
UCHWAŁA NR XXXI/363/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021 - 2028 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021 - 2028, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     

        

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

 
 

Mirosław Skoczylas 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/363/2021 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 27 maja 2021 r. 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 
CHRÓŚCIELÓW NA LATA 2021-2028 

1. CEL OPRACOWANIA  

Plan odnowy miejscowości Chróścielów powstał w wyniku dyskusji i konsultacji społecznych, przy 
współdziałaniu wszystkich organizacji działających we wsi: Grupy Odnowy Wsi, Rady Sołeckiej, Koła 
gospodyń wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej. Obszarem realizacji niniejszego planu jest obszar wsi 
Chróścielów i przysiółka Gniewkowice, który jest administracyjnie przynależny do sołectwa Chróscielow. 

Zawartość Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów jest zgodna z wymogami przedstawionymi w 
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawana pomocy finansowej w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego 
programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007do 2013 i zawiera charakterystykę miejscowości, analizy 
zasobów i analizę SWOT,, wizję miejscowości, planowane kierunki Rozwoju Wsi na lata 2021 do 2028 wraz 
harmonogramem i planowanymi źródłami finansowania przedsięwzięć opis najważniejszych przedsięwzięć 
harmonogramem ich realizacji i szacunkowymi kosztami oraz planowane działania na lata 2028 do 2032. 

Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe 
w ramach powyższego działania PROW a ponadto plan będzie stanowić wytyczne przy planowaniu wszelkich 
projektów i przedsięwzięć miejscowości. Dokument dotyczy najbliższych 8 lat w czasie, których będą 
realizowane zaplanowane w nim przedsięwzięcia zmierzające do poprawy standardu, jakości życia 
mieszkańców wsi, w tym działania o charakterze inwestycyjnym, społeczno-kulturalnym, szkoleniowym czy 
rekreacyjno-wypoczynkowym. 

Plan odnowy miejscowości Chróścielów ma pobudzić mieszkańców i wszystkie organizacje działające we 
wsi do wspólnego działania na rzecz Chróścielowa i Gniewkowic. W dokumencie zostały zawarte te propozycje 
przedsięwzięć, które najbardziej posłużą rozwojowi wsi i przyczynią się do jej promocji a także zintegrują jej 
mieszkańców i pobudzą ich aktywność. Idea odnowy wsi wyrasta, bowiem z przekonania, że tylko odnowiona 
doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni 
swoim mieszkańcom godziwy standard, jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Zgodnie z ideą 
odnowy wsi, wieś ma być nowoczesna–, czyli z rozwiniętą infrastrukturą, dostępem do nowych technologii i 
wykształconymi mieszkańcami, lecz jednocześnie ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową 
specyfikę. 

Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym możliwość aktualizacji zależności od potrzeb 
społecznych i uwarunkowań finansowych, co oznacza, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także może 
zmienić się kolejność ich realizacji w miarę dostępu do funduszy Unii Europejskiej lub pozyskania innych 
środków z  źródeł krajowych lub zagranicznych. 

2. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA  

Historia 

Chróścielów należała do pana z Nasiedla, razem z majątkiem i folwarkiem Dwór Anny. W 1377 roku 
miejscowość nazywała się Crostolew, a w 1434 roku Chrastelow. Herb wsi przedstawiał kwiat tulipana 
i dwie róże. 

W 1723 roku we wsi był folwark o powierzchni 296 ha gospodarzyło 6 chłopów łącznie sołtysem i istniało 30 
drobnych gospodarstw. W 1783 roku naliczono 7 chłopów 32 małorolnych i 10 chałupników. Mieszkańców 
razem z dwoma folwarkami – w 1783 roku było 200, w 1855 roku 301, w 1890 roku -665 
a w 1910 roku -629. 

W Chróścielowie ulice wiejskie brukowano w latach 1896- 1898 w 1874 roku założono związek 
kombatantów, w 1900 roku powstała Straż Pożarna, w 1911 roku wybudowano szosę a w 1913 roku założono 
telefon. 
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Chróścielów zawsze należą do Parafii świętego Jakuba w Nasiedlu, we wsi jest jedynie kaplica poświęcona 
Najświętszej Marii Pannie, o którą dbają mieszkańcy Chróścielowa i w której nabożeństwo jest odprawiane 
jedynie w trakcie odpustu w pierwszą niedzielę Września, poza tym odbywają się tam nabożeństwa majowe i 
święcenie potraw w Wielką Sobotę. 

Do 1841 roku dzieci chodziły do szkoły w Nasiedlu, w latach  1841-1861 z Nasiedla do Chróścielowa 
dochodził codziennie nauczyciel i udzielał lekcji w domu prywatnym. Szkoła Chróścielowie została 
wybudowana w 1861 roku. W 1887 roku zatrudniono drugiego nauczyciela związku ze stale wzrastającą liczbą 
dzieci. Szkoła została zlikwidowana w 1999 roku i od tej pory dzieci z Chróście owa chodzą do Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Nasiedlu. 

W 1958 roku Chróścielowie powstała rolnicza spółdzielnia produkcyjna, która w chwili obecnej zatrudnia 
ponad 40 osób. W związku z powstaniem RSP rozbudowała się część Chróścielowa położona 
za przejazdem kolejowym-  powstały bloki mieszkalne i zabudowania gospodarcze. 

Położenie, powierzchnia, mieszkańcy. 

Chróścielów z przysiółkiem Gniewkowice położony jest w Gminie Kietrz, w powiecie Głubczyckim, 
w południowej części województwa Opolskiego. Wieś jest oddalona 15 km od Kietrza, 8 km od Branic, 28 km 
od Głubczyc i 33 km od Raciborza oraz 20 km od czeskiej Opavy. Wieś sąsiaduje z Nasiedlem. 

Powierzchnia miejscowości wynosi 795,78 hektara W chwili obecnej wieś z przysiółkiem zamieszkuje 468 
mieszkańców. 

Wieś jest podzielona w naturalny sposób przez ukształtowanie terenu na: tak zwaną „górę” i „dół” oraz w 
związku z miejscem zamieszkania i pracy na: wieś i RSP. 

Środowisko przyrodnicze  

Chróścielów jest położony z dala od większych miast, otaczają go jedynie pola i łąki teren jest zróżnicowany, 
pagórkowaty, we wsi płynie rzeka Morawa. W okolicy znajdują się dwa stawy należące do prywatnych 
właścicieli. Dużą część sołectwa zajmują użytki rolne, przeważają gleby wysokiej klasy bonitacyjnej. Stan 
środowiska jest dobry, niezdegradowane. 

Położenie komunikacyjne  

Droga wojewódzka numer 419 przebiega przez Gniewkowice z Nowej Cerekwi do Nasiedla, Chróścielów 
jest położony o około 2 km od drogi wojewódzkiej. Z Chróscielowa bezpośrednie połączenie autobusowe jest 
tylko raz dziennie, dni robocze i poza okresem wakacyjnym - do Kietrza. Poza tym mieszkańcy korzystają z 
przystanku autobusowego oddalonego o około 1,5 km na ulicy kolejowej w Nasiedlu. 
Z Gniewkowic bezpośrednie połączenie autobusowe jest do Kietrza i do Branic, kilka razy dziennie. 

Gospodarka  

W Chróścielowie działa Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna zatrudniająca pracowników, ponadto działa jeden 
sklep spożywczo -przemysłowy zatrudniający łącznie jednego pracownika. Część mieszkańców utrzymuje się z 
rolnictwa, część zajmuje się działalnością pozarolniczą poza terenem miejscowości. 

Oświata  

We wsi nie ma chwili obecnej żadnej placówki oświatowej. Szkoła została zamknięta w 1999 roku a 
przedszkole w 2004 roku. Obecnie dzieci uczęszczają do przedszkola i szkoły podstawowej do zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Nasiedlu. Młodzież kontynuuje dalszą edukację w szkołach w Kietrzu, Głubczycach lub 
Raciborzu.  Najbliższy punkt biblioteczny jest w Nasiedlu. 

Działalność kulturalna i sportowa  

We wsi jest świetlica wiejska, której nie ma etatowego pracownika.  Działalność w tej placówce prowadzą 
jedynie organizacje działające we wsi: Grupa Odnowy Wsi, Rada Sołecka, Koło gospodyń wiejskich i 
Ochotnicza Straż Pożarna. Wieś posiada boisko sportowe, które jednak znajduje się poza wsią. 

3. ANALIZA ZASOBÓW. 

Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych sołectwa, które mogą być 
wykorzystane dla rozwoju miejscowości, działaniach na rzecz jego odnowy. Analiza ta pokazuje jednak nie 
tylko zasoby sołectwa, ale także jego braki, które w przyszłości powinny być w jakiś sposób wypełniane dla 
poprawy, jakości życia mieszkańców. 
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Rodzaj zasobu 

 
Opis(nazwanie) zasobu, jakim dysponuje wieś 

 
Środowisko 
przyrodnicze 

 

Walory krajobrazu, 
rzeźba terenu 

Teren pagórkowaty otoczony nasypem kolejowym, w otoczeniu małe lasy, stawy 

Walory klimatu Klimat umiarkowany, korzystny dla rozwoju rolnictwa, specyficzny ze względu na 
położenia w pobliżu Bramy Morawskiej 

Walory szaty roślinnej Las mieszany z przewaą dębu, świerka , brzozy,lipy klonu i olchy 
Świat zwierzęcy  Sarny, zające,lisy, bażanty, dziki, bociany (we wsi są bocianie gniazda) 
Wody podziemne i 
powierzchniowe 

Rzeka, studnie przydomowe 

Gleby, kopaliny, 
budowa geologiczna 

 
Gleby wysokiej bonitacji- przeważają czarnoziemy klas 1-3, piaskownia. 

Środowisko 
kulturowe 

 

Walor przestrzeni 
wiejskiej publicznej 

Świetlica wiejska, remiza strażacka, boisko sportowe 

Walory przestrzeni 
wiejskiej prywatnej 

 
Zadbane przydomowe ogródki, kilka pięknych wyremontowanych domów 

Miejsca, osoby i 
przedmioty kultu 

Procesja błagalna do krzyża w Dni Krzyżowe 

Święta, odpusty i 
pielgrzymki 

Odpust matki Boskiej Siewnej we wrześniu, święcenie potrwa w kaplicy w Wielkanocna 
sobotę. 

Tradycje, obrzędy i 
gwara 

„lany poniedziałek”, „chodzenie dzieci po kolędzie” w Wigilię, „sianie owsa” z 
życzeniami w noworoczny poniedziałek, nabożeństwa majowe- tzw. „majówki” w 
kaplicy, wyplatanie dożynkowej korony, organizacja Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dnia 
Dziecka 

Specyficzne nazwy Pola „Wódeckie”, „Wroński”las”zydlunek” 
Specyficzne potrawy Moczka, kutia, prażuchy, warnice 
Dawne zawody Kowal, szewc, piekarz 
Zespoły artystyczne, 
twórcy 

Koronczarki 

Obiekty i tereny  

Działki pod zabudowę 
mieszkaniową, pod 
usługi i przemysł 

Brak 

Pustostany 
mieszkaniowe, 
przemysłowe 

Jeden dom do rozbiórki, dwa domy niezamieszkane, świniarnie należące do RSP 

Tradycyjne 
nieużytkowane 
obiekty gospodarskie 

Kuźnia 

Infrastruktura 
społeczna 

 

Place publicznych Boisko wiejskie 
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spotkań i festynów 
Sale spotkań, 
świetlice, kluby 

Świetlica wiejska 

Miejsca uprawiania 
sportu 

Boisko wiejskie 

Miejsca rekreacji Stawy rybne (prywatni właściele) las 
Ścieżki rowerowe, 
szlaki turystyczne 

Brak 

Szkoły, przedszkola, 
biblioteki 

Brak 

Placówki służby 
zdrowia 

Brak 

Infrastruktura 
techniczna 

 

Wodociągi, 
kanalizacja 

Wodociągów jest, brak kanalizacji sanitarnej 

Drogi Drogi Gminne asfaltowe w Chróscielowie, droga wojewódzka w Gniewkowicach, droga 
gruntowa w Gniewkowicach, droga transportu rolnego Chróścielów-Gniewkowice 

Chodniki, parkingi, 
przystanki 

Brak chodników i parkingów, przystanek jeden PKS w Chróścielowie, jeden przystanek 
autobusowy w Gniewkowicach. 

Sieć telefoniczna, 
dostępność do 
internetu 

Sieć telefoniczna, internet radiowy i z TP S.A 

Telefonia komórkowa  Dostepna. Najlepszy zasięg ma sieć telefonii komórkowej Plus, która posiada nadajnik w 
Lubotyniu oddalony o kilka km. 

Gospodarka i 
rolnictwo 

 

Podmioty 
gospodarczej ilość 
miejsc pracy 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 40 osób 

Gastronomia, miejsca 
noclegowe 

Brak 

Gospodarstwa rolne Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna – 10 gospodarzy 
 
Uprawy, hodowle 

Uprawy- pszenica, rzepak, jęczmień, burak cukrowy, kukurydza, ziemniaki. Hodowla 
krów i trzody chlewnej. 

Możliwe do 
wykorzystania odpady 
produkcyjne 

Słoma, jako odnawialne źródło energii 

Środki finansowe i 
pozyskiwanie 
funduszy 

 

Środki udostępniane 
przez Gminę 

Odnowa wsi 

Środki wypracowane Udział w projektach np. FWW, sponsorzy, wkład rzeczowy w postaci prac społecznych 
Mieszkańcy (kapitał 
społeczny i ludzki) 

 

Autorytety i znane 
postacie 

Brak 

Przedsiębiorcy i 
sponsorzy 

RSP, właściciele sklepów, sołtys wsi i rolnicy 

Osoby z dostępem do 
internetu 

Około 50 osób 

Pracownicy nauki  Brak 
Studenci  Około 13 osób 
Związki i Grupa odnowy wsi, Rada Sołecka, Koło gospodyń wiejskich, OSP 
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stowarzyszenia  
Kontakty zewnętrzne 
np. media 

Gazeta lokalna Gminy Kietrz 

Współpraca 
zagraniczna i krajowa 

OSP Chróścielów współpracuje z OSP Svoboda 

Informacje dostępne o 
wsi 

 

Książki, przewodniki Publikacja pt. „Krzyże i kapliczki Gminy Kietrz elementem współistnienia dwóch kultur” 

4. ANALIZA SWOT 

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub samorządowym, 
również przypadku wsi Chróścielów, zdecydowano posłużyć się bardzo wygodnym narzędziem planistycznym, 
jakim jest analiza SWOT. Technika analityczna SWOT polega na po segregowaniu posiadanej informacji nt. 
danej sprawy na 4 grupy (4 kategorie czynników strategicznych). 

W przypadku sporządzania Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów, na 4 czynniki została podzielona cała 
posiadana wiedza nt. możliwości rozwojowych sołectwa Chróścielów: 

- S ( strengths) mocne strony: Wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego sołectwa, 

- W (Weaknesses) słabe strony: Wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego sołectwa, 

- O (opportunities) Szanse: Wszystko to, to stwarza dla analizowanego sołectwa szansę korzystnej zmiany, 

- T (threats) zagrożenie: Wszystko to, to stwarza dla analizowanego sołectwa niebezpieczeństwo zmiany 
niekorzystnej. 

Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego, pozostałe dwa dotyczą środowiska 
zewnętrznego. 

Praca nad analizą SWOT dla wsi Chróścielów (z przysiółkiem Gniewkowice) zakresie rozwoju społeczno 
gospodarczego, poprzedzona była przeprowadzeniem analizy sytuacji wsi w momencie wyjściowym do 
sporządzania Planu Odnowy Miejscowości. Zdobyta wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat 
wewnętrznych atutów, możliwości i pozytywnych cech wsi umożliwiających podejmowanie skutecznych 
działań służących rozwojowi społeczno gospodarczemu, ale także na temat barier, słabych stron i zagrożeń, 
które mogą spowodować zahamowanie rozwoju wsi. 

ANALIZA SWOT – PODSUMOWANIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH SOŁECTWA 
CHRÓŚCIELÓW  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
·Położenie przy granicy z Czechami 
·Walory przyrodnicze: teren pagórkowaty otoczony 
nasypem kolejowym, lasy mieszane, stara lipa z 
obrazem Matki Boskiej, bociana gniazda 
·Gleby wysokiej klasy bonitacyjnej  
·Czyste środowisko naturalne 
·Aktywność grupy mieszkańców chętnie 
podejmujących inicjatywy 
·Ponad 40 miejsc pracy w RSP 
·Tradycje, obrzędy, legendy 

·Zły stan nawierzchni dróg, w tym drogi transportu 
rolnego 
·Brak chodników 
·Słabe oświetlenia 
·Brak kanalizacji sanitarnej i oczyszczali ścieków 
·Zły stan obiektów niezagospodarowanych 
·Niezagospodarowany plac przy świetlicy 
·Starzenie się społeczeństwa 
·Mały dostęp do ośrodków kultury 
·Brak ośrodka zdrowia, szkoły, przedszkola 

SZANSE ZAGROŻENIA 
·Możliwość pozyskania środków finansowych ze 
źródeł zew. 
·Rozwój oświaty i społeczeństwa informacyjnego 
·Integracja mieszkańców sołectwa 
·Wzrost przywiązania mieszkańców do swojej 
miejscowości 
·Stworzenie wsi tematycznej – wsi Aniołów 
·Położenie przy granicy z Czechami 

·Niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystywania 
szansy, jaką dają środki UE 
·Postępująca indywidualizacja społeczeństwa 
·Starzenie się społeczeństwa 
·Mały przyrost naturalny 
·Migracja młodzieży 
·Brak nowych pomysłów na poszerzenie wsi 
Aniołów 
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5. CHRÓŚCIELÓW WIZJA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI  

Wizja miejscowości Chróścielów to: Wieś Aniołów bezpieczna, estetyczna, charakteryzująca się czystym 
środowiskiem naturalnym. Wieś aktywnymi, zintegrowanymi mieszkańcami realizującymi wspólne cele. 

Nasza miejscowość jest charakterystyczna - nie ma w niej niczego specjalnego co mogłoby ukierunkować jej 
rozwój. Jednym wyjątkowym elementem są mieszkańcy aktywni, pomysłowi i niebojący się nowych wyzwań, 
dlatego postanowiliśmy wytyczyć następujące kierunki Rozwoju Wsi Chróścielów 
z przysiółkiem Gniewkowice na lata 2021 do 2028. 

-stworzenie wsi tematycznej - wsi aniołów 

- poprawa estetyki miejscowości 

-poprawa, jakości życia mieszkańców 

-stworzenie możliwości rozwoju dla mieszkańców przez ofertę szkoleniową czy kulturalną oświatową 

-integracja mieszkańców przy realizacji wspólnych celów 

-promocja miejscowości w internecie, w mediach 

-korzystanie z zewnętrznych źródeł krajowych i zagranicznych w celu realizacji założonych przedsięwzięć. 

6. KRÓTKOTERMINOWY PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2021 DO 2023 

Działania przewidziane na lata 2021 do 2023 

1. Integracja mieszkańców miejscowości (RSP, wsi Gniewkowice) poprzez: 

- Organizacja imprez okolicznościowych: Dnia kobiet, Dnia matki, Dnia dziecka, zabawy andrzejkowej 

- organizacja cyklicznej imprezy raz w roku w dniu odpustu 

- organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców wsi i przysiółka otwieramy (na przykład. Rękodzieła, 
plecenie koron dożynkowych, pisania wniosków o dofinansowanie, itp) 

-wspólne planowanie i realizację przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków życia w miejscowości. 

2. Powstanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół niego 

3. Powstanie w piwnicy świetlicy wiejskiej miejsca spotkań organizacji działających w miejscowości 

4. Tworzenie wsi tematycznej w oparciu o postać anioła, jako szansa na rozwój i promocję miejscowości. 

5. Modernizacja wnętrza świetlicy wiejskiej przez stopniową wymianę wyposażenia 

6. Poprawa estetyki wsi dzięki: 

- poprawie wyglądu posesji 

- pomalowaniu przystanków 

- likwidacji pustostanów 

- poprawie wyglądu otoczenia świetlicy 

- renowacji starego obrazu na lipie 

Kolejność działań przewidzianych na lata 2008 2010 będzie wynikała głównie z dostępności środków 
zewnętrznych. 

7. PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2021 DO 2028  

W tabeli poniżej zawarto przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji Chróścielowie i Gniewkowicach 
na lata 2021 do 2028 wraz z przewidywanym harmonogramem ich realizacji i ewentualnymi źródłami 
finansowania: 

LP Nazwa przedsięwzięcia Okres 
realizacji 

Źródła finansowania  

1 Tworzenie wsi tematycznej w oparciu o postać Anioła 2021-2028 Środki własne, budżet 
Gminy 

2 Powstanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej i 2021-2028 Środki własne, budżet 
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zagospodarowanie terenu wokół niego Gminy 
3 Poprawa estetyki wsi 2021-2028 Środki własne, budżet 

Gminy 
4 Organizacja warsztatów i szkoleń dla mieszkańców i przysiółka 2021-2028 Środki własne, budżet 

Gminy 
5 Modernizacja wnętrza świetlicy wiejskiej 2021-2028 Środki własne, budżet 

Gminy 
5 Generalny remont świetlicy wiejskiej 2021-2028 Środki własne, budżet 

Gminy 
7 Organizacja imprez cyklicznych – wrześniowegoŚwięta 

Aniołów 
2021-2028 Środki własne, budżet 

Gminy 
8 Szeroko zakrojona promocja organizacji działających na wsi 

m.in. poprzez stały kontakt z mediami, wydanie publikacji dot. 
Aniołów 

2021-2028 Środki własne, budżet 
Gminy 

9 Zakup łąki na początku wsi w celu budowy placu rekreacji i 
rozrywki dla mieszkańców 

2021-2028 Środki własne, budżet 
Gminy 

10 Remont drogi transportu rolnego Chróścielów -Gniewkowice 2021-2028 Środki własne, budżet 
Gminy 

11 Remont nawierzchni dróg asfaltowych w Chróscielowie 2021-2028 Środki własne, budżet 
Gminy 

12 Położenie chodnika po jednej stronie drogi w Chróścielowie 2021-2028 Środki własne, budżet 
Gminy 

13 Położenie chodnika po jednej stronie drogi w Gniewkowicach 2021-2028 Środki własne, budżet 
Gminy 

14 Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków 2021-2028 Środki własne, budżet 
Gminy 

15 Prowadzenie zajęć z edukacji proekologicznej dla dzieci, 
młodzieży i zainteresowanych mieszkańców 

2021-2028 Środki własne, budżet 
Gminy 

16 Podłączenie prądu na boisko sportowe 2021-2028 Środki własne, budżet 
Gminy 

17 Prowadzenie zajęć dla dzieci: plastyczne, kulturoznawczych, 
historycznych itp. 

2021-2028 Środki własne, budżet 
Gminy 

8. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ  

Wszystkie przedsięwzięcia planowane w punkcie 7 niniejszego dokumentu są ważne, niemniej ze względu na 
charakter, zaawansowanie prac nad pozyskaniem środków na ich realizację lub ze względu na ich znaczenie dla 
wszystkich mieszkańców, 4 z powyżej przedstawionych zadań uznano za priorytetowe: 

1. Powstanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół niego  

Celem przedsięwzięcia jest powstanie jednego miejsca we wsi, którym dzieci mogły być w sposób 
bezpieczny i kreatywny spędzać swój czas wolny, w przyjemnym, estetycznym otoczeniu. Chwili obecnej w 
miejscowości są jedynie 3 elementy placu zabaw zamontowane w okolicy świetlicy wiejskiej, których zakup w 
ubiegłym roku sfinansował Urząd Gminy. 

Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

-odchwaszczanie i wyrównanie terenu pod plac zabaw 

- Montaż drewnianego ogrodzenia placu zabaw (zakup poszczególnych elementów ogrodzenia, złożenie i montaż 
przez mieszkańców wsi) 

-Zakup jednego stołu i 2 ław na plac zabaw 

- zakup kolejnych elementów placu, między innymi huśtawki dwuosobowej, huśtawki wagowej i piaskownicy 

- wykonanie 2 skalniaków z płaskimi postaciami aniołów wykonanymi z kamieni i roślin wielorocznych 

- obsadzenie placu zabaw krzewami 
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- zamontowanie na placu zabaw dużej rzeźby anioła opiekuna placu i bawiących się na nim dzieci, montaż 
drewnianej tablicy z napisem plac zabaw pod Aniołem Chróścielów 2022 i wizerunkiem małego aniołka. 

Harmonogram przedsięwzięcia: maj 2022 do października 2028  

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: około 100 000,00 zł  

2. Powstanie w piwnicy świetlicy wiejskiej miejsca spotkań organizacji działających w miejscowości i 
mini kawiarenki internetowej  

Celem przedsięwzięcia jest powstanie w pomieszczeniach znajdujących się w piwnicy świetlicy wiejskiej 
miejsca spotkań organizacji działających w miejscowości i mini kawiarenki internetowej, z której mógłby 
skorzystać każdy mieszkaniec Chróścielowa i Gniewkowic. Chwili obecnej spotkania odbywają się w świetlicy 
wiejskiej, gdzie nie ma odpowiednich warunków do pracy w małej grupie, do tworzenia nowych pomysłów. W 
celu zapewnienia optymalnych warunków pracy dla wszystkich organizacji, konieczne jest urządzenie 
estetycznego, funkcjonalnego pomieszczenia z dostępem do komputera, drukarki, ksero i skanera. Dodatkowo w 
pomieszczeniu będzie urządzony mały kącik dla dzieci, aby matki niemające, z kim zostawić dziecka mogły 
także skorzystać z kawiarenki lub uczestniczyć w pracach organizacji wiejskich. 

Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

- modernizacja pomieszczeń piwnicy świetlicy wiejskiej wyrównanie ścian, malowanie ścian, zainstalowanie 
łącza telefonicznego, położenie paneli na podłodze, montaż drzwi zewnętrznych, montaż drzwi wewnętrznych, 
montaż nowych lamp 

- wystąpienie z pismem do TP S.A o podciągnięcie linii telefonicznej 

- zakup wyposażenia pomieszczenia, w tym: 

·Stół i krzesła konferencyjne na około 12 osób 

·3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem 

·3 biurka pod komputery 

·3 krzesła obrotowe do komputera 

·Jedno urządzenie wielofunkcyjne drukarka skaner i ksero 

·3 regały stojące na dokumentację i zbiór aniołów, w tym jedna szafa zamykana na klucz 

·2 stoliki i 4 krzesełka plastikowe dla dzieci 

·Pudła plastikowe na zabawki dla dzieci i na materiały do wykonywania aniołów 

·Mała półka na książeczki dla dzieci 

Harmonogram przedsięwzięcia 2023  

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia około 150 000,00 zł. 

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej  

Świetlica wiejska nie była remontowana od lat. Jej stan jest chwili obecnej opłakany i wymaga generalnego 
remontu ma w pełni wyposażone zaplecze kuchenne, o co dbają członkinie koła gospodyń wiejskich. Celem 
przedsięwzięcia jest modernizacja świetlicy wiejskiej, aby mogła ona spełniać swoją funkcję, czyli być centrum 
życia społeczno kulturalnego wsi. 

Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

- pokrycie i ocieplenie dachu świetlicy 

-wyrównanie i malowanie ścian świetlicy wiejskiej 

-wymiana podłogi w sali głównej świetlicy 

-wymiana okien w świetlicy 6 sztuk 

-generalny remont toalet świetlicy 

-remont wejścia do świetlicy schody 
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-zakup nowych lamp i kinkietów 

-zakup wyposażenia świetlicy: krzesła, stoły 

-zakup nagłośnienia bezprzewodowego: 2 mikrofony, wzmacniacz i 4 głośniki 

Harmonogram przedsięwzięcia 2021-2025 (modernizacja wnętrza świetlicy we własnym zakresie już 
od 2008 roku generalny remont świetlicy planowany na lata 2021 do 2026 w miarę dostępu Gminy 
Kietrz do środków z działania Odnowa i rozwój wsi). 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia około 200 000,00 zł  

4. Tworzenie wsi tematycznej w oparciu o postać Anioła  

Celem przedsięwzięcia planowanego na wiele lat, jakim jest stworzenie wsi tematycznej wsi aniołów, jest 
wyróżnienie chruściel owa spośród innych wsi, które także są małe i nie mają cennych zabytków, czy miejsc 
cennych pod względem przyrodniczym, dzięki którym mogłyby poprawić, jakość życia miejscowości, wyróżnić 
swoją wieś i ją wypromować na zewnątrz nie tylko brzmienie, ale w Polsce. Naszym pomysłem ma być anioł, a 
samo przedsięwzięcie jest wymienione w tym punkcie, jako ważne ze względów strategicznych. Nie ma ono 
początku i końca, nie jest to jeden projekt, który rozpocznie i zakończy się w jakiś momencie na osi czasu, tylko 
stale ewoluuje przedsięwzięcie przyświecające większości działań realizowanych Chróścielowie. 

Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

- organizacja jednej imprezy cyklicznej w roku wrześniowego święta aniołów, integrującego wszystkich 
mieszkańców i organizowanego zawsze z motywem przewodnim anioła 

- stworzenie zbiorów nt. aniołów między innymi figur, żeś, książek, obrazów, i tym podobne, które kiedyś będą 
cennym zbiorem w miejscowym muzeum aniołów 

- zbudowanie otoczki związanej z aniołami wokół wszystkich przedsięwzięć realizowanych w miejscowości, na 
przykład. Rozgrywki sportowe będą prowadzone w koszulkach konturem aniołka, placem zabaw będzie 
opiekowała się figura anioła, i tym podobne 

- organizacja szkoleń dotyczy różnych technik nadających się do produkcji aniołków, na przykład z masy solnej, 
gipsu, z materiału i włóczki, z makaronu i tym podobne 

- organizacja zajęć dla dzieci, tak zwana klubu urwisa gdzie razem z dziećmi będą tworzone nowe pomysły na 
naszą anielską wieś i tym podobne 

Harmonogram przedsięwzięcia maj 2021 do 2025  

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: niemożliwe do oszacowania, jako że jest to motyw przewodni 
wszystkich działań realizowanych w kolejnych latach miejscowości, nie zaś jeden konkretny projekt 
mający swój początek i koniec.  

9. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2021 2028 

Na lata 2021-2028 Grupa odnowy wsi Chróścielowie planuje kontynuowanie działań wytycznych przez 
kierunki rozwoju miejscowości wytyczone niniejszym dokumencie. Tym okresie programowania planowana 
jest realizacja następujących przedsięwzięć: 

1. Dalszy proces tworzenia wsi tematycznej w oparciu o postać anioła między innymi: 

·Powstanie muzeum aniołów 

·Powiększenie zbiorów dotyczące aniołów między innymi figur, żeś, książek, obrazów i tym podobne 

·Poszukiwanie nowych pomysłów związanych z aniołami na wrześniową imprezę cykliczną święto aniołów 

·Wyrób i sprzedaż produktów promujących miejscowość związanych z aniołami 

2. Powstanie placu rekreacji i rozrywki dla mieszkańców na zakupionej łące na początku wsi 

3. Dalsze działania zmierzające w kierunku poprawy estetyki wsi w tym starania o wygląd obiektów 
powstałych w latach 2021 do 2028 

4. Nowe pomysły na włączenie dzieci i młodzieży w proces odnowy wsi, także poprzez propozycje różnego 
Typu zajęć czy imprez 
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5. Rozwój infrastruktury, ale, zwłaszcza tych elementów, których nie udało się zbudować lub zmodernizować 
zgodnie z planem na lata 2021 2028 

6. Szeroko zakrojona promocja wszystkich organizacji działających w miejscowości, jak również 
„chróścielowskich aniołów” 

10. WDRAŻANIE I MONITOROWANIE PLANÓW  

Wdrożenie Planu Odnowy miejscowości Chróścielów zaczęło się od zatwierdzenia go uchwałą zebrania 
wiejskiego w dniu 16 marca 2008 roku następnie zostanie wprowadzony w życie uchwałą Rady Miejskiej w 
Kietrzu. Za wdrożenie planu, jak i jego monitoring, a następnie ewaluację postępów odpowiedzialna będzie 
grupa Odnowy Wsi i Rada Sołecka miejscowości Chróścielów 

Przyjęty Plan Odnowy miejscowości jest dokumentem, który może ulec zmianom oznacza to, że może ulegać 
aktualizacji i dostosowaniu w zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności 
dokonywanej w trakcie ewaluacji. 

Grupa Odnowy wsi, jako inicjator planu odnowy miejscowości jest jednocześnie odpowiedzialna przed 
mieszkańcami Chróścielowa za jego systematyczną i trwałą realizację. Rolą grupy jest jednak nie tylko 
współpraca przy realizacji i śledzenie postępów w realizacji planu, ale i czuwanie nad jego aktualnością oraz 
znajomością wśród pozostałych mieszkańców. W tym celu każdym pierwszym kwartale roku GOW przygotuje 
sprawozdanie i ocenę realizacji Planu Odnowy miejscowości za miniony rok, które zostaną przedstawione na 
sesji Rady Miejskiej poświęconej Odnowie Wsi oraz na zebraniu wiejskim, którym bierze udział Burmistrz 
Gminy. 

W przypadku konieczności dokonania aktualizacji planu, Grupa Odnowy wsi przygotuje propozycję, które 
zostaną przedstawione na zebraniu wiejskim, zaś po ich zatwierdzeniu zaktualizowany dokument zostanie 
przekazany Radzie Miejskiej do zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy miejscowości Chróścielów 

Dokument w wersji drukowanej i elektronicznej znajduje się w posiadaniu lidera grupy Odnowy Wsi i sołtysa 
wsi, zaś po utworzeniu strony internetowej sołectwa zostanie umieszczony także na niej.
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