowaniem ze „PROW” działanie: „Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (w tym szacunkowe koszty, harmonogram
realizacji)
Opis projektu
Projektuje si przesuni cie głównej płyty boiska do piłki no nej w kierunku zachodnim.
Projektuje si parking na 56 stanowiska od strony głównego dojazdu do boiska od strony
południowej.
Planuje si utwardzon drog dojazdow do budynku szatni.
Projektuje si trybuny dla widzów na 321 miejsc siedz cych.
Planuje si ogrodzenie terenu sportowego zewn trzne i ogrodzenie wewn trzne mi dzy boiskiem i
trybunami dla widzów.
Szacunkowy koszt projektu
Szacunkowy koszt projektu wynosi 1.200.000 zł, w tym kwota dofinansowania 426.000 zł

6.2 PROJEKT „Modernizacja pomieszcze zaplecza przy sali OSP”
Opis projektu
Sala OSP jest dost pna dla wszystkich mieszka ców wsi, tam odbywaj si najwi ksze
imprezy jak babski comber czy dzie seniora. Planuje si zatem remont i wyposa enie kuchni, oraz
remont ubikacji, gdy nie SA w najlepszym stanie.
Szacunkowy koszt projektu
Szacunkowy koszt projektu wynosi 30.000, w tym kwota dofinansowania 21.000 zł
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6.3 PROJEKT „Remont pomieszcze klubu oraz przył czenie internetu z wyposa eniem”
Opis projektu
Klub przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci, gdzie odbywaj si da razy w tygodniu
dla nich zaj cia opieku czo – wychowawcze. Planuje si zatem zakup mebli, tj. stoły, szafki.
Szacunkowy koszt projektu
Szacunkowy koszt projektu wynosi 15.000 zł, w tym kwota dofinansowania 7.000 zł

6.4 PROJEKT „Remont zabytkowej kaplicy z wymian dachu oraz wi by dachowej.”
Opis projektu
Planuje si rewitalizacje zabytkowej kaplicy, w tym wymiana dachu z wi b , a tak e
zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci.
Szacunkowy koszt projektu
Szacunkowy koszt projektu wynosi 30.000, w tym kwota dofinansowania 21.000 zł

6.5 PROJEKT „Budowa miejsc parkingowych oraz placu zabaw przy ko ciele parafialnym.”
Opis projektu
Planuje si zagospodarowanie terenu obok ko cioła, teren ma by przeznaczony dla
mieszka ców i ma mie funkcj miejsca spotka .
Planuj si zrobienie małej scenki.
Planuje si budow miejsc parkingowych przy ko ciele parafialnym oraz budowa placu
zabaw dla dzieci.
Szacunkowy koszt projektu
Szacunkowy koszt projektu wynosi 40.000, w tym kwota dofinansowania 25.000 zł
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