
UCHWAŁA NR XXXVII/417/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojnowice na lata 2021 - 2031 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Zatwierdza się "Plan Odnowy Miejscowości Wojnowice na lata 2021 - 2031 stanowiący załącznik nr  
    1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

§ 3.  

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

 
 

Stanisław Babiniec 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/417/2021 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 30 września 2021 r. 

Plan Odnowy Miejscowości Wojnowice na lata 2021 - 2031 

CEL OPRACOWANIA: 

Plan Odnowy Miejscowości Wojnowice jest dokumentem planistycznym, określającym kierunki 
rozwoju miejscowości i strategię działań wsi na lata 2021-2031. Jest dokumentem otwartym, który może 
być aktualizowany w zależności do zaistniałych potrzeb. Zapisy w nim zawarte są zgodne z aktualną 
Strategią Rozwoju Gminy Kietrz.  

Celem Planu Odnowy Miejscowości Wojnowice opracowanego na lata 2021 - 2031 jest integracja wsi i 
osiedla, poprawa wizerunku i atrakcyjności wsi, jak również mobilizacja lokalnej społeczności i 
pobudzenie w niej aktywności do działań na rzecz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców wsi. 
Plan Odnowy Miejscowości Wojnowice został poddany ocenie i zyskał akceptację mieszkańców na 
zebraniu wiejskim.  

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI I INWENTARYZACJA ZASOBÓW 

I. Rys historyczny 

Pierwsze wzmianki o wsi Wojnowice datują się na 1294 rok, jej nazwa brzmiała Woianowicz., w tymże 
roku, niejaki Garbot  rozpoczął budowę  kościoła. Ówczesnym właścicielem Wojnowic był król Czeski 
Wacław II. Kiedy tron Czeski dostał się w ręce austriackich Habsburgów, na tereny ziem zagarniętych przez 
Prusy  zaczęła się ekspansja osadników  niemieckich. Około 1434 roku patronem  Wojnowic był Mikołaj 
Herbord, w tym samym roku według kronik  wieś została zasiedlona przez Niemców. Na przestrzeni 
kolejnych lat wieś zmieniała właścicieli. Od 1591 – Kasper Strzela, zamordowany podstępnie  przez 
własnego urzędnika, następnie - Wacław Shelich, który jako przeciwnik cesarza szybko został pozbawiony 
majątku. Między rokiem 1623 a 1636 Wojnowice były opuszczone a grunty leżały ugorem. Następnym 
właścicielem został hrabia Bruntalsky -  Vrbno.  

Pierwszym nauczycielem był niejaki Bittner, który zajął się edukacją dzieci w roku 1690, jednakże 
pierwszą szkołę zbudowano dopiero w roku 1788. 

Uchwalenie Konstytucji 3-go maja w 1791 roku,  miało duży wpływ na sytuację chłopów, mogli oni odtąd 
wykupywać pańskie grunty. Skorzystali z tego przywileju również Wojnowiczanie i w roku 1792 wykupili 
ziemię za łączną kwotę 78.355 guldenów.  W roku 1800 miał miejsce wielki pożar wsi, niestety nie są znane 
przyczyny jego powstania, wiadomo jedynie, że spłonęło wiele domostw, w tym także kościół Św. Judy i 
Tadeusza, który dzięki ofiarności mieszkańców i zaangażowania ówczesnego proboszcza został odbudowany 
. 

Mając poczucie wspólnoty, Wojnowiczanie zaczęli  stopniowo poprawiać warunki życia na wsi.  
Oczyszczono z błota i podwyższono drogi,  wybrukowano główne ulice, w roku 1855  powstała agentura 
pocztowa, w 1867 -  związek kombatantów, w 1893 -  kasa oszczędnościowo – pożyczkowa. Wojnowiczanie  
mieli własny młyn, piekarnię oraz  browar. Dotychczasowa szkoła okazała się zbyt mała na potrzeby wsi, 
dlatego w roku 1832 oddano do użytku nową szkołę. W 1890 r. Wojnowice liczą 1463 mieszkańców, a całość 
gruntów szacowana jest na około 1300 ha. Z racji tego, że  część mieszkańców była wyznania 
ewangelickiego, w roku 1892  wybudowano mały kościół ewangelicki, funkcjonowała  także szkoła 
ewangelicka, do której uczęszczały dzieci z Jędrychowic, Suchej Psiny i Włodzienina . W roku 1903 do życia 
powołana została Straż Pożarna i założono Spółdzielnię Mleczarską. W 1905 roku do wsi doprowadzono 
elektryczność a w 1909 r. zbudowano grawitacyjny wodociąg. Od 1910 r. działał sierociniec prowadzony 
przez siostry zakonne, które zajmowały  się także  chorymi.  

Lata 1939-1945 to okres wojny, która pozostawiła po sobie ruiny i zgliszcza.  

W roku 1946 wysiedlono Niemców a na ich miejsce zaczęli przybywać repatrianci.  

Nowo przybyli mieszkańcy zajmowali domostwa mocno zniszczone podczas działań wojennych, powoli 
odbudowywali to, co się dało odbudować. 
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Niestety ,wiele obiektów użyteczności publicznej zostało doszczętnie zniszczonych, i niemożliwym stało 
się,  przywrócenie miejscowości wyglądu sprzed wojny. 

Tuż po wojnie mieszkańcy zajmowali się wyłącznie uprawą roli. W 1960 roku powstało Kółko Rolnicze , 
oraz   Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, która zaczęła skupiać w swoich kręgach  coraz większą liczbę 
gospodarzy. Wtedy też młode pokolenie znajdowało również zatrudnienie w zakładach przemysłowych 
znajdujących się w pobliskich miastach. 

1. Warunki geograficzne 

Wojnowice są wsią należącą do Gminy Kietrz, pow. Głubczyce. Grunty wsi graniczą z gruntami pozostałych 
3-ech gmin powiatu głubczyckiego. Miasto i Gmina Kietrz, położona jest na Nizinie Śląskiej, w południowej 
części województwa opolskiego Miejscowość Wojnowice leży w rejonie Bramy Morawskiej pomiędzy pasmem 
gór Sudetów i Karpat, na płaskowyżu Głubczyckim. Teren wokół miejscowości jest pagórkowaty. 

II Sfera społeczna  

2.1. Ludność 

Miejscowość liczy 478 mieszkańców, obszar to 1437, 16 ha. 

2.2. Oświata  

Na terenie wsi brak jest placówki oświatowej. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, uczęszczają do 
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w  Nowej Cerekwi i do Szkoły Podstawowej we Włodzieninie, młodzież 
kontynuuje naukę w  Kietrzu, Głubczycach i w Raciborzu . Do szkoły podstawowej uczniowie dowożeni są 
autobusami szkolnymi, młodzież dojeżdża autobusami PKS lub  mieszka w internatach. 

III. Infrastruktura Techniczna  

3.1. Zaopatrzenie w wodę  

 Wieś jest zaopatrywana w wodę konsumpcyjną z wodociągu. Dolna część miejscowości zasilana 
jest grawitacyjnie z ujęcia, natomiast górna poprzez stację pomp. Osiedle zasilane jest z odrębnej instalacji. 
Wojnowice posiadają hydranty przeznaczone do celów pożarniczych. 

3.2 Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

 Wieś  posiada  jedynie fragmenty  starej kanalizacji burzowej. Obszar sołectwa odwadniany jest za 
pomocą rowów melioracyjnych oraz dren. 

Część wsi  posiada oczyszczalnię ścieków do której odprowadzane są nieczystości z ulicy Górnej, na 
pozostałym obszarze miejscowości  pracuje kilkanaście przydomowych oczyszczalni ścieków i tzw. szamb 
samospalających, Większość gospodarstw posiada szamba bezodpływowe, jednak część ścieków trafia do 
wód przepływającego przez miejscowość potoku oraz rzeki Troi, zanieczyszczając je. 

3.3 Utylizacja i odpady stałe 

Gospodarstwa domowe wyposażone są w kontenery na odpady komunalne, istnieje również segregacja do 
worków  (szkło, papier, puszki i plastyk). Odpady z obszaru wsi wywożone są na wysypisko spółki Naprzód. 

3.4 Energetyka  

 Sołectwo jest w 100% zelektryfikowane.  Sieć energetyczna jest w większości napowietrzna. 
Główne ulice oświetlone są lampami sodowymi zamontowanymi na słupach  energetycznych.  We wsi 
znajduje się 2 transformatory średniego napięcia. Pozostałe ulice doświetlone są ledowymi lampami 
solarnymi. 

3.5 Telekomunikacja 

 We wsi istnieje sieć telefonii stacjonarnej należąca do TP S. A. Dzięki komercyjnym dostawcom, 
mieszkańcy mają dostęp  do  internetu radiowego jak również internetu LTE. Istnieje również sieć 
światłowodowa. 

3.6 Komunikacja  

Przez wieś przebiegają dwie drogi powiatowe - (Nowa Cerekwia – Włodzienin, Nr 12240  i Wojnowice-
Boguchwałów, Nr 12400) oraz 5 utwardzonych dróg gminnych (Wojnowice ul. Górna,  część ul. Łąkowej, ul. 
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Okrężna, ul. Stawowa , dwa odcinki  ul. Kietrzańskiej:  od nr 37 do 47, oraz od nr 27 do 35). Nawierzchnia 
90% dróg jest asfaltowa. 

IV Sfera  gospodarcza 

4.1 Rolnictwo 

Gleby, głównie klasy II i III, występujące dookoła wsi stwarzają bardzo dobre warunki do uprawy zbóż.  
Niewielki procent  mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa, pracując we własnych gospodarstwach rolnych. 
Część gruntów użytkuje Top Farm. 

4.2 Handel  

 Na terenie wsi działa 1 prywatny  sklep spożywczo – przemysłowy. 

ANALIZA 

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa. 

MOCNE  STRONY 

1. Żyzne gleby 

2. Dbałość mieszkańców o estetykę posesji 

3. Duża ilość studiującej młodzieży 

4. Kreatywni mieszkańcy 

5. Tradycje gospodarstw wiejskich 

6. Wyposażony plac zabaw 

7. Świetlica wiejska 

8. Aktywne KGW, OSP i MDP,LKS „Pogoń”, Stowarzyszenie wędkarskie „Tinka-Tinka. 

SŁABE STRONY 

1. Starzejące się społeczeństwo 

2. Apatia mieszkańców wsi 

3. Brak kanalizacji 

4. Słaba dostępność do specjalistycznej opieki medycznej 

5. Brak miejsc pracy 

SZANSE ROZWOJU 

1. Bliskie położenie przy granicy Czech i Śląska 

2. Potencjał rolniczy 

3. Pozyskanie środków z UE i programów krajowych 

4. Zagospodarowanie terenów ważnych dla wizerunku wsi i funkcjonowania mieszkańców 

5. Aktywizacja młodzieży i seniorów 

6. Promocja miejscowości 

    ZAGROŻENIA 

1. Emigracja młodych za granicę 

2. Brak dostatecznej komunikacji z sąsiadującymi miastami 

3. Ekonomiczne rozwarstwienie społeczności 

4. Brak środków własnych na współfinansowanie projektów 
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           V  Realizacja zadań i projektów   

 
CELE 

 
ZASOBY 

 
ATUTY 

BARIERY 
 

ZAGROŻENIA 

 
PROJEKTY 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWAN

IA 

TERMIN 
REALIZA

CJI 

I Kultywowanie tradycji 
i obyczajów 

- świetlica wiejska  
- kościół 
- cmentarze 
- gospodarstwa rolne 
mogące sprzedawać 
tzw. wyroby własne 

- działające KGW 
- otwarty na  współpracę 
   proboszcz           
- studiująca młodzież 
- gospodarstwo oferujące 
własne wyroby 
wędliniarskie 

 1.Organizowanie spotkań z młodzieżą 
2.Organizacja kursów 
3.Reaktywacja tradycji kolędowania 
4.Organizacja cyklicznych imprez 
„ Dzień kobiet”, „Dzień dziecka”,  
„ Spotkanie opłatkowe”, „Noc Świętojańska”, 
„Święto Pieczonego Ziemniaka”, „Święto 
Plonów”. 
 
5. Dokończenie budowy parku pamięci. 
6. Zabezpieczenie ruin starego kościoła. 
7. Remont kościoła parafialnego. 
8. Renowacja przydrożnych krzyży. 
9. Rozwój domowego przetwórstwa 
spożywczego 
10.Organizacja imprez kulturalnych i 
religijnych w plenerze z wykorzystaniem ruin 
kościoła. 

Środki 
własne 
Budżet 
Gminy  
fundusze z 
UE 

 
 
2021-
2031 

II. Poprawa standardu   
budynków  
i obiektów 

 - dbałość mieszkańców 
   o swoje posesje 

- duża ilość 
pustostanów   
- nieestetyczny 
wygląd 

1.Rozgruzowanie pustostanów 
2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej. 
3. Modernizacja kościoła parafialnego 
 
 

Budżet 
Gminy 
Środki 
własne 
Fundusze UE 

 
 
2021-
2031 

III.  Zagospodarowanie 
przestrzeni 
publicznej 

- działki gminne 
- place 
- nieużytki 

  1. zakup terenu i budowa parku wiejskiego 
2.Nasadzanie kwiatów, drzewek , 
    krzewów. 
3. Budowa miejsc postojowych we wsi oraz na 
osiedlu. 
4. Budowa placu zabaw na osiedlu. 

Budżet 
Gminy 
Środki 
własne 
Fundusze UE 

 
2021-
2031 

IV. Poprawa infrastruktury 
technicznej 

- drogi, 
- rowy,  
- pobocza 

 - narażenie na 
wypadki  

1. Modernizacja dróg powiatowych ,droga Nr 
12400, relacji Wojnowice-Boguchwałów oraz 
dróg gminnych i poprawa bezpieczeństwa na 
    tych drogach. 
2. Wykonanie chodników dla pieszych ,etap II 
na ul. Górnej 
 

Budżet 
Gminy 
Budżet 
Starostwa  
Fundusze 
Wojew. 
Fundusze UE 

 
 
2021-
2031 
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3. Wykonanie kanalizacji miejscowości. 
4. Udrożnienie rowów przepustów. 
5. Budowa dróg transportu rolnego. 
7. Budowa oświetlenia z uwzględnieniem 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
8. Utworzenie ścieżek rowerowych, tras 
spacerowych. 

V. Podniesienie poziomu 
integracji 

mieszkańców 

- świetlica wiejska, 
- boisko sportowe 
- place  

- niezagospodarowane 
  place gminne 

- brak zaangażowania 
mieszkańców w życie 
społeczne 

1. Stworzenie miejsca sprzyjającego integracji  
mieszkańców wsi i osiedla przy świetlicy 
wiejskiej. 
5. Budowa oświetlenia, m.in. z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Budżet 
Gminy 
Fundusze UE 
Fundusze 
Wojew. 
Środki 
własne 

 
 
 
2021-
2031 

VI. Wypromowanie wsi - boisko sportowe, 
- place rekreacyjne, 
- świetlica wiejska 

- współpraca z organiza- 
   cjami działającymi 
   na terenie wsi 

 - zamknięcie się 
społeczeństwa 

1. Upowszechnianie historii wsi i regionu 
- aktywizacja młodzieży i seniorów 
(organizacja wycieczek, zabaw, festynów, 
pikników itp.) 
 
2. Kontynuacja prowadzenia strony 
internetowej miejscowości Wojnowice, oraz 
promocja wsi w internecie i lokalnych mediach 

Budżet 
Gminy 
Fundusze UE  
Środki 
własne 

 
 
2021-
2031 
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Planowane zadania i projekty społeczność wiejska ma zamiar zrealizować wykorzystując posiadane zasoby 
przyrodnicze, krajobrazowe, tradycje oraz potencjał ludzki. Potrzebne środki do realizacji zadań będą 
pochodziły z budżetu gminnego, powiatowego z Funduszy UE, Funduszy Wojewódzkich i FWW oraz od 
sponsorów. Znaczącym wkładem mieszkańców wsi będzie praca społeczna i zaangażowanie wszystkich przy 
realizacji różnych zadań. 

WIZJA WSI WOJNOWICE 

 Zintegrowane społeczeństwo, zaangażowane w sprawy publiczne, dbające o rozwijanie  
więzimiędzypokoleniowych poprzez przekazywanie tradycji związanych z obchodami świąt oraz 
corocznych uroczystości wpisanych w kalendarz. 

  Mieszkańcy dbający o estetykę obszaru oraz szanujący środowisko naturalne, zrzeszeni  
w różnych organizacjach, dążących do poprawy warunków życia społecznego. 

  Zadbane posesje, dużo zieleni, miejsca spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi oraz 
osiedla, 
bezpieczne drogi, chodniki dla pieszych, rozwinięte zaplecze rekreacyjno-sportowe, zapewniające 
bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży.
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