Agroturystyka i turystyka przywodna
Na terenie gminy Lewin Brzeski projektowany jest rejon turystyki i agroturystyki
przywodnej, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Sarny Małe, Ptakowice,
Kantorowice, Stoszowice i Oldrzyszowice oraz częściowo Przecza i Nowa Wieś Mała.
Powstanie omawianego rejonu turystycznego związane jest z projektowanym węzłem
autostradowym łączącym gminę Lewin Brzeski z aglomeracją wrocławską i katowicką. Sarny
Małe to sołectwo położone najbliżej projektowanego węzła autostradowego.

2.6. Infrastruktura te chniczna
Elementy infrastruktury technicznej Saren Małych:
• droga powiatowa Nr 1184;
• drogi gminne;
• drogi polne i brukowe;
• oświetlenie uliczne;
• sieć wodociągowa;
• sieć telefoniczna;
• telefonia komórkowa;
• internet radiowy;

2.7. Kapitał społeczny i ludzki
W miejscowości zarejestrowane jest Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Wsi Sarny
Małe, działa również grupa dziecięca „SARENKI”. Wieś posiada swój produkt lokalny –
pierogi z czosnkiem, niestety nie jest on jeszcze zarejestrowany. Mieszkańcy biorą aktywny
udział w życiu społecznym wsi, uczestniczą w następujących imprezach organizowanych w
gminie i na wsi:
• Festyn wiejski – coroczna impreza organizowana przez Radę Sołecka na wsi;
• Dożynki wiejskie – impreza organizowana przez Radę Sołecką na wsi;
• Odpust – coroczne święto kościelne odbywające się w ostatnią niedzielę sierpnia;
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• T urniej Sołectw – impreza organizowana przez gminę Lewin Brzeski;
• „Noc Świętojańska” – impreza organizowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego;
•

Święto Róży – impreza organizowana przez sołectwo Różyna;

•

„ Piknik na Florydzie” – impreza organizowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego;

• Dożynki gminne – impreza organizowana przez gminę Lewin Brzeski;
• Zabawa Mikołajkowa – organizowana jest przez Radę Sołecką w Miejsko-Gminnym
Domu Kultury;
• Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY – udział grupy dziecięcej
„SARENKI”;
• Zakończenie wakacji dla dzieci – organizowane przez Radę Sołecką.

Dożynki Wojewódzkie - Łosiów 2007 Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego
za I miejsce w scence dożynkowej

Przygotowanie korony na dożynki gminne

Dożynki Wojewódzkie - Łosiów 2007 nagrodzona scenka dożynkowa

Przygotowania do Turnieju Sołectw
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Święto Róży 2009

Festyn wiejski 2007
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2.8. Graficzne przedstawienie inwentaryzacji zasobów wsi Sarny Małe

Miejscowość Sarny Małe wyróżnia się przede wszystkim zasobami przyrodniczymi.
Zgodnie z dokumentem „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lewin Brzeski” planuje się utworzenie w pobliżu wsi rejonu turystyki i
gospodarki przywodnej. Powstanie omawianego rejonu turystycznego związane jest z
projektowanym węzłem autostradowym łączącym gminę Lewin Brzeski z aglomeracją
wrocławską i katowicką. Daje to w przyszłości szansę rozwoju wsi w kierunku rekreacji i
turystki.
Dokument zawiera również projekt utworzenia obszarów przeznaczonych pod przemysł,
składy i magazyny, co znacznie wpłynie na gospodarcze ożywienie terenu, a co za tym idzie,
poprawę warunków życia mieszkańców pobliskich miejscowości.
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3. ANALIZA SWO T – OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRO N MIEJSCOWOŚCI
SARNY MAŁE

MOCN E S TRON Y

STRUKTURA
PRZESTRZENNA

6. zakład kamieniarski Czesława
Balsiewicz (działalność chwilowo
zawieszona)
7. sklep wielobranżowy
8. gospodarstwa rolnicze

INFRASTRUK TURA
SPOŁECZNA

3. wieś na planie kwadratu
4. główna droga z rozgałęzieniami –
dojazd do każdej posesji
5. charakterystyczna zabudowa – 2
kolonie domków

INFRASTRUK TURA
TECHNICZNA

S ŁABE S TRON Y

cz ynniki wewnę trzne
1. położenie blisko większych miast
– Opole, Brzeg
2. dolina Nysy Kłodzkiej – rzeka
Nysa Kłodzka

GOSPODAR KA,
USŁUGI,
GOSPODAR KA
KOMUNALN A I
MIESZKANIOWA

POŁOŻENIE

OBS ZARY
ŻYC IA

9. kaplica – zabytkowy budynek
byłej szkoły
10. krzyż

11. oświetlenie uliczne
12. sieć telefoniczna
13. sieć wodociągowa
14. dostęp do internetu

1. pustostany mieszkaniowe
2. zły stan techniczny obiektów
gospodarczych i
mieszkaniowych
3. świetlica wiejska – bez
zaplecza kuchennego,
sanitariatów, bez obróbki dachu
4. niezagospodarowany teren
boiska sportowego – brak
zaplecza, wyposażenia
sportowego, trybuny
5. cmentarz poniemiecki w złym
stanie
6. pomieszczenia nad kaplicą
niewyremontowane
7. niezagospodarowany park w
otoczeniu zespołu parkowodworski z drugiej połowy XIX
w.
8. brak kanalizacji sanitarnej
9. brak chodników
10. zły stan techniczny dróg
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SPORT,
REKREACJA,
TURYSTYKA

STAN
ŚRODOWISKA
NATURALNE GO
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15. otwarta przestrzeń wokół wsi –
siedliska saren

16. imprezy kulturalne – integrujące
wieś (odpust, festyn, dożynki)
17. specyficzne potrawy promujące
wieś
18. godło wsi – inicjatywa
mieszkańców

S ZANS E
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

11. mało zieleni we wsi
12. brak bariery zieleni
oddzielającej wieś od
autostrady
13. wał przeciwpowodziowy
zaniedbany
14. małe zaangażowanie ludzi w
czyn społeczny

ZAGRO ŻEN IA

cz ynniki zewnę trzne
pozyskanie sponsorów
1. utrudniony dostęp do ośrodków kultury
miejsca pracy w zawodach poza rolnictwem
(słabe połączenie PKS)
„Droga Świętego Jakuba” *
2. wyjeżdżająca młodzież poza granice kraju
strona internetowa – reklama wsi
3. starzejące się społeczeństwo
utworzenie żwirowni w pobliżu wsi
4. brak dokumentacji życia wsi i jej historii
projekt utworzenia obszarów
5. zanik obrzędów ludowych(treści
przeznaczonych pod przemysł, składy,
wierszyków, modlitw)
magazyny i do aktywności gospodarczej
6. alkoholizm, narkotyki
związane z projektowanym węzłem
7. zanik tożsamości wsi
autostradowym (w Sarnach Małych),
8. bezrobocie
łączącym gminę Lewin Brzeski z
9. mała ilość ludzi wykształconych
aglomeracją wrocławską i katowicką –
10. powodzie (tereny zalewowe)
zgodnie z dokumentem „Zmiana studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Lewin Brzeski”
projekt utworzenia rejonu turystyki i
agroturystyki przywodnej, w skład którego
wchodzą następujące miejscowości: Sarny
Małe, Ptakowice, Kantorowice, Stoszowice
i Oldrzyszowice oraz częściowo Przecza i
Nowa Wieś Mała. Powstanie omawianego
rejonu turystycznego związane jest z
projektowanym węzłem autostradowym
łączącym gminę Lewin Brzeski z
aglomeracją wrocławską i katowicką –
zgodnie z dokumentem „Zmiana studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Lewin Brzeski”
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4. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH
Na podstawie przeprowadzonej analizy zasobów wsi oraz analizy SWOT, Grupa
Odnowy Wsi wraz z jej mieszkańcami określiła wizję rozwoju wsi. Jest ona wypadkową
atutów wsi oraz zbiorowych marzeń i oczekiwań mieszkańców co do przyszłości. Główne
cele rozwoju oraz działania zaplanowane na najbliższe 7 lat tworzą dobrą bazę do szybkiego
rozwoju wsi w perspektywie kolejnych dekad. Jednakże tempo rozwoju będzie zależało od
aktywności mieszkańców oraz pozyskania dodatkowego kapitału inwestycyjnego.
Wizja wsi Sarny Małe
U nas znajdziesz przyrodę, tradycję, zabawę…
bo nasza wieś to miejsce do rekreacji i wypoczynku doskonałe
wiec ruszaj i odwiedź wieś Sarny Małe!

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU WSI:
• POPRAWA ST ANDARDU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW;
• ROZWÓJ REKREACJI – BAZY WYPOCZYNKOWE, REKREACYJNE DLA
MIESZKANCÓW I GOŚCI;
• POPRAWA ESTETYKI;
• ZWIĘKSZENIE AT RAKCYJNOŚCI WSI;
• POPRAWA KOMFORT U EKOLOGICZNEGO;
• ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI WSI/POWRÓTY DO
KORZENI/KULTYWOWANIE TRADYCJI.

4.1. Szczegółowy opis planowanych działań
1. Roz budowa budynku świetlicy – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji
(działka nr 326)
Rozbudowa zaplecza kuchennego i sanitariatu w celu poprawy funkcjonalności
budynku.
CEL: - wykreowanie centrum życia kulturalnego we wsi;
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- integracja i kultywowanie wiejskich tradycji (wytwarzanie regionalnego
produktu);
- miejsce spotkań dla dzieci (grupa dziecięca „SARENKI”, organizacja
konkursów);
- miejsce spotkań dla kobiet ze wsi;
- miejsce organizacji szkoleń.

2. Zagospodarowanie terenu parku – uporządkowanie te renu, nasadzenie zieleni
(działka nr 128/8)
Zagospodarowanie parku w pobliżu zespołu parkowo-dworskiego z drugiej połowy
XIX w. Uporządkowanie istniejącej zieleni, wykonanie nasadzeń uzupełniających.
CEL: - miejsce rekreacji, baza wypoczynkowa;
- poprawa estetyki i wizerunku wsi;
- odbudowa środowiska;
- poprawa komfortu ekologicznego.
3. Zagospodarowanie terenu z ajezdni przystankowej
Utwardzenie nawierzchni zajezdni przystankowej, wymiana wiaty przystankowej,
uporządkowanie i aranżacja terenu wokół przystanku (zieleń miejska, gazony
ozdobne).
CEL: - poprawa stanu infrastruktury technicznej;
- poprawa standardu życia mieszkańców;
- poprawa estetyki wsi.

4. Renowacja ogrodzenia w pobliżu krzyża w centrum wsi
Renowacja ogrodzenia w celu poprawy ogólnego wizerunku wsi.
CEL: - poprawa estetyki wsi.

5. Zagospodarowanie te renu placu przy świetlicy (działka nr 326)
Aranżacja terenu wokół świetlicy – infrastruktura techniczna, zieleń, mała
architektura.
CEL: - stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców;
- poprawa wizerunku wsi.
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6. Remont i zagospodarowanie pomiesz czeń nad kaplicą
Wyremontowanie pomieszczeń, wyposażenie sali, zakup sprzętu komputerowego.
CEL: - edukacja dzieci i młodzieży;
- integracja mieszkańców wsi.

7. Mode rnizacja placu zabaw wraz z przeniesieniem na te ren świetlicy
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń do zabaw z atestami: piaskownica, bujaki,
karuzela, huśtawki oraz inne sprzęty dla młodszych i starszych dzieci w zależności od
potrzeb. Wykonanie odpowiednich stref upadku pod urządzenia w celu zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom podczas zabawy. Przeniesienie placu zabaw
z działki nr 214/4 na teren świetlicy, działka nr 326.
CEL: - miejsce rekreacji i rozwoju dla dzieci;
- miejsce gdzie może skupić się życie kulturalne w jednym miejscu – teren
świetlicy.

8. Roz budowa kaplicy wraz z dobudową parkingu
Rozbudowa kaplicy obejmuje dobudowę domu przedpogrzebowego oraz miejsc
parkingowych w pobliżu kaplicy.
CEL: - poprawa standardu usług komunalnych;
- poprawa standardu życia mieszkańców.
9. Utworzenie miejsc spotkań i wypoczynku w plenerze w parku lub na działce nr
244, 245/1
Zagospodarowania parku w pobliżu zespołu parkowo-dworskiego z drugiej połowy
XIX w. lub działki nr 244,245/1 w zakresie budowy alejek, instalacji oświetleniowej,
montażu elementów małej architektury, budowy wiat wypoczynkowych oraz innych
obiektów infrastruktury rekreacyjnej.
CEL: - bazy rekreacyjne i wypoczynkowe;
- miejsce integracji lokalnej społeczności;
- rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.
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4.2. Odbiorcy projektu
Projekt obejmuje realizację przedsięwzięć, które powinny zaspokoić potrzeby
estetyczne, duchowe i w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców wsi w każdym wieku, a
także poprawić standard życia. Poza mieszkańcami wsi Sarny Małe, odbiorcami projektu
mogą być okoliczne sołectwa, turyści i przyjezdni.

4.3. Harmonogram realizacji poszczególnych działań

Lp.
1.

NAZWA PROJEKTU
Rozbudowa budynku świetlicy

2.

Zagospodarowanie terenu parku
(uporządkowanie terenu, nasadzenie
zieleni)
Zagospodarowanie terenu zajezdni

3.

przystankowej
4.

x
x
x

Rozbudowa kaplicy wraz z dobudową
parkingu

9.

x

Modernizacja placu zabaw wraz z
przeniesieniem na teren świetlicy

8.

x

Remont i zagospodarowanie
pomieszczeń nad kaplicą

7.

x

Zagospodarowanie terenu placu przy
świetlicy

6.

x

Renowacja ogrodzenia w pobliżu
krzyża w centrum wsi

5.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

x

Utworzenie miejsc spotkań i

x

wypoczynku w plenerze
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4.4. Zestawienie kosztów i ź ródeł finansowania

Lp.

1.

2.

3.

NAZWA PROJEKTU

Rozbudowa budynku świetlicy

Zagospodarowanie terenu parku
(uporządkowanie terenu, nasadzenie
zieleni)
Zagospodarowanie terenu zajezdni
przystankowej

4.

Zagospodarowanie terenu placu przy
świetlicy

6.

Remont i zagospodarowanie
pomieszczeń nad kaplicą

7.

Modernizacja placu zabaw wraz z
przeniesieniem na teren świetlicy

8.

Rozbudowa kaplicy wraz z dobudową
parkingu

9.

PROW „Odnowa wsi”
Miejsko-Gminny Dom
Kultury

SZACUNKOWY
KOSZT
PROJEKTU
(zł)
300 000

PROW „Leader”
Środki własne

30 000

Budżet gminy
Środki własne

20 000

Renowacja ogrodzenia w pobliżu
krzyża w centrum wsi

5.

ŹRÓ DŁO
FINANSOWANIA

Utworzenie miejsc spotkań i
wypoczynku w plenerze

Środki własne

1 500

PROW „Leader”
Środki własne

30 000

PROW „Leader”
Środki własne

30 000

Środki zewnętrzne
Środki własne
Środki własne
Sponsorzy
Środki zewnętrzne
Budżet gminy

22 000

40 000

300 000

Plan Odnowy Miejscowości Sarny Małe wpisuje się w cele Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich „Leader”. Zaplanowane działania będą realizowane przy aktywnym
uczestnictwie Lokalnych Grup Działania. Najważniejszym jednak zamierzeniem projektu jest
wzbudzenie aktywności lokalnej społeczności w procesie rozwoju wsi. Przyczyni się to do
integracji mieszkańców wokół założonych celów, a w efekcie zainicjuje rozwój postaw
charakterystycznych dla rozwiniętych społeczeństw obywatelskich.
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4.5. Graficzne przedstawienie planowanych zadań

5. PODSUMOWANIE
Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości zakłada w ciągu kilku najbliższych lat
realizację przedsięwzięć inwestycyjnych uznanych przez mieszkańców za priorytetowe.
Przyczynią się one do poprawy standardu życia i estetyki wsi. Wzmocnią więź lokalnej
społeczności poprzez aktywizację i integrację środowiska wiejskiego. Utworzenie baz
rekreacyjnych i wypoczynkowych, zagospodarowanie publicznych terenów zielonych
wzmocni wizerunku wsi w sołectwie.
W latach 2007 – 2010 Sarny Małe samodzielnie zrealizowały następujące projekty:
 wymiana dachu na kaplicy;
 bieżące remonty w kaplicy – malowanie;
 wstawienie okien oraz wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy;
 bieżące naprawy sprzętu;
oraz przy wkładzie finansowym gminy:
 plac zabaw;
 dokumentacja projektowa rozbudowy świetlicy.
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Wieś czynnie uczestniczy we wszystkich imprezach kulturalnych organizowanych przez
gminę:
 udział w T urnieju Sołectw;
 udział w Nocy Świętojańskiej;
 udział w Święcie Róży;
 udział w „Pikniku na Florydzie”;
 Odpust;
 udział w Dożynkach Gminnych;
 Mikołaj;
 Festyn „Stowarzyszenie”;
 „Pieczenie ziemniaka” – Stowarzyszenie.
6. WYKAZ ŹRÓDEŁ
1. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lewin Brzeski”.
2. „Strategia Rozwoju Gminy Lewin Brzeski”
3. Banik J. współpraca Kochler J. 2005. Lewin Brzeski Monografia Miasta, Lewin
Brzeski
3. www.niemodlin.org
4. www.lewin-brzeski.pl

Przewodniczący Rady
Miecz ysław Adasz yński
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