2.3. Analiza charakteru zabudowy
Wieś ułożona jest na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg. Większość
zabudowy stanowią parterowe murowane budynki (80%) ustawione szczytowo do drogi,
pozostałe (20%) to kolonie drewnianych parterowych domów, którym towarzyszą murowane
budynki gospodarcze. Kolorystyka elewacji jest zróżnicowana, dominujące kolory to biały
(32%) oraz szary (32%). Duży udział stanowi również kolor brązowy (13%), związany z
drewnianą elewacją domów w kolonii. Spotykamy również elewacje w jasnych odcieniach.
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Detal architektoniczny budynków jest bardzo skromny.
Zdobiona elewacja trafostacji

Ozdobne elewacje budynków mieszkalnych

Pokrycie dachu to głównie dachówka (70%), w remontowanych budynkach spotykamy
często blachodachówkę (25%). Dachy w większości są dwuspadowe, rzadkością są dachy
naczółkowe. We wsi występują również budynki o dachach płaskich (5%), kolidują one z
tradycyjną zabudową wiejską.
Przykład dachu naczółkowego

Dachy dwuspadowe
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Zabytki architektury i budownictwa wsi we dług ewidencji zabytków Województwa
Opolskiego:
• budynek nr 53 (dawniej szkoła, obecnie kaplica) – mur. – 1930
• dwór – mur. – II poł. XIX w. – 1953 – 1963
• dom nr 22 – 1900 – 1960
• dom nr 23 – 1880
• dom nr 30 – mur. – 1920 – d. piekarnia
• dom nr 40 – mur. – 1900
• dom nr 41 – mur. – 1880 – 1960
• dom nr 42 – mur. – 1880 – 1960
• dom nr 46 – mur. – 1925 – 1970
• dom nr 73 – mur. – 1900 – 1930
• transformator nr 70
Wnioski
Większość zabudowań jest w średnim lub złym stanie technicznym, ma to duży wpływ
na ogólny wygląd miejscowości. Tradycyjna architektura wiejska jest często zaburzana
poprzez przebudowywanie i rozbudowywanie budynków, widoczne jest to głównie w
koloniach drewnianych domów. Dysharmonię w otoczeniu wiejskim wprowadzają również
nowe zabudowania (zarówno mieszkaniowe jak i przemysłowe), które swoją architekturą nie
nawiązują do otoczenia. Nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne z dopuszczeniem
usług zostały zaplanowane w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lewin Brzeski. Zlokalizowane są one na północny-zachód od
istniejących zabudowań wiejskich.
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Sklep wielobranżowy

Budynek świetlicy wiejskiej

Wiata przystankowa

Zakład kamieniarski

2.4. Gospodarka i rolnictwo
Wieś Sarny Małe była niegdyś wsią rolniczą, obecnie znajduje się tu dziesięć
gospodarstw rolnych, w tym właściciele trzech z nich utrzymują się wyłącznie z rolnictwa.
Zajmują się oni hodowlą trzody chlewnej (głównie na własne potrzeby) i uprawą rzepaku,
pszenicy i kukurydzy. Pozostali mieszkańcy zatrudnieni są w prywatnych firmach w
pobliskich miejscowościach, prowadzą również własne działalności gospodarcze na terenie
wsi (sklep wielobranżowy) oraz poza nią. Jak wynika ze zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski na obszarze Saren
Małych projektowane są

jedne z większych w gminie obszarów przeznaczonych pod

przemysł, składy, magazyny i do aktywności gospodarczej. Powstanie omawianego rejonu
związane jest z projektowanym węzłem autostradowym (w Sarnach Małych), łączącym gminę
Lewin Brzeski z aglomeracją wrocławską i katowicką. Może to w znaczący sposób wpłynąć
na rozwój gospodarczy miejscowości.

2.5. Obiekty i te reny
Droga Świętego Jakuba
„Droga Świętego Jakuba” - SANT IAGO DE COMPOST ELA. Początki kultu św.
Jakuba Starszego w Hiszpanii są niejasne. Zgodnie z miejscową tradycją przybył on w
okolice Composteli i rozpoczął ewangelizację tego obszaru. Około 800 roku odnaleziono w
Composteli relikwie, które uznano za jego szczątki.
Kilkanaście lat temu zaczęły się reaktywować w Europie szlaki piesze i rowerowe
oznakowane symbolem żółtej muszelki na niebieskim tle, które wyznaczają Drogę Świętego
Jakuba. Służą pielgrzymom, którzy chcą przebyć szlak samotnie lub w grupie w
poszukiwaniu spokoju i wytchnienia od codzienności.
Droga Świętego Jakuba biegnie z Nysy przez Niemodlin , Sarny Małe do Skorogoszczy
dalej do Composteli w Hiszpanii. Odcinek ten jest już wyznaczony w terenie za pomocą
symbolu żółtej muszelki. Oficjalne, uroczyste otwarcie nastąpi 11.04.2010 roku w Nysie.
Wydany zostanie również przewodnik, w którym będzie opisana szczegółowa trasa i miejsca,
przez które przebiega szlak. Odległość, jaką należy pokonać ze wsi Sarny Małe do
Composteli wynosi około 3300km.

