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Wprowadzenie
Plan Odnowy Miejscowości KROGULNA na lata 2010 - 2016 jest dokumentem operacyjnym określającym cele, priorytety i zasady
wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Plan jest ukierunkowany na aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.
Dokument ten jest spójny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Przyjęty przez Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Krogulna i Radę Gminy Pokój niniejszy plan, wykazuje zgodność wszystkich
inwestycji planowanych do realizacji w Krogulnej z celami programowymi Osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013.
Plan Odnowy Miejscowości Krogulna powinien być aktualizowany i modyfikowany w miarę zaspokajania potrzeb mieszkańców sołectwa,
zmieniających się warunków lokalnych i regionalnych, pojawiania się nowych wyzwań cywilizacyjnych w Unii Europejskiej
oddziaływujących na sytuację ogólnokrajową, uwarunkowania regionalne i lokalne. Bieżąca aktualizacja umożliwi, między innymi
wyznaczenie prawidłowych kierunków rozwoju lokalnego, powiązanych z zaangażowaniem miejscowych środowisk opiniotwórczych i
środowisk zamiejscowych w planowaniu strategicznym, ułatwi ocenę stopnia przygotowania, a następnie ocenę ewentualnie występujących
przeszkód w realizacji przyjętych zadań, a także określenie efektów osiągniętych z wykonywanych zadań.
Plan Odnowy Miejscowości ma być narzędziem służącym programowaniu kompleksowego i długofalowego rozwoju społeczno –
gospodarczego wsi Krogulna, dlatego do udziału w jego tworzeniu zaproszono wszystkich jej mieszkańców. Proces konsultacji społecznych
prowadzony był poprzez:
1.
zgłaszanie wniosków przez Sołtysa wsi i członków Rady Sołeckiej Wsi Krogulnej,
2.
bezpośrednie spotkania z mieszkańcami sołectwa i jego reprezentantami,
3.
spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie sołectwa,
4.
zgłaszanie wniosków i opinii przez mieszkańców sołectwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@gminapokoj.pl

Charakterystyka miejscowości
Nazwa wsi wywodzi się od dość pospolitego w Polsce gatunku ptaków- krogulców. Krogulna jest juŜ wymieniona w dokumencie z 1309
roku, łącznie z Zieleńcem. Miejscowość do końca panowania pruskiego podlegała pod archiprezbiteriat w Namysłowie, jej parafią macierzystą
były pobliskie Biestrzykowice. W 1688 roku wieś naleŜała do księcia Wirtemberskiego, który musiał ją ok. 1700 roku zostawić. W dniu 16
czerwca 1721 roku wskutek trudności finansowej Krogulna- Grundorf obłoŜono sekwestrem, czyli oddano pod Zarząd do czasu rozstrzygnięcia
sądowego. KsiąŜę zadłuŜył się w związku z hiszpańską wojną sukcesyjną, stad nie mógł wywiązać się z zobowiązań finansowych. W XVIII
wieku
w Krogulnej czynne były: warsztat kowalski, stolarski, karczma, kołodziej, wiatrak i młyn wodny. W miejscowości pracował równieŜ młot
hutniczy. Istniejąca kopalnia rudy ściągała tu ludzi poszukujących pracy. JuŜ przed 400 laty znajdowało się na tym terenie piec do wytapiania
rudy, a obok powstały dymarki. Chętni do pracy otrzymywali zezwolenie na osiedlenie się w pobliskim lesie. W roku 1861 Krogulna liczyła 862
mieszkańców a 1910r. juŜ 919, w tym 576 mówiących po polsku. W 1936 roku nazwę wsi zmieniono na Stobertal, rok później w 1937 roku.
Przyłączono do niej Zieleniec. Po II wojnie światowej w 1945 roku liczba ludności radykalnie się zmniejszyła, wynosiła 350 mieszkańców.
Obecnie miejscowość liczy 285 mieszkańców. Zakładem bardzo związanym z Krogulną juŜ od 1945 roku jest PGL Nadleśnictwo Kup
Gospodarstwo Rybackie, które podlega administracyjnie Okręgowemu Związkowi Lasów Państwowych w Karłowicach. Gospodarka Rybacka
prowadzona jest w 55 obiektach stawowych o łącznej powierzchni 575 hektarów. Istotną role w Ŝyciu mieszkańców Krogulnej odgrywa Kościół
Katolicki. W 1992 roku. Cała wieś entuzjastycznie i z wielkim zaangaŜowaniem przystąpiła do jego budowy. Trzeba stwierdzić, Ŝe ogromne
zasługi miał Komitet Budowy Kościoła, który zbierał fundusze i organizował pracę przy budowie Kościoła przez arcybiskupa Alfonsa Nosola w
październiku 1995 roku. Od tej chwili mieszkańcy Krogulnej mają swoją świątynię o którą dbają z wielkim oddaniem.

Rys. nr 1.PołoŜenie

Lokalizacja
Krogulna to miejscowość o bogatej historii, połoŜona przy trasie z Opola do Namysłowa. Jej waloru krajobrazowe podnoszą okoliczne
lasy i stawy miejscowego Gospodarstwa Rybackiego, istnieją od drugiej połowy XVIII wieku. Wieś połoŜona w Gminie Pokój, województwa
opolskiego, powiatu namysłowskiego.

Rys historyczny
Nazwa NIEMIECKA: Krogulno- Grundorf, 1688- 1721
Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1309. Jako datę powstania wsi źródła podają takŜe XV wiek. W XVI wieku znajdowała się tutaj
kopalnia rudy i piec do jej wypalania, a takŜe fryszerka. Śladem tejŜe są dziś wydobywające się z dna cieków wodnych i stawów przetopione
kawałki rudy Ŝelaza. Na początku XVII wieku do majątku Krogulna naleŜał takŜe Nowy Folwark, zwany takŜe gwarowo Nowe Budy, po
niemiecku zaś Christianshof. Z niego rozwinęła się wieś Pokój, stanowiąca obecną siedziby gminy. W drugiej połowie XVIII wieku powstały
tutaj stawy hodowlane, będące obecnie w administracji Gospodarstwa Krogulna. Dane z 1880 roku wskazują, iŜ Krogulna zamieszkana była
przez 682 osoby, w tym 354 wyznania ewangelickiego, znajdowało się tu 52 budynków (75 domostw), 59 osad oraz szkoła ewangelicka.
Etymologia nazwy wsi wiąŜe się z przymiotnikiem pochodzącym od nazwy ptaka - krogulca

Układ przestrzenny
Krogulna nie posiada ukształtowanego i zachowanego układu urbanistycznego. Zabudowa rozwinęła się. W znacznej części uległa ona
przekształceniu i posiada jedynie pojedyncze elementy kulturowe wymagające ochrony konserwatorskiej,
VI.
Inwentaryzacja zasobów Krogulnej
a)
Ludność Krogulnej
Liczba mieszkańców Krogulnej wynosi 279 osoby ( dane na dzień 31.12.2008 r.). Wieś zajmuje 7 miejsce w gminie pod względem liczby
mieszkańców.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Miejscowość Liczba mieszkańców
Krogulna
Domaradz
Domaradzka Kuźnia
Fałkowice
Jagienna

279
303
218
322
174

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kopalina
Kozuby
Dąbrówka Dolna
Krzywa Góra
Lubnów
Ładza
ParyŜ
Pokój
Siedlice
Świercowskie
Zawiść
Zieleniec
śabiniec
RAZEM:

190
191
228
102
287
410
80
1437
56
65
279
623
86
5330

Dane: Ewidencja Ludności Urzędu Gminy Pokój
b)
Komunikacja drogowa
Krogulna połoŜony jest przy drodze wojewódzkiej nr 454 relacji Opole –Namysłów
c) Strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych
Obszar wsi połoŜony jest w strefie krajobrazu kulturowego, całkowicie ukształtowanego przez człowieka. W jego obrębie powszechnie
występują ekosystemy rolnicze, intensywnie uŜytkowane oraz zabudowa gospodarska.
d). środowisko naturalne
Krogulna połoŜony jest na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

VII.

Ocena mocnych i słabych stron Krogulnej

Mocne strony miejscowości
1) Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory, przyrodniczo – krajobrazowe łąki, lasy, woda,
2) Aktywna społeczność lokalna,
3) Zwodociągowana wieś,
4) Dostęp do szerokopasmowego Internetu,
5) Bogata historia i tradycje
6) Wyrobiska po glinie
Słabe strony miejscowości
1)Niedostateczna świadomość mieszkańców
w zakresie tworzenia gospodarstw agroturystycznych,
2) Brak funduszy na przystosowanie gospodarstw do potrzeb agroturystyki,
3) Brak miejsc noclegowych,
4) Niebezpieczeństwo związane z połoŜeniem wzdłuŜ drogi wojewódzkiej
5) zły stan techniczny świetlicy wiejskiej
Szanse 1) Remont świetlicy wiejskiej
2) Budowa placu zabaw
3) Budowa ścieŜek pieszo-rowerowych
4) Korzystanie ze środków funduszy unijnych,
5) Wspólne działania na rzecz dobra mieszkańców wioski w ramach róŜnego rodzaju stowarzyszeń,
6) Rozwój społeczeństwa informacyjnego,
7) Rozwój eko i agroturystyki,
8) Pomysły na działalność gospodarczą ,
9) Kreowanie produktów lokalnych atrakcyjnych dla turystów,
10) Promocja walorów turystycznych Krogulnej,
11) Realizacja wszystkich zaplanowanych działań,
ZagroŜenia
1) Brak dostatecznych środków finansowych na realizację niezbędnych inwestycji dla rozwoju wsi,
2) Migracja młodych, aktywnych i wykształconych mieszkańców za granicę i do większych miast,
3) Niedostateczna promocja miejscowości,

4) Stosunkowo niewielka liczba turystów odwiedzających miejscowość,
Cel planowanych działań
Priorytety w rozwoju miejscowości:
1)
Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców
2)
Promowanie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi / aktywizacja przez sport/ ;
3)
Podniesienie standardu Ŝycia i pracy na wsi poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej.
Istotny wpływ na dalszy rozwój miejscowości ma z jednej strony osiągnięty poziom rozwoju społeczno - gospodarczego sołectwa, z drugiej
występujące bariery ograniczające poŜądane przekształcenia w tej miejscowości. Rozwój wsi uwarunkowany jest brakiem bogactw naturalnych,
jedynymi zasobami występującymi na terenie wsi są lasy i wody.
Wszystkie zaplanowane działania będą wpływać na poprawę jakości Ŝycia na terenie wsi, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i
kulturalnych mieszkańców wsi, oraz jej promowanie. Działania te umoŜliwią rozwój społeczności wiejskiej oraz wywrą wpływ na wzrost
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Skorzystanie ze środków działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW stworzy moŜliwość
szybszej realizacji zamierzonych zadań.

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie 2009 - 2016
Priorytet: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi,
Tytuł projektu: „Budowa i wyposaŜenie świetlicy wiejskiej w Krogulnej”
Analiza techniczna realizowanej inwestycji zgłoszonej do dofinansowania
Mieszkańcy wsi nie mają miejsca, gdzie mogliby się spotkać, miejsca bezpiecznego dla dzieci i młodzieŜy, która po skończonych lekcjach
mogłaby spędzać czas wolny w świetlicy w sposób zorganizowany, miejsca, które słuŜyłoby budowaniu toŜsamości wsi.
W wyniku realizacji zaplanowanej inwestycji mieszkańcy Krogulnej otrzymają obiekt gdzie będą mieli moŜliwość korzystania z zajęć
świetlicowych, gier, zabaw, imprez kulturalnych organizowanych przez nich samych oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Pokoju. Pozwoli to efektywniej spoŜytkować potencjał tkwiący w lokalnej społeczności. Dzięki świetlicy będzie moŜliwość „pokazania się na
zewnątrz”, promując nie tylko wieś, ale całą gminę. Powstaną warunki do tego, aby przez cały rok organizować imprezy kulturalne np. przeglądy
teatralne, plastyczne, muzyczne, kółko internetowe.
Zakres rzeczowy i szacunkowe koszty realizacji projektu „Rozbudowa, remont i wyposaŜenie świetlicy wiejskiej w Krogulnej”.
Prace budowlane – 850 000,00
WyposaŜenie – 150 000,00
Okres realizacji: 2011-2013

2. Tytuł projektu: „Budowa placu zabaw w Krogulnej”
WYPOSAŻENIE
PROJRKT ZAGOSPODAROWANIA
MAPY
PROJEKT PLACU ZABAW

20 618,00
732,00
30,49
610,00
21 990,49

Okres realizacji 2009-2010
Inne plany i zadania:
Szacowany
Przedmiot

Jednostka

Okres

realizująca

realizacji

Lp.

koszt
i zakres inwestycji

Stan istniejący

Przyjęte rozwiązania

inwestycji

1.

2.

Remont dróg i budowa
chodników
w Krogulnej

Budowa oświetlenia
ulicznego

Główną drogą przebiegającą przez wioskę jest
droga wojewódzka. Po jednej stronie drogi
wybudowano chodnik. Przy pozostałych
drogach stanowiących mienie gminne brak
chodników , jakości dróg słaba.

Brak oświetlenia ulicznego

W zależności od natężenia ruchu
zostaną utwardzone ulice Zbudowany
zostanie również chodnik ok.500m

Wykonanie oświetlenia ulicznego

Gmina Pokój /
Województwo Opolskie

2009-2016

1 500 000zł.

Gmina Pokój

2010-201

250 000 zł.

Podsumowanie
Analiza stanu istniejącego, potwierdza zasadność przedstawionych inwestycji z potrzebami lokalnej społeczności. Realizacja inwestycji zaspokoi
potrzeby społeczne i kulturalne, zapewni odpowiednie warunki rozwoju miejscowości. Z powstałych, zmodernizowanych i rozbudowanych
obiektów korzystać będą wszyscy mieszkańcy sołectwa oraz potencjalni goście. Podjęcie prac inwestycyjnych uzaleŜnione jest od moŜliwości
finansowania ze środków Gminy Pokój i wsparcia ze środków unijnych a szczególnie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) . Wykonanie w pełni i w terminie zamierzeń określonych w Planie stwarza dla wsi szansę na dalszy rozwój
miejscowości i podniesienie poziomu Ŝycia mieszkańców.

