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1.WSTĘP
Plan Odnowy Wsi Kierpień na lata 2020-2028 jest dokumentem, który ustala kierunek
rozwoju wsi w celu poprawy nie tylko sytuacji społeczno-gospodarczej, ale i życia
mieszkańców. Przedstawia aktualny stan miejscowości oraz wizje rozwoju w niedalekiej
przyszłości.
Dokument ten został przygotowany w celu stworzenia możliwości pozyskania środków
finansowych pochodzących z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz innych programów promocyjnych.
Dla osiągnięcia zamierzonych celów dokument uwzględnia takie działania jak: planowanie
strategiczne, ocena sytuacji społecznej, gospodarczej i finansowej, wieloletnie planowanie
inwestycyjne i finansowe oraz monitorowanie i ocena wykonania przewidzianych zadań,
które są niezbędne aby wprowadzić w życie plan rozwoju.
Praca nad przygotowaniem Planu wspierana była konsultacjami z mieszkańcami Kierpnia.
Plan Odnowy Miejscowości Kierpień jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim zadania
mogą być aktualizowane zależnie od zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i
wewnętrznych, a także od pojawiających się nowych możliwości i zmiany hierarchii
priorytetów.

2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
Dane i historia wsi
Dokładny rok założenia wsi Kierpień nie jest znany. Datuje się go na czas od roku 1245 do
1274. Według ustnego podania oraz zdania pierwszego kronikarza, nauczyciela Brannert’a,
wioska KERPINO była własnością cesarza niemieckiego, zanim przeszła jako dobro
fundacyjne do probostwa Kazimierz. Najstarszą budowlą jest kościół parafialny
wzmiankowany w 1335 roku, od średniowiecza był pod patronatem cystersów z Lubiąża.
KIERPIEŃ - ogólna powierzchnia gruntów wynosi 784 ha. Liczba ludności 248. Gleby
pszenno buraczane łówne uprawy to zboża podstawowe i buraki cukrowe. Przez wieś
przepływa rzeka Osobłoga, w której niegdyś były duże ilości ryb.

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Kierpień to miejscowość położona w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w
gminie
Głogówek.

Większość mieszkańców pracuje w gospodarstwach rolnych, a część prowadzi własne
działalności gospodarcze. Społeczeństwo wisi jest społeczeństwem starzejącym się, a główna

tego przyczyną są emigracje zarobkowe młodych ludzi. Kierpień jest to typowa wieś rolnicza
o charakterystycznej zabudowie zagrodowej rodzinnych gospodarstw. Treny budowlane
otoczone są użytkami rolnymi, przez środek wsi przepływa kanał rzeki Osobłogi, dzieli ona
wieś na dwie części połączona dwoma mostami. Rzeka niesie duże zagrożenie powodziowe.
Od dróg asfaltowych odchodzą liczne drogi gruntowe, dobrze rozplanowane ułatwiające
dojazd rolnikom do swoich pól. Drogi polowe są w znacznej części utwardzone kamieniem,
klińcem co pozwala na poruszanie się po nich ciężkim sprzętem. Miejscowość Kierpień jest
malownicza cicha i spokojna.
ZASOBY MIEJSCOWOŚCI KIERPIEŃ
Sklep znajduje się w centralnej części wsi
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy wiejskiej.

Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1335 roku

Pomnik upamiętniający poległych żołnierzy z I i II wojny światowej

Na terenie wsi znajduje się Ośrodek Sportowy Zielona Gęś z całym zapleczem
organizacyjnym pozwalającym kilka razy do roku organizować imprezy sportowe, które
pozytywnie integrują miejscową ludność. Cały ten kompleks rozrywkowo wypoczynkowy
umiejscowiony jest na uboczu, z dala od drogi.

Na terenie wsi znajduje się również przedszkole.

Mieszkańcy własnymi siłami stworzyli miejsca zieleni, które upiększają wieś

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ KIERUNKI ROZWOJU WSI

Mocne strony
• Malownicze, zielone położenie miejscowości
• Wieś umiejscowiona przy drodze powiatowej
• Rolnictwo wysoko rozwinięte
• Integracja mieszkańców
• Współpraca wielu organizacji społecznych tj: Ochotnicza Straż Pożarna, Związek
Kobiet Śląskich, Mniejszość Niemiecka, Sołectwo, Grupa Odnowy Wsi.
• Sieć wodociągowa
• Szybkie łączenie internetowe
• Dwujęzyczność oraz gwara śląska
• Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych
Słabe strony
• Kilka pustych zaniedbanych posesji
• Brak sieci kanalizacyjnej
• Brak instalacji gazowej
• Słabe zaplecze sportowe dla dzieci, brak placu zabaw
• Zły stan infrastruktury drogowej
• Brak połączeń komunikacyjnych
• Brak chodników na połowie wsi, te które są, są w tragicznym stanie.

KIERUNKI ROZWOJU
• Zachowanie historycznego układu przestrzennego i rolniczego charakteru wsi.
• Należy wytyczyć i wybudować trasy rowerowe i chodniki wzdłuż głównej ulicy
• Utworzenie placu zabaw dla dzieci
• Należy regularnie oczyszczać i regulować koryto rzeki
• Należy dokonywać regularnych wykoszeń linii brzegowej i wałów
przeciwpowodziowych

OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ
AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ NA LATA 2020-2028

Lp.

Nazwa zadania

cel

Okres
realizacji
20202028

Doposażenie placu zabaw

Stworzenie miejsca
rekreacyjnego dla
mieszkańców

30tyś
zł

2.

Utworzenie dróg
dojazdowych do pól

Poprawa
infrastruktury
drogowej

20202028

50
tyś zł

3.

Budowa parkingu przy
przedszkolu

Utworzenie nowych
miejsc
parkingowych
Pielęgnowanie wspólnej
Poprawa jakości
przestrzeni
życia mieszkańców,
wypoczynkowo
poprawa estetyki
rekreacyjnej na terenie wsi
wsi
i Ośrodka Zielona Gęś
Remont świetlicy
Poprawa jakości
Wiejskiej
życia mieszkańców

20202028

40tyś
zł

20202028

80tyś
zł

20202028

40tyś
zł

1.

4.

5.

koszt

6.

Budowa toalet na terenie
Ośrodka Zielona Gęś

Poprawa jakości
życia mieszkańców

20202028

60tyś
zł

7.

Organizacja imprez

Aktywizacja
społeczeństwa

20202028

10tyś
zł

Źródło
finansowania
Praca
mieszkańców
Urząd Miejski
Środki własne
Urząd Miejski
Fundusz Sołecki
praca
mieszkańców
Urząd Miejski
Praca
mieszkańców
Praca
mieszkańców
Fundusz Sołecki
Gmina
Głogówek
Praca
mieszkańców
Gmina
Głogówek
Fundusz Sołecki
Gmina
Głogówek
Praca
mieszkańców
Praca
mieszkańców
Gmina
Głogówek

PODSUMOWANIE
Plan Odnowy Wsi Kierpień jest planem otwartym, może być modyfikowany wg potrzeb
lokalnej społeczności i uwarunkowań finansowych. Do planu mogą być dopisywane nowe
zadania zgłaszane przez mieszkańców wsi, władze samorządowe Gminy, oraz inne
organizacji i grupy społeczne. Zmianie może ulec również termin i kolejność realizacji zadań
w zależności od finansowych możliwości i dostępności funduszy zewnętrznych (unijnych).
Plan został opracowany przy zaangażowaniu przedstawicieli lokalnej społeczności, członków
Grupy Odnowy Wsi Kierpień, Pani Sołtys w 2020 roku.
1.
2.
3.
4.
5.

Joanna Kołodziejczyk- liderka
Ilona Hoinka- członek
Judyta Derlik- członek
Monika Zmarzły- członek
Marta Kulpa - sołtys

