UCH WAŁA Nr XL V/ 270/ 18
RADY GMINY STR Z ELEC ZK I
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Racławiczki na lata 2018 – 2023”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.)1) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Racławiczki na lata 2018 – 2023”, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

Marek Kaliński

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
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Załącznik
do Uchwały Nr XLV/270/18
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 22 marca 2018 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
RACŁAWICZKI
NA LATA 2018 - 2023

Racławiczki, luty 2018
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1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
Plan odnowy miejscowości Racławiczki obejmuje zasięgiem obszar sołectwa
Racławiczki i odnosi się do sfery życia mieszkańców w zakresie gospodarczym, społecznym
i socjalnym. Plan obejmuje w zakresie szczegółowym lata 2018 -2023.
2. PODMIOT OPRACOWANIA
Podmiotem opracowania są wszyscy mieszkańcy SOŁECTWA RACŁAWICZKI
z całym bogactwem swych wielokulturowych wartości tworzących niezwykle różnorodny
potencjał twórczy, stanowiący podstawę scalenia i rozwoju lokalnej społeczności na bazie
żywej tradycji ludności miejscowej i napływowej, różnych poziomów oraz kierunków jej
wykształcenia, miejsc pracy jak i zainteresowań pozazawodowych.
3. WIZJE I CELE
Wizja docelowo ukształtowanej społeczności lokalnej oraz miejsca zamieszkania:


społeczność lokalna jest zintegrowana, potrafi efektywnie włączyć się do realizacji
wspólnych przedsięwzięć i w pełni aktywować i wykorzystywać swój potencjał twórczy,
tkwiący w poszczególnych jednostkach,



ukształtowane zostały wzory oceny wartości jednostki społecznej wg kryteriów moralnych,
zdolności twórczych, stopnia zaangażowania oraz odniesionych sukcesów w działalności
prospołecznej,

stanowiących

również

podstawę

do

reprezentowania

społeczności

w wyborach,


zbudowano otwartą i żywą przestrzeń wielokulturową w oparciu o wartości wnoszone przez
całą lokalną społeczność,



przestrzeń wsi jest otwarta na zmiany, ale nie tylko zmiany estetyczne, lecz także
przebudowę oraz powstanie nowych obiektów związanych z rozwinięciem się jako miejsca
przyjaznego dla odwiedzających ją turystach,

Celem strategicznym planu odnowy wsi jest poprawa szeroko rozumianej jakości życia
mieszkańców oraz zapewnienie stałego, zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej zarówno
w sferze materialnej jak i duchowej z zachowaniem jej tożsamości, integralności przestrzennej wsi
oraz zharmonizowaniu funkcji mieszkalnej, gospodarczej oraz rekreacyjnej i wypoczynkowej.
CEL jest osiągany poprzez realizację określonych zadań:


porządkowanie i przebudowę najbliższego otoczenia (poprawę estetyki miejscowości),



wprowadzenie

nowych

i

usprawnienie

dotychczasowych

istniejących

układów

komunikacyjnych,
2
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wspomaganie rozwoju miejscowości własnymi pomysłami oraz zaspokojenie bezpośrednim
działaniem bieżących potrzeb, zarówno mieszkańców wsi jak i osób przyjezdnych –
powstanie „form społecznej inicjatywy”,



odkrywanie, gromadzenie i utrwalanie informacji historycznych, poprzez specjalistyczne
opracowania, lokalnych miejsc historycznych jak i bogatej tradycji kulturowej mieszkańców
w odniesieniu do istniejących bogatych zasobów,



działalność promocyjna,



wspieranie aktywności młodego pokolenia mieszkańców w dziedzinie kultury, sportu i
turystyki,



poszukiwanie przykładów, wspomaganie i wykorzystanie wszelkiego rodzaju aktywności
społecznej, którą lokalną społeczność łączą, wzbogacają i rozwijają na bazie jej
dynamicznej różnorodności,

Realizacja zadań następuje poprzez opracowanie szczegółowych projektów z uwzględnieniem
elementów: zasobów, kapitału, pracy i czasu.
4. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
Racławiczki to wieś położona w województwie opolskim, leży na terenie powiatu
krapkowickiego i gminy Strzeleczki. Powierzchnia wsi obejmuje obszar 472 ha. Położona
jest w rozwidleniu lewych dopływów Odry. Graniczy z miejscowościami Ścigów,
Dziedzice, Kujawy oraz przysiółkiem Serwitut. Od północy z kompleksem leśnym będącym
częścią obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Przepływa obok niej rzeka
Białka z kanałem Rzymkowskim.
Wieś Racławiczki jest bardzo stara. Po raz pierwszy była wzmiankowana w spisach
urzędowych w 1383 r. po łacinie i po niemiecku jako Polonicalis Rastlowitz. W 1531 r.
zostały wymienione po łacinie i po polsku jako Raslawice Polonicalis. Później były
zanotowane w źródłach jako Polski Raslawicz. Nazwa Polnisch Rasselwitz wprowadzona
została w XVII w. W 1845 r. występowały jako Polskie Racławiczki. Dopiero w latach
trzydziestych XX w. władze hitlerowskie zmieniły nazwę na typowo niemiecką - Rosstal.
Istnieje zapis, że na miejscu dzisiejszej wioski była leśna osada, która musiała dosyć dobrze
się rozwijać, gdyż według kronik kościelnych ok. XIV w. był już drewniany kościół. Przez
wioskę prowadziła główna droga z Głogówka przez las do Opola. W czasie najazdu
szwedzkiego król Jan Kazimierz uciekając przed Szwedami do Głogówka prawdopodobnie
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przejeżdżał przez Racławiczki. Również król Jan III Sobieski idąc z odsieczą na Wiedeń
ciągnął drogą Opole – Głogówek.
Do końca 1763 r. Racławiczki należały do obszaru Austrii. Po wojnie austriacko-pruskiej
Śląsk, a z nim Racławiczki dostały się mocą traktatu zawartego w 1763 r. w Hubertusburgu
pod rządy pruskie.
W XVIII w. Opolszczyzna weszła pod panowanie pruskie, a Racławiczki należała do
majątków hrabiego Huberta von Tiele-Winclera z Mosznej.
Do zabytkowych obiektów wsi należy kościół parafialny pod wezwaniem Marii
Magdaleny mające XV-wieczne tradycje. Obecna bryła świątyni została wzniesiona
staraniem wsi i wielu zamożnych ofiarodawców na początku XIX w.
5. DIAGNOZA STANU RZECZYWISTEGO MIEJSCOWOŚCI
5.1. Środowisko przyrodnicze
Racławiczki charakteryzuje krajobraz równiny, ale bogaty w zasoby przyrodnicze.
Otaczają ją las należące do Nadleśnictwa Prószków. Las ten ma wysokie walory zdrowotne
i rekreacyjne dla mieszkańców nie tylko pobliskich miejscowości. W lesie można spotkać
zwierzynę, np. dziki, lisy, sarny, wiewiórki, zające. Od strony Kujaw przepływa rzeka
Białka wraz z jej dopływem. Posiada też żwirownie oraz wiele kanałów wodnych
i sztucznych zbiorników wodnych.
5.2.Infrastruktura techniczna
Racławiczki posiada sieć wodociągową zasilaną ze stacji uzdatniania wody w
Nowym Budzie, zarządzanym przez Związek Gmin Aqua Silesia w Strzeleczkach. Wieś jest
w pełni stelefonizowana, oraz mieszkańcy posiadają dostęp do internetu. Przez teren wsi
przebiega droga powiatowa nr 409i gminne. Wieś nie posiada kanalizacji sanitarnej.
Komunikacja środkami publicznymi łącząca miejscowość z większymi ośrodkami
miejskimi jest słaba, spowodowana tym, iż większości mieszkańców korzysta ze własnych
środków transportu.
6. SFERA SPOŁECZNA
6.1. Ludność
Według stanu na dzień 11.01.2012r. Racławiczki zamieszkuje około 789 osób.
6.2. Oświata
Na terenie miejscowość znajduje się Publiczne Przedszkole, jak i również 6 klasowa
Szkoła Podstawowa. Dzieci uczące się zarówno w przedszkolu jak i w szkole pochodzą
z Racławiczek jak i okolicznych miejscowości Ścigowa z przysiółkiem Kopalina, Dziedzic,
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Smolarni z przysiołkiem Serwitut. Natomiast klasy 7 i 8 jak i gimnazjum uczęszcza do
szkoły w Strzeleczkach. Szkoły średnie młodzież wybiera w Opolu (35km), Krapkowicach
(20km), Gogolinie (22km). Prudnik (30km). Wielu młodych mieszkańców podejmuje studia
wyższe na różnych kierunkach, część z nich pozostaje w rodzinnej wsi jednak spora jej
część wyjeżdża do miast lub za granice. Pozostanie młodych wykształconych ludzi w wsi
mogłoby przyczynić się do jej rozwoju.
6.3.Służba zdrowia
Mieszkańcy Sołectwa Racławiczki korzystają z opieki zdrowotnej w ośrodku
zdrowia w Racławiczkach znajduje się tam lekarz pierwszego kontaktu. Ośrodek zdrowia
należy do firmy NZOZ SAMED, a także część mieszkańców korzysta z ośrodka zdrowia
w Dobrej należącej do firmy NZOZ Veritas. Apteka znajduje się w Strzeleczkach i to z niej
najczęściej korzystają mieszkańcy wsi. Z pozostałej opieki zdrowotnej mieszkańcy
korzystają przychodni i szpitali na terenie Krapkowic lub Opola.
6.4.Kultura
W Racławiczkach działa filia gminnej biblioteki publicznej w Strzeleczkach, mieści
się ona w budynku Domu Kultury w Racławiczkach (zasoby ponad 12 000 pozycji), jak
również w szkole znajduje się szkolna biblioteka. We wsi również funkcjonuje Koło
Mniejszości Niemieckiej, która często współpracuje z Urzędem Gminy w Strzeleczkach
oraz innymi organizacjami, organizując różnego rodzaju spotkania, festyny oraz zaprasza
artystów. Wielu mieszkańców angażuje się w przygotowanie ołtarzy Bożego Ciała, dożynek,
a także dnia św. Marcina.
6.5.Sport, rekreacja i wypoczynek
W Racławiczkach posiadamy plac zabaw oraz bosko sportowe. W miejscowości
działa miejscowy klub piłkarski grający w lidze okręgowej „Ludowy Zespół Sportowy w
Racławiczkach”, który jest bardzo znany, a na jego mecze do Racławiczek przyjeżdża wiele
kibiców z innych miejscowość. Mieszkańcy są dumni z swojej drużyny, a wielu młodych
ludzi z naszej wsi w nim gra. Zespole trenuje wielu chłopców w różnym wieku do gry w
piłkę nożną. Również w wsi organizowane są różnego rodzaju festyny oraz odpust gdzie
wielu mieszkańców w nim uczestniczy. Przez miejscowość przebiega słabo oznakowana
ścieżka rowerowa, będąca częścią 42 kilometrowej trasy rowerowej przez gminę Strzeleczki
i sąsiednie gminy.
6.6.Strefa gospodarcza
Racławiczki to wieś typowo rolnicza znajduje się na jej terenie gospodarstwa rolne.
Jak również na terenie wsi znajduje się wiele film usługowych w różnych dziedzinach.
Największy z nich jest firma produkcyjno-usługowa Ray Trans. Na terenie miejscowości
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działa również kilka małych firm związanych z budownictwem. Znajduje się również sklep
spożywczy, zakład fryzjerski, zakład pogrzebowy, zakłady ogrodnicze oraz gospodarstwo
agroturystyczne.
7. ANALIZA SŁABYCH I MOCNYCH STRON
7.1.Silne strony


dogodne położenie miejscowości, bliskość większych ośrodków miejskich Prudnik,
Krapkowice czy Opole



blisko położenia pałacowo-parkowego w Mosznej, największej atrakcji województwa
opolskiego



zasoby wodne i leśne w obrębie miejscowości, różnorodna fauna oraz flora



wykształcona młodzież



brak zakładów zanieczyszczających środowisko



znaczna aktywność społeczna mieszkańców



dobry stan placówek oświatowych – przedszkole, szkoła podstawowa



bogate tradycje pracowitość i gospodarność mieszkańców

7.2.Słabe strony


brak terenów pod inwestycję



brak kanalizacji sanitarnej



zły stan części infrastruktury społecznej,



nieuporządkowana przestrzeń publiczna



słaby dostęp do lekarzy specjalistów



zły stan ścieżek rowerowych



mała ilość miejsc pracy

7.3.Szansa dla rozwoju miejscowości


sprzyjająca polityka regionalna adresowana do rozwoju obszarów wiejskich,



możliwość uzyskania środków pomocniczych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej,
na poprawę infrastruktury technicznej i społecznej,



wykorzystywanie walorów krajobrazowo-przyrodniczych



możliwość rozwoju gospodarstw agroturystycznych



promocja walorów turystycznych miejscowościami



rozbudzenie przedsiębiorczości



rozwój bazy kulturowej i sportowej oraz gastronomicznej
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7.4.Zagrożenia


nieumiejętność wykorzystania funduszy wsparcia Unii Europejskiej



migracja młodzieży do dużych miast i innych krajów



niż demograficzny



brak możliwości realizacji zadań, brak środków finansowych



słabe połączenia środkami komunikacji miejskiej z większymi ośrodkami miejskimi
(słaba linia połączeń autobusowych, brak kolei)

8. WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI
Planowane kierunki rozwoju mają w przyszłości na celu mobilizację mieszkańców
do poprawy warunków życia, upiększenia wsi.
W ramach opracowanej wizji rozwoju miejscowości obrano następujące kierunki:


zakupienie placu obok boiska sportowego na ulicy Polnej



poprawa bezpieczeństwa na drogach



przeprowadzenie remontu i przebudowy budynku Domu Kultury w Racławiczkach



remont budynku znajdującego się na placu, który pragniemy zakupić



odnowienie zabytkowych kapliczek



poprawa estetyki wsi



ochrona dóbr niematerialnych, kultywowanie obrzędów i tradycji: kroszonkarstwo,
przyśpiewki ludowe itp.



wykonanie chodnika na ulicy Granicznej



wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich



wykonanie drogi asfaltowej na ulicy Żeromskiego



zagospodarowanie placu obok starej straży pożarnej oraz remont tego budynku



wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej z ulica Plebiscytową i Leśną



przeniesienie placu zabaw na ulice Polną oraz zakup nowego sprzętu



działanie na rzecz integracji społecznej: organizacji spotkań, festynów



wykonanie chodnika na ulicy Plebiscytowej do ulicy Opolskiej



przeprowadzenie remontu ogrodzenia wokół cmentarza parafialnego, a także części
chodnika znajdującego się na cmentarzu



udział w szkoleniach w celu poszerzenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi



budowa kanalizacji
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9. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ
LP. NAZWA ZADANIA

OKRES
REALIZACJI

NAKŁADY
FINANSOWE
(w tyś. zł)

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

1.

Remont budynku Domu Kultury 2019-2020

1 000

BG, FU

2.

Zakup placu na ulicy Polnej oraz 2020
remont budynku znajdującego się
na placu

200

BG, FU, FS

3.

Budowa drogi asfaltowej na
ulicy Żeromskiego

2018-2019

80

BG, PK

4.

Remont ogrodzenia wokół
cmentarza parafialnego oraz
części chodnika

2020-2022

50

BG, FS, środki
parafii Racławiczki

5.

Wykonanie chodnika na ulicy
Granicznej

2019

180

BG, FS

6.

Wykonanie chodnika na ulicy
Powstańców Śląskich

2020

180

BG, PK

7.

Wykonanie chodnika na ulicy
Plebiscytowej

2018-2023

200

BG, PK

8.

Przeniesienie placu zabaw na
ulicę Polna oraz zakup nowych
urządzeń

2020

50

BG, FS

9.

Poprawa bezpieczeństwa na
drogach (np. lustro, próg
zwalniający)

2013-2020

10

BG, PK

10. Wykonanie ronda na
skrzyżowaniu ulicy Opolskiej z
ulicą Plebiscytową i Leśną

2020-2023

100

BG, PK

11. Usunięcie słupa telefonicznego
na rynku przed strażą

2018

2

Orange

12. Odnowienie zabytkowych
kapliczek oraz pomnika

2020-2023

150

BG, FU, FS

13. Zagospodarowanie placu obok
starej straży na ulicy
Plebiscytowej oraz remont
budynku starej straży

2021-2023

150

BG, FS

14. Zagospodarowanie placu po
2018-2020
rozbiórce budynku LZS na ulicy
Opolskiej

10

BG, FS

15. Budowa kanalizacji

6 000

GG, FU

2021-2023

BG – budżet gminy
FŚ – fundusze unijne
FS – fundusz sołecki
PK – powiat krapkowicki
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10.SYSTEM WDRAŻANIA I SPOSOBY MONITOROWANIA
Realizacja zadań poszczególnych projektów nastąpi z chwilą umieszczenia ich
w Programie Inwestycyjnym Gminy Strzeleczki na przestrzeni poszczególnych lat. Zadania
wprowadzone do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i uchwalone przez Radę Gminy
Strzeleczki dotyczą tylko części najbardziej priorytetowych projektów. Inne zadania
wprowadzone będą do Programu Inwestycyjnego na bieżąco w zależności od możliwości
finansowych Gminy i Sołectwa.
Do realizacji poszczególnych projektów Zarządzeniem Wójta Gminy powołane
zostaną tematyczne zespoły, składające się w zależności od tematu projektu z pracowników
Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz przedstawicieli
samorządu mieszkańców wsi. Zadaniem powołanego zespołu będzie przygotowanie
projektu oraz systematyczna kontrola postępów jego realizacji. Każdy realizowany projekt
monitorowany będzie również pod względem finansowym na podstawie harmonogramu
projektu i sprawozdań finansowych.
11.FINANSOWANIE
Na poszczególne przedsięwzięcia planuje się pozyskanie funduszy ze środków
unijnych w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.
Część zadań przedstawionych do realizacji będzie finansowana na podstawie
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Strzeleczki. Program ten uwzględnia środki
finansowe Gminy w tym środki przeznaczone do dyspozycji Sołectwa. O przeznaczeniu
środków Sołectwa decyduje w drodze uchwały Zebranie Wiejskie. Wprowadzenie do
Programu Inwestycyjnego Gminy zadań i przedsięwzięć, które zaplanowano w niniejszym
opracowaniu

wymaga odpowiedniej uchwały Zebrania Wiejskiego o przeznaczeniu

środków do dyspozycji sołectwa w danym roku na dane zebranie. Wójt Gminy może
wnioskować do Rady Gminy o uzupełnienie tych środków z budżetu Gminy, jeżeli
wymagany udział własny jest niższy od wymagalnego, bądź zadanie do realizacji nie ma
zabezpieczenia w środkach finansowych przeznaczonych do dyspozycji Sołectwa.
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