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1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
Sołectwo Sarny Małe administracyjnie zlokalizowane jest w województwie opolskim,
powiecie brzeskim, gminie Lewin Brzeski. Położone jest na południowy-zachód od Lewina
Brzeskiego, wieś graniczy z gminą Niemodlin. W bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości
przebiega autostrada A4.

Pod względem fizyczno-geograficznym wieś znajduje się w mezoregionie doliny Nysy
Kłodzkiej (rzeka przepływa w odległości ok. 1km od miejscowości), który charakteryzuje się
występowaniem systemów piaszczysto-żwirowych teras rzecznych.
Dominującymi gruntami są gleby od III – VI klasy z przewagą gleb klasy IVB. Na
terenie sołectwa zlokalizowane są złoża żwiru, w których znajdują się pokłady czarnego dębu.
Wieś zamieszkana jest przez 243 mieszkańców, w tym 119 kobiet i 124 mężczyzn
(według danych z 2010 roku), w większości są to ludzie starsi.
Miejscowość posiada sieć wodociągową i telefoniczną, połączenie autobusowe z
Lewinem Brzeskim (przystanek autobusowy na żądanie). Stacja PKP znajduje się w Lewinie
Brzeskim w odległości 7km.
Dzieci i młodzież kształcą się w pobliskich miejscowościach - Lewin Brzeski, Brzeg i
Opole.
Sarny Małe położone są na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg,
zabudowa w większości jest murowana, parterowa, domy mieszkalne ustawione są szczytowo
do drogi. Dominującą budowlą we wsi jest budynek świetlicy wiejskiej (dawna remiza
strażacka z wieżą).
Świetlica wraz z otaczającym ją terenem przyległym (działka nr 326) stanowi ważną
przestrzeń publiczną dla mieszkańców. Budynek świetlicy nie jest jednak należycie
wykorzystany ze względu na brak zaplecza kuchennego, sanitariatów, ogrzewania. Z tego
powodu imprezy okolicznościowe organizowane przez mieszkańców wsi odbywają się na
przyległym placu, co nie zawsze jest możliwe ze względu na warunki pogodowe.
Dostosowanie tego miejsca do potrzeb mieszkańców jest priorytetem, który pozwoli na
rozwój kulturalny i społeczny oraz integrację wszystkich mieszkańców wsi.

Stanie się

miejscem kultywowania tradycji wiejskich przez mieszkańców pochodzących z różnych stron
Polski oraz będzie spełniać funkcję centrum życia społecznego.
Drugim ważnym miejscem jest kaplica, w której obchodzone są święta kościelne. W
pomieszczeniach nad kaplicą odbywają się próby miejscowej grupy „SARENKI”.
Kolejną cenną przestrzenią publiczną Saren Małych, jest plac między przystankiem
autobusowym, sklepem i krzyżem. T eren ten uznawany jest przez mieszkańców za centrum
wsi.
Na terenie sołectwa znajduje się 11 stanowisk archeologicznych dotyczących śladów
osadnictwa

i osad mezolitu,

neolitu,

kultury

ceramiki promienistej,

łużyckiej,

wczesnośredniowiecznej, średniowieczne, epoki brązu, kultury celtyckiej okresu lateńskiego,
epoki kamienia, kultury przeworskiej okresu rzymskiego oraz ślady osadnictwa i osady
pradziejowe.
P anorama Saren Małych od strony Stroszowic

1.1. Rys historyczny
Pierwsze wzmianki na temat Saren Małych pochodzą z 1410 roku. Pod względem
wyznaniowym wieś należała do parafii katolickiej jak również ewangelickiej w Lewinie
Brzeskim. Pod koniec XVIII wieku istniała tu dwuklasowa szkoła ewangelicka, uczęszczały
tu również dzieci katolików. W 1783 roku wieś zamieszkiwana jest przez 144 mieszkańców,
liczba ludność wzrasta o 70% w następstwie parcelacji dóbr szlacheckich, która odbyła się w
1930 roku. Przed parcelacją Sarny Małe wraz z dobrami szlacheckimi należały do dóbr
pańskich Lewina Brzeskiego. Dalszy rozwój miejscowości następuje w roku 1934, powstają
wówczas 23 nowe gospodarstwa skupione w dwóch koloniach, zamieszkują je przybyli z
Westfalii osadnicy. W 1935 roku we wisi utworzono przedszkole.

W drugiej połowie XIX wieku powstaje w Sarnach Małych zespół parkowo-dworski, park
otaczający dwór ma charakter krajobrazowy. W bezpośrednim sąsiedztwie zespołu wzdłuż
drogi znajduje się folwark. W czasie II Wojny Światowej w dworku znajdował się Obóz
Służby Pracy Rzeszy (RAD). Obecnie dwór wraz z częścią parku należy do prywatnego
inwestora.
Pod koniec XIX wieku wieś przechodzi pod administrację Niemodlina, obecnie
administracyjnie przynależy do gminy Lewin Brzeski.

2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI
2.1. Zasoby przyrodnicze
Ze względu na położenie w Dolinie Nysy Kłodzkiej wieś posiada cenne obszary pod
względem przyrodniczym. Na terenie sołectwa znajduje się jeden z cenniejszych pod
względem faunistycznym obszarów gminy Lewin Brzeski - są to pola przy południowym
brzegu Nysy Kłodzkiej rozciągające się między Sarnami Małymi a Stroszowicami. Na
omawianym terenie spotkać można zarówno gatunki charakterystyczne dla środowisk polnołąkowych: lisy, zające, kuropatwy, bażanty, jak również gatunki leśne takie jak sarny i dziki.
Wieś otoczona jest polami uprawnymi. Poza tym w pobliżu wsi mieszczą się skupiska zieleni
niskiej oraz wysokiej. Do największych skupisk zieleni wysokiej należą: poniemiecki
cmentarz oraz przydworski park o cechach krajobrazowych, w którym dominującym
gatunkiem drzewa jest robinia akacjowa. Zieleń niska rozciąga się szerokim pasem wzdłuż
Nysy Kłodzkiej w kierunku Stroszowic. Gatunkami występującymi przy ciągach
komunikacyjnych są: robinia akacjowa, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, topola czarna,
brzoza brodawkowata. Gatunki iglaste (modrzewie, sosny, świerki, jałowce, żywotniki)
występują głównie na posesjach prywatnych. Są one przejawem kształtowania ogrodów na
styl miejski z wykorzystaniem gatunków obcych w krajobrazie wiejskim.
Widok na otaczające wieś pola

Podtopienia gruntów uprawnych w 2009r

2.2. Dzie dzictwo kulturowe

Cmentarz
Poniemiecki cmentarz usytuowany jest w niewielkim oddaleniu od zabudowań
wiejskich, całość założenia otoczona jest polami uprawnymi. Znajdują się tu następujące
gatunki drzew: lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Spotkać tam możemy również bluszcz
pospolity, który na stanowiskach naturalnych podlega częściowej ochronie gatunkowej. Ze
względu na występujące zadrzewienia teren jest cenną enklawą dla zwierząt. Cmentarz jest
zaniedbany, większość pomników została rozkradziona, miejsce to wymaga uporządkowania,
renowacji.

Obiekty kultu religijnego
W centrum miejscowości znajduje się drewniany krzyż, który jest symbolem
chrześcijańskiej tradycji. Niegdyś było to miejsce spotkań mieszkańców w dni świąteczne
(obecnie funkcję tą spełnia kaplica).

Grota przy kaplicy

Drewniany krzyż

Zespół parkowo-dworski
Zespół parkowo-dworski pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Dworek otoczony jest
parkiem o cechach krajobrazowych, w którym spotykamy następujące gatunki drzew i
krzewów:
• Robinia akacjowa – dominujący gatunek w drzewostanie parku z licznymi młodymi
samosiewami;
• Lipa drobnolistna;
• Topola czarna;
• Dziki bez czarny;
• Bluszcz pospolity - wchodzi w skład runa parkowego jak również wspina się na
drzewa.
Obecnie park nie posiada wielu typowych cech krajobrazowych, elementy które
świadczą o pierwotnym charakterze założenia to duży kompleks zwartego zadrzewienia. Nie
zachował się również układ dróg i ścieżek. Jest to cenny teren, który po zagospodarowaniu
może spełniać funkcję miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego.

Dawna szkoła ewangelicka
W budynku nr 53 mieściła się dawniej szkoła ewangelicka. Obok znajdowała się wieża,
która nie zachowała się do naszych czasów. Obecnie mieści się tu Kaplica Pod Wezwaniem
Świętych Odrowążów, poświęcona w 1997 roku. Obchodzone są w niej wszystkie święta
kościelne.

