UCH WAŁA Nr XL V/ 271/ 18
RADY GMINY STR Z ELEC Z K I
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Strzeleczki na lata 2011-2018”
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/43/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11 maja 2011 r. sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Strzeleczki na lata 2011-2018” wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się termin obowiązywania „Planu Odnowy Miejscowości Strzeleczki” z lat 2011 – 2018 na lata
2011 - 2020;
2) zmienia się treść załącznika do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

Marek Kaliński

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
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I.

INFORMACJE OGÓLNE
1

Charakterystyka miejscowości Strzeleczki
1.1

Położenie miejscowości

Miejscowość Strzeleczki położona jest w centralnej części gminy Strzeleczki, powiat krapkowicki,
województwo opolskie. Powierzchnia wsi to 2775,04 ha, liczba ludności 1.595 osób (stan z dnia
31.12.2007r.).
Rys. 1 Mapa miejscowości Strzeleczki
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1.2

Rys historyczny

Strzeleczki powstały jako prastara osada targowa na szlaku handlowym z Opawy przez Głogówek,
Bory Niemodlińskie, Lewin - do Brzegu, prawdopodobnie w XIII w. Wyniki prowadzonych badań
archeologicznych potwierdziły istnienie tu grodziska oraz ułamków naczyń obtaczanych z gliny z tegoż
stulecia.1
W przekazach źródłowych Strzeleczki wzmiankowane były jako Strelicz (1327), Parva Streletz
(1531), Male Strehletzke (1784). Nazwa miejscowości wywodzi się od strzelców - łowców książęcych,
posługujących się łukami na terenie puszczy, porastającej około 1300 r. teren dzisiejszych Strzeleczek.
Podanie ludowe głosi, iż wybudowano wówczas w tej okolicy leśniczówkę, względnie zameczek myśliwski,
w którym to książęta i myśliwi z Opola, Prószkowa i Głogówka znajdowali schronienie po polowaniach.
Podczas jednego z polowań, miał natknąć się książę opolski, do którego należały te rozległe lasy, na
dużego, rannego jelenia. Wówczas zwierzę rzuciło się wściekle na księcia. Wtedy jednak zjawił się na
szczęście jego łowczy, który na okrzyk księcia: „strzelić!” - celnym strzałem zabił jelenia. W dowód
wdzięczności książę podarował łowczemu część dziewiczego lasu. Ów łowczy wybudował zaś w tym
miejscu osadę, którą dla upamiętnienia zawołania księcia nazwał „Strzelić” czy też „Strelic”.2
Jako miasto, Strzeleczki ujawniają się w źródłach dopiero w 1327 r., choć prawa miejskie uzyskały
one najprawdopodobniej wcześniej, być może za panowania księcia opolskiego, Władysława I (1246-1281),
ale brak konkretnych informacji na ten temat. Była to już wtedy duża miejscowość - była siedzibą parafii i
funkcjonowała w niej w 1375 r. szkoła. Ponadto już w średniowieczu rozplanowanie Strzeleczek było
typowo miejskie: prostokątny rynek jako ośrodek przecięty drogą główną z Krapkowic do Prudnika, dwie
ulice prostopadłe w linii pierzei krótszych, na południe od rynku kościół parafialny. Potwierdzenie praw
miejskich uzyskały Strzeleczki w 1524 r.3
Przez ponad trzy wieki Strzeleczki były w posiadaniu książąt opolskich (Piastów), pochodzących od
Mieszka Plątonogiego (młodszego syna Władysława Wygnańca, a wnuka Bolesława Krzywoustego). W
1383 r. książę opolski, Władysław II, w wyniku układów sukcesyjnych otrzymał po śmierci księcia
niemodlińskiego, Henryka, m.in. Strzeleczki. W 1427 r. Strzeleczki były współwłasnością książąt: Bolka V
głogóweckiego i Bernarda niemodlińskiego. W rękach książąt opolskich miasto pozostawało do 1532 r., tj.
do śmierci ostatniego z opolskich Piastów - Jana III Dobrego.
Strzeleczki w ciągu wieków kilkakrotnie zmieniały swoją przynależność polityczną. W dniu 18
lutego 1327 r. pan feudalny tegoż miasta, książę Bolko I niemodliński, złożył w Opawie królowi czeskiemu,
Janowi Luksemburskiemu, przysięgę hołdowniczą i od tego czasu m.in. Strzeleczki podlegały
D. Tomczyk, R. Miążek, Nasza mała ojczyzna. Strzeleczki - dzieje gminy, Wrocław-Opole 1999, s. 7; D. Tomczyk,
Herby miast Śląska Opolskiego, Opole 1996, s. 113.
2
Por.: D. Tomczyk, R. Miążek, op. cit.; D. Tomczyk, op. cit.
3
D. Tomczyk, R. Miążek, op. cit., s. 7-8; por.: W. Lesiuk, M. Lis, Województwo opolskie. Charakterystyka społecznogospodarcza jednostek administracji państwowej, Opole 1976, s. 265.
1
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zwierzchnictwu czeskiemu.4 W 1526 r. miasto - wraz z Koroną Czeską - dostało się pod bezpośrednie rządy
królów Czech i cesarzy niemieckich (linia austriacka) - Habsburgów, a w 1742 r. zostało przyłączone do
Prus.
Pozostający w kłopotach finansowych król Ferdynand Habsburg szukał wierzycieli, którym mógłby
zastawić swe posiadłości górnośląskie, składające się z poszczególnych kluczy królewszczyzn (tzw. dobra
zamkowe). I tak przykładowo baron Jerzy Prószkowski wziął w zastaw w 1564 r. Białą i 7 wsi, a w 1573 r.
występował on już jako pan Strzeleczek. Miasteczko to wchodziło w skład majątku Chrzelice i przez ponad
dwa stulecia było własnością Prószkowskich. Później Strzeleczki znowu wróciły na pewien czas w
posiadanie króla, lecz wkrótce - w 1606 r. - cesarz Rudolf II sprzedał je Henrykowi Krzysztofowi
Prószkowskiemu. Przed rokiem 1783 miasteczko to wraz z dobrami Chrzelice, obejmującymi 12 wsi i lasy
chrzelickie, było własnością hrabiego Dietrichsteina. W 1783 r. owe dobra i Strzeleczki odkupił król pruski
Fryderyk Hohenzollern i od tego czasu znowu stały się własnością królewską.5
W epoce feudalnej Strzeleczki (do 1532 r. miasto książęce) miały radę z burmistrzem na czele oraz
wójta - przedstawiciela pana gruntowego wobec gminy miejskiej (wzmiankowanego późno, bo dopiero w
latach: 1564, 1656 i 1666.6
Strzeleczki posiadały także - podobnie jak inne miasta - przywilej piwowarski (wyłączne prawo
warzenia i wyszynku piwa), ale z biegiem czasu utraciły go na rzecz Głogówka, w którym miały
zaopatrywać się w piwo. W 1526 r. miasteczko uzyskało prawo odbywania tygodniowych i rocznych
targów, potwierdzone następnie w 1564 r. przez cesarza Ferdynanda I.
Po 1750 r. rząd pruski pozbawił Strzeleczki praw miejskich. Otrzymały one wówczas status tzw.
miejsc targowych, opodatkowanych na równi ze wsiami, chociaż mieszkańcy ich byli jednak nadal zaliczani
do mieszczan. Magistrat Strzeleczek wystąpił wówczas z wnioskiem do władz pruskich, by ich
mieszkańcom wolno było nadal urządzać jarmarki na towary i bydło, które to zezwolenie zostało wydane w
1784 r. W 1787 r. Strzeleczki nie były już miastem. W 1809 r. władze pruskie zaliczały mieszkańców
miejsca targowego Strzeleczki do ludności wiejskiej. Jako osada targowa z prawem wyboru burmistrza
Strzeleczki traktowane były do 1919 r.7
Od początku swego istnienia Strzeleczki były miasteczkiem półrolniczym - agri oppidum - tzn.
takim, w którym głównym źródłem utrzymania ludności było rolnictwo. Areał gruntów miejskich - tzw.
rozłogi - był tu znaczny i ten stan rzeczy utrzymywał się przez całą epokę feudalną. Było to miasteczko
słabo zaludnione. Pozostawało ono małym ośrodkiem rolniczym z wąskim lokalnym rynkiem zbytu z uwagi
na ubóstwo okolicznych wsi.
K. Popiołek, Śląskie dzieje, Warszawa-Kraków 1981, s. 48, K. Maleczyński (red.), Historia Śląska. Tom I do roku
1763. Część I do połowy XIV w., Wrocław 1960, s. 553.
5
D. Tomczyk, R. Miążek, op. cit., s. 8-9; D. Tomczyk, op. cit.; W. Lesiuk, M. Lis. , op. cit.; por.: M. Lis, Górny Śląsk.
Zarys dziejów do połowy XX wieku, Opole 2001, s. 24-27, 32-43, 47-51, 61-64.
6
Por.: J.Drabina, Miasta śląskie w średniowieczu, Katowice 1987, s. 10-11.
7
D. Tomczyk, R. Miążek, op. cit., s. 10.
4
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Strzeleczki ucierpiały w wyniku wielokrotnych pożarów, a zwłaszcza podczas najazdu husyckiego
w 1428 r. Wówczas księstwo głogóweckie, do którego należały wówczas Strzeleczki, padło ofiarą owego
najazdu. W dniu 13 marca 1428 r. husyci ograbili oraz spalili Strzeleczki, Dobrą i Głogówek, biorąc do
niewoli ponad 1000 ludzi powołanych pod broń przez księcia głogóweckiego Bolka V, w tym również
walczących mieszkańców Strzeleczek.8 Ten sam książę przybył niebawem do obozu husyckiego, wykupił
jeńców oraz zawarł z najeźdźcami odrębny pokój w imieniu własnym i swojego ojca, Bolka IV. Bolko V
sprzymierzył się nawet z husytami i kilka lat walczył po ich stronie. Uważano go powszechnie za
wolnomyśliciela, a nawet ateistę. W jego stolicy - Głogówku - chronili się przed prześladowaniami
heretycy, wśród których znajdowali się również dawni mieszkańcy pobliskich Strzeleczek. Stąd z
pewnością należy wywodzić fakt, iż do dnia dzisiejszego mieszkańcy okolicznych wsi nazywają strzeleczan
husytami.
Także następne stulecia przyniosły Strzeleczkom ogromne zniszczenia podczas zawieruch
wojennych. W trakcie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) miasteczko zostało niemal doszczętnie
zrujnowane przez wojska szwedzkie (1642 r.).
W Strzeleczkach, podobnie jak w innych miastach, mieszczanie pod względem prawnym dzielili się
na: wielkomieszczan - posiadaczy domów z prawem warzenia piwa oraz małomieszczan - posiadaczy
domów na peryferiach miasta bez przywileju piwowarskiego. Do małomieszczan zaliczano również
komorników, nie posiadających własności nieruchomej, lecz zasługujących na przyjęcie do prawa
miejskiego ze względu na wykonywany zawód lub posiadany majątek ruchomy. Przedmieszczanie, tj.
posiadacze domów na przedmieściach, początkowo nie byli przyjmowani w poczet obywateli miejskich,
prawdopodobnie jednak w XVI w. wywalczyli oni dostęp do prawa miejskiego. Na czoło społeczności
miejskiej wysuwali się posiadacze domów z przywilejem piwowarskim - tylko oni byli pełnoprawnymi
obywatelami i mogli sprawować w mieście urzędy.9
W epoce feudalnej część mieszkańców Strzeleczek trudniła się rzemiosłem cechowym oraz
handlem. Dokumenty cechowe miasteczka z owych czasów do dnia dzisiejszego nie dochowały się.
Przekazy źródłowe o rzemiośle cechowym Strzeleczek pochodzą z późniejszych czasów. Najważniejszy był
tu cech garncarski, który w XVII w. liczył 40 mistrzów (liczba ta obejmowała również garncarzy
zamieszkałych w innych miastach - inkorporowanych do miejscowego cechu - np. 14 garncarzy z
Głogówka). Cech ten posiadał przed wojną księgę protokołów (rozpoczynała się od 1750 r.), pieczęć
(zapewne z XVII w.) z wyobrażeniem postaci Adama i Ewy, stojących wokół drzewa rajskiego, którego
pień owija wąż (jest to biblijna scena o stworzeniu Adama z gliny, a także kuszenia Ewy) oraz pochodzący
z 1672 r. całun pogrzebowy. Był on sporządzony z czarnego aksamitu i miał następujące wymiary: 260 cm
długości i 22 cm szerokości. Na środku był wyszyty biały krzyż, a boki ozdobione miał srebrną frędzlą.
Całun kładziono pod trumnę na nosze (był on używany przy uroczystościach członków cechu jeszcze przed
Ibidem, s. 11; K. Maleczyński (red.), Historia Śląska. Tom I do roku 1763. Część II od połowy XIV do trzeciej
ćwierci XVI w., Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 236.
9
D. Tomczyk , R. Miążek, op. cit., s. 12-13.
8
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pierwszą wojną światową). Całun ten był pokazywany na wystawie upamiętniającej 700-lecie Białej
Prudnickiej. Obecnie jednak miejsce jego przechowywania nie jest do końca znane.
W Strzeleczkach funkcjonowały również następujące cechy: piekarski, krawiecki i kowalski oraz
cech pospólny (zbiorowy) - zrzeszający bednarzy, stolarzy, ślusarzy (pieczęć cechowa z XVII w.).10
Strzeleczki w epoce feudalnej były miejscowością bardzo słabo zaludnioną. W latach 1618-1626 w
miasteczku mieszkało ok. 500-600 osób, a rocznie chrzczono tu średnio 20 dzieci. W 1783 r. w 90 domach
mieszczańskich żyło tu około 540 mieszkańców (przeciętna rodzina liczyła 6 osób).
Na przełomie XVIII i XIX w., a także w pierwszych trzech dekadach XIX w. ludność Strzeleczek
rosła powoli. W 1828 r. naliczono tu 880 osób - zanotowano zatem w ciągu 45 lat wzrost o ok. 340
mieszkańców. Piętnaście lat później (w 1843 r.) w Strzeleczkach żyło w 144 posesjach 1255 mieszkańców
(w tym 14 ewangelików). Osada posiadała magistrat, gorzelnię, gospodę i 552 morgi ziemi, którą uprawiali
jej mieszkańcy.
W późniejszych latach Strzeleczki przeżywały niewątpliwie zastój gospodarczy, na co wskazuje
wyraźnie utrzymujący się nadal powolny wzrost liczby ich mieszkańców. W 1855 r. było tu 1344, w 1861 r.
- 1389 osób (w tym 1370 katolików), 8 budynków publicznych, 151 mieszkalnych i 186 gospodarczych.
Znajdowała się tu również leśniczówka królewska.
Kilkadziesiąt lat później (1883 r.) zaludnienie Strzeleczek nieco się zwiększyło i wynosiło 1414
mieszkańców. Około 1890 r. mieszkało tu 1428 osób, w tym: 795 kobiet, 1404 katolików, 17 ewangelików i
7 Żydów. W dalszym ciągu odbywały się tu targi na bydło i towary karmne, a także czynna była gorzelnia.
W dniu 1 kwietnia 1894 r. przyłączono do Strzeleczek kolonię Kopalinę oraz wieś Oracze. 11
Pierwsza z tych miejscowości liczyła 207 mieszkańców, druga zaś - około 200 osób. Pieczęć Oraczy
przedstawiała wizerunek orzącego chłopa, w swej symbolice więc wieś ta nawiązywała do jej rolniczego
charakteru.
W 1895 r. liczba mieszkańców Strzeleczek wzrosła do 2036 osób. 12
Bardzo wcześnie, bo już w 1375 r., ujawnia się w źródłach zapis o szkole parafialnej w
Strzeleczkach, która należy do jednej z najstarszych na Śląsku Opolskim (zapewne powstała ona o wiele
wcześniej). Nauczyciele rekrutowali się spośród kościelnych, zakrystian, kantorów (śpiewaków
kościelnych), dzwonników, pisarzy miejskich oraz organistów. W szkołach tego typu (nauka nie była
obowiązkowa) uczono modlitw, śpiewu kościelnego, katechizmu, być może też rachunków. Rola owej
szkółki funkcjonującej już w średniowieczu była znaczna, bowiem podnosiła ogólny poziom kultury
mieszkańców Strzeleczek w ubiegłych wiekach.13
Kolejna informacja o istnieniu tu parafialnej szkoły katolickiej (początkowej) pochodzi dopiero z
1617 r. W 1843 r. szkoła miała 2 klasy (uczyło w niej 2 nauczycieli: główny i pomocniczy), w 1861 r. już 3
10

Ibidem, s. 14-15.
Zob.: S. Sochacka, Wieś śląska w świetle polskich nazw terenowych [w:] Śląsk Opolski (Społeczeństwo. Gospodarka.
Kultura), nr 1(38)/2000, s. 1. Nazwa Kopalina oznacza m.in. obszar wykarczowany przez człowieka.
12
D. Tomczyk, R. Miążek, op. cit., s. 16-18.
13
Ibidem, s. 16; por.: M. Lis, op. cit., s. 46.
11
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klasy z trzema nauczycielami i 346 uczniami, w 1912 r. było już 6 klas i 396 uczniów, w 1925 r. stan klas
pozostawał bez zmian, lecz liczba uczniów zmalała do 344.
Na przełomie XIX i XX w. Strzeleczki były nadal małym ośrodkiem rolniczo-rzemieślniczym,
chociaż w tym okresie przeprowadzono tu kilka inwestycji. W czerwcu 1895 r. ogłoszony został projekt
budowy linii kolejowej na odcinku Prudnik-Biała-Strzeleczki-Krapkowice-Gogolin. Z uwagi na dość równe
tereny, budowa przebiegała sprawnie i już w dniu 3 grudnia 1896 r. ruszył pierwszy pociąg na tej linii.14 W
1898 r. wybudowano zaś w Strzeleczkach cegielnię, w której prowadzono produkcję do 1991 r.
W 1910 r. mieszkało w Strzeleczkach 1810 osób (ubytek w stosunku do 1895 r. o 226 ludzi), w tym
1525 (84,3%) mówiących po polsku, 170 (9,4%) - po niemiecku, 115 (6,3%) - po niemiecku i polsku.
Podczas I wojny światowej (1914-1918) wielu tutejszych mężczyzn zostało powołanych do armii
niemieckiej. Walczyli oni na różnych frontach, część z nich poległa lub dostała się do niewoli.
W okresie międzywojennym wielu mieszkańców Strzeleczek emigrowało w poszukiwaniu pracy do
ośrodków przemysłowych na Górnym Śląsku i w głębi Niemiec.
Chociaż Strzeleczki pozostawały poza bezpośrednim zasięgiem walk zbrojnych podczas powstań
śląskich (1919-1921), to również i tu prowadzono polską pracę organizacyjną i propagandową. W trakcie
plebiscytu (20 marca 1921 r.) za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski głosowało 198, za
pozostawieniem tego obszaru w granicach Niemiec - 1381 wotantów. Mieściła się tu siedziba Polskiego
Komitetu Plebiscytowego na powiat prudnicki - pod kierownictwem ks. Emanuela Krzoski. W III
powstaniu śląskim wzięło udział 10 mieszkańców Strzeleczek. W wyborach komunalnych (9 listopada 1919
r.) oddano tu 383 głosy na listę niemiecką, na polską zaś - 175. Niemcy uzyskali wówczas 8, a Polacy - 4
mandaty. W grudniu 1918 r. w obradach Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu uczestniczyło dwóch delegatów
ze Strzeleczek.
W 1919 r. założył tu ks. Jan Szymała (rodem z Dobrzenia Wielkiego) koło Towarzystwa Oświaty
na Śląsku im. św. Jacka, będącego organizacją kulturalno-oświatową. Towarzystwo rozwinęło ożywioną
działalność, zrzeszając około 80 członków, upadło jednak z chwilą przeniesienia ks. Szymały do Zabrza (25
października 1919 r.).
W Strzeleczkach funkcjonowało również koło Górnośląskiego Związku Rolników.
Spośród znanych ludzi, urodzonych w Strzeleczkach, wymienić należy przede wszystkim Leona
Kauczora (ur. 11 kwietnia 1910 r.), nauczyciela i muzyka. Opracował on (zbierane przez szereg lat) zbiory
pieśni ludowych ze Śląska Opolskiego (ponad 200 pieśni).
Od zakończenia I wojny światowej ludność Strzeleczek powoli zwiększała się. W 1925 r. mieszkało
tu 1950 osób, w tym 514 (26,3%) mówiących po polsku, 253 (13,0%) - po niemiecku, 1181 (60,6%) - po
niemiecku i polsku. W następnych latach zaludnienie Strzeleczek malało, co wiązało się z wychodźstwem
zarobkowym. W 1933 r. żyło tu już tylko 1839 mieszkańców, wśród których było 309 (16,8%) mówiących
Stacja kolejowa w Strzeleczkach została zlikwidowana w latach 90-tych, a jej budynek zaadaptowano na dom
mieszkalny, obecnie niezamieszkały.
14
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po polsku, 354 (19,3%) - po niemiecku, 1176 (63,9%) - po niemiecku i polsku. W 1939 r. zaludnienie
Strzeleczek wzrosło do 1875 osób.15
W okresie II wojny światowej (1939-1945) wielu mieszkańców Strzeleczek służyło w
Wehrmachcie, walcząc na różnych frontach. Kilkunastu z nich poległo lub dostało się do niewoli.
W latach wojny Niemcy zlokalizowali tu dwa oddziały robocze jeńców: brytyjskich i radzieckich
(początkowo składał się on z około 300 jeńców brytyjskich, a od 1942 r. z jeńców radzieckich, pracowali
oni w miejscowych gospodarstwach chłopskich), brytyjskich (istniał on w latach 1940-1944, liczył około
100 jeńców, którzy wykonywali prace leśne), a także obóz pracy dla Żydów.
W schyłkowym okresie Niemcy próbowali przygotować Strzeleczki do obrony, budując w ich
rejonie (na polach uprawnych) umocnienia typu polowego (rowy).
Strzeleczki zostały zdobyte w toku operacji opolskiej wojsk 1 Frontu Ukraińskiego pod
dowództwem marsz. Iwana Koniewa w dniach 15-31 marca 1945 r. W kierunku tej miejscowości nacierała
80 Dywizja Piechoty płka Dimitrija Kuzmina (z 43 Korpusu Piechoty gen. mjra Anatolija Andriejewa) 59
Armii, dowodzonej przez gen. lejtn. Iwana Korownikowa. Większość mieszkańców Strzeleczek została
ewakuowana lub uciekła jeszcze przed wkroczeniem czerwonoarmistów. Ci, którzy pozostali nierzadko
zmuszani byli znosić brutalne traktowanie i akty przemocy wojsk sowieckich.16Zniszczenia w zabudowie
osady - spowodowane działaniami wojennymi - nie były duże.
Od dnia 19 marca 1945 r. Strzeleczki znalazły się pod okupacją radziecką. Władze sprawowała tu
radziecka komendantura wojenna, tj, wojskowa struktura administracyjna. Ten stan trwał do dnia 11 maja
1945 r., kiedy to do Prudnika przyjechała grupa operacyjna polskiej administracji. Chociaż Polacy przejęli
wkrótce władzę, to faktycznie jej nie sprawowali. Nawet po formalnej likwidacji komendantur wojennych
(przełom lipca i sierpnia 1945 r.) na przyłączonych do Polski ziemiach zachodnich i północnych, spełniały
one swoją funkcję aż do 1947 r. (był to tzw. okres dwuwładzy) - Polacy nie posiadali jeszcze wtedy pełnej
władzy administracyjnej.17
Po wojnie nadano wsi polskie nazwy przejściowe: Strzelce Małe, a także Strzeliczki.18
Po zakończeniu działań wojennych i w latach następnych zaludnienie Strzeleczek zmalało.
Bezpośredni wpływ na to zjawisko miały oczywiście wydarzenia wojenne. Część mieszkańców bowiem
została przymusowo ewakuowana lub uciekła przed zbliżającym się frontem wschodnim i pozostała już w
głębi Niemiec. Część niemieckich rodzin została zaś wysiedlona w czerwcu 1946 r.
Od 1945 r. Strzeleczki przybrały rolniczy charakter. Zaczęło się także rozwijać życie polityczne i
kulturalne. W połowie 1946 r. powstał tu gminny komitet Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). W styczniu
zaś 1947 r. istniało już koło Stronnictwa Demokratycznego (SD). W 1947 r. powstała w Strzeleczkach
biblioteka gminna, a dom kultury istniał tu już w lutym 1946 r.
D. Tomczyk, R. Miążek, op. cit., s. 18-19; D. Tomczyk, op. cit., s. 114; W. Lesiuk, M. Lis, op. cit., s. 266.
Por.: J. Bahlcke, Śląsk i Ślązacy, Warszawa 2001, s. 191.
17
D. Tomczyk, R. Miążek, op. cit., s. 21-22; por.: M. Lis, op. cit., s. 204.; zob. też: J. Bahlcke, op. cit.
18
Zrezygnowano tym samym z niemieckiej nazwy wsi - Klein Strehlitz.
15
16
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W 1953 r. powstał tu Zakład Dziewiarski (nie istnieje już od połowy lat 80-tych, obecnie mieści się
tu Urząd Gminy), zatrudniający wówczas 171 osób (w 1972 r. - już 370 ludzi, w tym 330 kobiet).
Po wydarzeniach z października 1956 r. i tutaj nastąpił klimat dla ponownego rozwoju rzemiosła.
Powstało wówczas 26 zakładów rzemieślniczych, w których pracowało 98 prywatnych rękodzielników. W
1970 r. z zawodów rolniczych utrzymywało się tu tylko 24,1%, z zawodów pozarolniczych zaś aż 75,9%.
Po przemianach ustrojowych w 1989 r. kilku mieszkańców Strzeleczek zmieniło charakter
dotychczasowej działalności gospodarczej lub rozpoczęło nową, zakładając własne firmy. Od 1 stycznia
1973 r. Strzeleczki są siedzibą gminy.

1.3

Dokumentacja sfragistyczna

Strzeleczki szczycą się ponad czterowieczną tradycja miejską. Posiadały też swój herb, który zrodził
się i kształtował - wzorem innych miast - w obrazie pieczęci miejskiej, konkretnego i plastycznego symbolu
samorządowej odrębności.
Do dnia dzisiejszego nie zachowały się najstarsze pieczęcie Strzeleczek, które były wyciśnięte na
dokumentach miejskich (zostały one zniszczone w czasie wojen i podczas pożarów tej miejscowości).
Aktualnie znane są pieczęcie Strzeleczek dopiero z XVII-XIX w. Mają one w godle stylizowane
heraldycznie drzewo z korzeniem, przeszyte ukośnie strzałą skierowaną żeleźcem w prawo ku górze i po
obu stronach drzewa raz po jednej gwiazdce, innym razem po dwie gwiazdki. W otokach zaś wyryto
następujące napisy: „S. DES. STATLEINS. KLAIN. STRELITZ” (połowa XVII w.; poprawnie ów napis
powinien brzmieć: „Siegel das Städtels Klein Strehlitz” i oznacza: Pieczęć miasteczka Strzeleczki),
„SIGILLVM. CIVITAT. PRAVO. STRELICENSIS” (połowa XVIII w.). Z kolei pieczęć z połowy XIX w.,
z napisem: „STADT KLEIN STREHLITZ” (dokończenie na dole) „NEUSTAEDTER KREIS” (średnica
31 mm), daje w godle jodłę. Napis ów oznacza: Miasto Strzeleczki powiat prudnicki.19

1.4

Herb Strzeleczek

Herb Strzeleczek przedstawia się następująco: na czerwonym tle między złotymi gwiazdkami
zielona ukorzeniona jodła, której pień przeszywa ukośnie złota strzała skierowana grotem ku górze (w
prawą stronę - według opisu heraldycznego).
Godła na pieczęciach Strzeleczek nawiązują w swych motywach do cytowanej w punkcie 1.1
legendy o powstaniu tego miasteczka. Należy jednocześnie podkreślić, iż herb Strzeleczek jest herbem
„mówiącym”, którego motywy obrazowe kształtowały się od nazwy miejscowości.20
19
80

D. Tomczyk, op. cit., s. 114.
Ibidem.
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Rys 2 Herb Strzeleczek

1.5

Położenie oraz warunki geograficzne

Miejscowość Strzeleczki leży w środkowej części gminy Strzeleczki, w województwie opolskim, w
powiecie krapkowickim. Graniczy z miejscowościami Dobra, Łowkowice, Pisarzowice, Buława, Kujawy,
Ścigów, a od północy z kompleksem leśnym, będącym częścią obszaru chronionego krajobrazu „Bory
Niemodlińskie”. Przez Strzeleczki przepływają rzeka Biała i Rów Rzymkowicki. Średnia temperatura
roczna wynosi 8˚C,. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń z temperaturą: -2,5˚C, najcieplejszym – lipiec,
ze średnią temperaturą 18,2˚C. Opady atmosferyczne wynoszą średnio 630 mm, przy czym najniższe są w
lutym, a najwyższe w czerwcu. Na terenie miejscowości, tak jak i całej gminy, dominują wiatry z
kierunków południowych i zachodnich.

1.6

Budowa geomorfologiczna

Obszar gminy Strzeleczki leży w zasięgu dwóch mezoregionów fizyczno – geograficznych,
wchodzących w skład Niziny Śląskiej: Kotliny Raciborskiej (dolina rzeki Białej i obszar na południe od
niej) oraz Równiny Niemodlińskiej (zalesiony obszar na północ od doliny Białej). Miejscowość Strzeleczki
leży w głównej osi geomorfologicznej tego obszaru, a mianowicie w obniżeniu dolinnym rzeki Białej i
płynącego równolegle Potoku Rzymkowickiego. Charakterystyczną cechą doliny rzeki Białej jest brak teras
nadzalewowych. Płaskie i rozległe terasy nadzalewowe wznoszą się na wysokość 2-4 m nad poziom rzeki i
przechodzą łagodnie w wysoczyznę przydolinną.21
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzeleczki, Strzeleczki, 19999r., str.
12
21
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1.7

Warunki hydrogeologiczne

Przez teren miejscowości przepływa rzeka Biała oraz Potok Rzymkowicki. Na terenie sołectwa
istnieje również kilka zbiorników wodnych. Są to zarówno prywatne stawy, zarybione i zagospodarowane,
jak i zbiorniki wodne będące własności gminy, niezagospodarowane (przy ul. Sobieskiego oraz przy ul.
Kościelnej). Miejsowośc położona jest w granicach zbiornika wód podziemnych GZWP – 332.

II.

INWENTARYZACJA ZASOBÓW
1

SFERA SPOŁECZNA
1.1.

Ludność

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Strzeleczki zamieszkuje 1612 osób, w tym 744 mężczyzn
i 868 kobiet. Struktura wiekowa mieszkańców Strzeleczek została przedstawiona w poniższych tabelach:
Tabela nr 1: Liczba ludności miejscowości Strzeleczki (stan na 31.12.2010r.)
Wiek
Mężczyźni
Kobiety
37
57
0-6
62
63
7-15
42
43
16-19
457
506
20-60
146
199
Pow. 60
Razem
744
868

Razem
94
125
85
963
345
1612

Źródło danych: Urząd Gminy Strzeleczki

Tabela nr 2: Migracja (stan na 31.12.2010r.)
Lata
Napływ
29
2008
26
2009
10
2010

Odpływ
17
6
11

Saldo migracji stałej
+12
+10
-1

Źródło danych: Urząd Gminy Strzeleczki

Tabela nr 3: Ruch naturalny ludności (stan na 31.12.2010r.)
Ludność w wieku
nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku
produkcyjnym

Ludność w wieku
Przedprodukcyjnym
Stan na dzień 31.03.2010r.
304

Produkcyjnym

Poprodukcyjnym

963

345

67,4

Źródło danych: Urząd Gminy Strzeleczki

Tabela nr 4: Ruch naturalny ludności (stan na 31.12.2010r.)
Zgony
Małżeństwa
Urodzenia żywe
Ogółem
niemowląt
16
9
14
0
2008
14
19
14
0
2009
18
16
17
0
2010

Przyrost
naturalny
-5
+5
-1

Źródło danych: Urząd Gminy Strzeleczki
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Strzeleczki zamieszkuje wiele osób, które swoim zaangażowaniem próbują doprowadzić do rozwoju tej
miejscowości. Do grona takich osób należy zaliczyć członków Grupy Odnowy Wsi Strzeleczki, która
powstała w 2007 r. z inicjatywy pani Gertrudy Kurpiela (oficjalnie 30 stycznia 2008 r.).
Celem Grupy Odnowy Wsi jest aktywizacja społeczności Strzeleczek we współpracy z Radą
Sołecką , TSKN, OSP, LKS oraz Radą Parafialną i Caritasem.

1.2.

Oświata

W Strzeleczkach znajduje się Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole oraz Gimnazjum. W
Szkole Podstawowej w ośmiu klasach uczy się uczniów, natomiast do przedszkola uczęszcza dzieci
W

gminie

jest

jedno

gimnazjum

w

miejscowości

Strzeleczki.

Uczy

się

w

nim

230 uczniów w 10 oddziałach, co daje średnią 23 uczniów na oddział. Gimnazjum posiada swoją salę
gimnastyczną oraz kompleks boisk wybudowanych w ramach programu Orlik 2012. Prowadzi ono również
wymianę młodzieżową z gimnazjum w Bitburgu w Niemczech oraz uczestniczy w programie Sokrates
Commenius. Wszyscy nauczyciele uczący w szkołach posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem
pedagogicznym.
Tabela nr 5: Nauczyciele szkół i przedszkola w Strzeleczkach (stan na 31.12.2010r.)
Jednostka

Wykształcenie

Gimnazjum w
Strzeleczkach

mgr

Szkoła
Podstawowa w
Strzeleczkach

mgr

Publiczne
Przedszkole w
Strzeleczkach

mgr
stud.naucz.

Razem:

Stopień awansu
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
Razem
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
Razem
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
Razem

Umowy
1
1
2
14
18
0
1
0
8
9
0
3
1
1
5
32

Źródło danych: Urząd Gminy Strzeleczki

Młodzież dojeżdża do szkół średnich w Krapkowicach (10 km), Białej (18 km), Prudniku (30 km)
oraz Opolu (36 km). Część absolwentów podejmuje studia wyższe, zarówno w kraju jak i za granicą, a po
ich ukończeniu tylko nieliczni wracają na wieś. Priorytetowym zadaniem planu rozwoju będzie
uatrakcyjnienie miejscowości, zachęcające do powrotu młodych, wykształconych ludzi i zaangażowanie ich
w rozwój lokalnej społeczności.
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Tabela nr 6. Struktura demograficzna w szkołach w latach 2011-2016
Rok szkolny

2013/2014

2014/2015

2015/2016

SP Strzeleczki

2012/2013

gimnazja

2011/2012

Szkoły Podstawowe i

79

89

93

90

96

56

44

b.d.

b.d.

b.d.

230

230

201

182

166

Przedszkole Strzeleczki

Gimnazjum Strzeleczki

Źródło: Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Strzeleczkach..

1.3.

Służba zdrowia

Mieszkańcy miejscowości korzystają z usług Gminnego Ośrodka Zdrowia w Strzeleczkach oraz
innych ośrodków na terenie gminy Strzeleczki, tj. w Dobrej, Zielinie i Racławiczkach. Świadczą one swoje
usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Każda przychodnia ma swojego lekarza.
Na terenie gminy prowadzone są również dwie praktyki indywidualne, jedna praktyka
specjalistyczna i trzy praktyki stomatologiczne, z których korzystają mieszkańcy Strzeleczek.

1.4.

Bezpieczeństwo publiczne

W Strzeleczkach bezpieczeństwa publicznego i pożarowego strzeże rewir dzielnicowy Komendy
Policji Powiatowej w Krapkowicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Na komisariacie pracuje dwóch
policjantów dysponujących samochodem osobowym. Rewir obejmuje całą gminę Strzeleczki.
Bezpieczeństwa pożarowego strzeże Ochotnicza Straż Pożarna, która należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego. Liczy ona 71 czynnych strażaków ochotników, w tym 22 kobiety i 8 honorowych.
W OSP działa również 10 dziewcząt i 10 chłopców w dwóch młodzieżowych drużynach pożarniczych. OSP
Strzeleczki dysponuje dwoma samochodami pożarniczymi, w wieku 39 i 36 lata. Dodatkowym sprzętem w
posiadaniu OSP są: dwie motopompy, pompa pływająca, agregat prądotwórczy, zestaw ratownictwa
technicznego, system DSP (radiostacja obiektowa) oraz radiostacje nasobne i w samochodach, cztery
aparaty powietrzne, piła do drewna, piła do betonu i stali. Wiek tego sprzętu jest bardzo różny. Obok
urządzeń mających powyżej 25 lat, znajdują się również urządzenia nowe.
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OSP Strzeleczki zanotowała w 2010 roku 23 interwencje, z czego siedem to pożary, głównie
spowodowane wypalaniem traw i ściernisk, jak również odnotowano dwa pożary w zabudowaniach
gospodarczych oraz szesnaście innych interwencji (wypadki drogowe, usuwanie skutków wichury,
poszukiwanie zaginionych osób w lesie, usuwanie skutków powodzi).

1.5.

Kultura

W Strzeleczkach podstawowym podmiotem zajmującym się kulturą jest Gminny Ośrodek Kultury.
Organizuje on imprezy o charakterze lokalnym tj. Gminny Konkurs Kroszonkarski, wspólnie z parafią
Strzeleczki dzień Św. Marcina, Dożynki Gminne gdzie każda skupia około 2 000 uczestników oraz jedną o
charakterze powiatowym tj. Przegląd Twórczości Amatorskiej Kół „Unser Singen – Nasze Śpiewanie”. W
miejscowości posiada dwie placówki, to jest salę przy Urzędzie Gminy oraz świetlicę przy remizie OSP.
W Strzeleczkach działa również Gminna Biblioteka Publiczna, która oprócz Strzeleczek posiada
jeszcze cztery oddziały w gminie. Stan zasobów bibliotecznych, liczbę czytelników i liczbę wypożyczeń
przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 7: Stan zasobów bibliotecznych w Bibliotece Publicznej w Strzeleczkach
Rok

Stan zasobów
bibliotecznych

Wypożyczenia

Liczba czytelników

2010
2009
2008

17102
16963
16907

10350
11041
9478

616
662
613

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna jest również organizatorem spotkań z autorami książek, m.in. z Olgą
Tokarczuk w roku 2008, Wiolettą Piasecką – autorką książek dla dzieci, w roku 2009 i 2010, pisarką Martą
Fox – autorką książek dla młodzieży w roku 2006., poetką Bogusławą Magdaleną Pala w 2010r., Arturem
Klose w 2011r. – autorem komiksów urodzonym w Strzeleczkach a także innych wydarzeń kulturalnych
(wystawy fotografii, spotkania z kulturą japońską, liczne konkursy dla dzieci, np. „Nasz patron Św.
Marcin”, wyjazdy do Rogowa Opolskiego i Kamienia Śląskiego).

1.6.

Sport, rekreacja i wypoczynek

Instytucją zajmującą się sportem i rekreacją w Strzeleczkach jest Ludowy Klub Sportowy w
Strzeleczkach. Zawody sportowe oraz inne imprezy, np. zawody strażackie i festyny wiejskie organizowane
są na terenie boiska w Strzeleczkach.
W Strzeleczkach jest również sala gimnastyczna przy gimnazjum, z której korzysta zarówno
młodzież szkolna z gimnazjum i szkoły podstawowej jak i mieszkańcy Strzeleczek. Organizowane są w niej
zawody sportowe różnego szczebla – od zawodów szkolnych po finały wojewódzkie. Przy gimnazjum w
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2010r. wybudowano kompleks boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012, tj. boisko do piłki nożnej,
boisko do siatkówki i koszykówki oraz kort tenisowy.
Przez miejscowość przebiega oznakowana ścieżka rowerowa, będąca częścią 42 kilometrowej trasy
rowerowej przez gminę Strzeleczki i sąsiednie gminy (Krapkowice, Prószków, Biała, Głogówek).

1.7.

Zabytki i urbanistyka

Na obszarze Strzeleczki jest bardzo dużo obiektów zabytkowych, zarówno wpisanych do rejestru
zabytków, jak i ujętych w ewidencji zabytków. Większość obiektów jest w stanie dobrym lub bardzo
dobrym. Są one remontowane i wykorzystywane do celów publicznych.
Do rejestru zabytków wpisany jest Kościół parafialny p.w. św. Marcina - wzmiankowany po raz
pierwszy w 1394r., a w 1447r. wymieniony w rejestrze świętopietrza wśród parafii arcyprezbitariatu
głogóweckiego. Kościół ten, najpierw drewniany, ulegał kilkakrotnie pożarom. Obecny, murowany,
późnobarokowy, zbudowany został w 2 połowie XVII w. być może z zachowaniem dolnej kondygnacji
poprzedniego kościoła, późnogotyckiego. Innym ciekawym zabytkiem jest kościół przy cmentarzu, p.w.
podwyższenia krzyża, zbudowany pod koniec XIX wieku w stylu neogotyckim. Zabytki ujęte w ewidencji
to m.in. budynek Urzędu Gminy, Sala GOK, budynek biblioteki, szkoły podstawowej, przedszkola,
nieczynna stacja kolejowa i liczne budynki w rynku i sąsiednich ulicach, będące własnością prywatną,
łącznie 40 obiektów.

2

INFRASTRUKURA SPOŁECZNA
2.1.

Zaopatrzenie w wodę

Strzeleczki są zwodociągowanie w 100%. Woda dostarczana jest z stacji uzdatniania wody w
Nowym Budzie, zarządzanej przez Związek Gmin Aqua Silesia w Strzeleczkach, poprzez gminną sieć
wodociągową. Stan wody pitnej dostarczanej wodociągiem jest oceniany jako bardzo dobry.
Tabela nr 7. Użytkownicy wodociągów w Strzeleczkach

Rok

Ilość odbiorców wody

Pobór wody (w m3)

2008

501

40199

2009

502

44782

2010

503

46811

Źródło: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Strzeleczkach.

16
Id: 9E2F4093-AD53-4FC1-8D5D-40A76AF1A71C. Podpisany

Strona 16

Plan Odnowy Miejscowości Strzeleczki

2.2.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Na terenie Strzeleczek nie ma kompleksowego rozwiązania systemu odprowadzania ścieków
bytowo-gospodarczych. Ścieki są gromadzone w indywidualnych szambach, zarówno w budynkach
prywatnych i gospodarstwach indywidualnych jak i budynkach użyteczności publicznej a ścieki z nich
wywożone są przez koncesjonowanych wywoźników do oczyszczalni ścieków w Krapkowicach.
Strzeleczki są w aglomeracji krapkowickiej, w ramach której planowane jest skanalizowanie miejscowości
w najbliższych latach, jednak działania te zostaną podjęte, jeżeli gmina otrzyma dofinansowanie z funduszy
strukturalnych.
Na terenie miejscowości istnieje jedynie szczątkowa ilość kanalizacji deszczowej.

2.3.

Utylizacja odpadów stałych

Nieczystości stałe z terenu miejscowości są wywożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Gogolinie na tamtejsze wysypisko śmieci na podstawie umów podpisanych indywidualnie
przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze oraz instytucje publiczne.
Na terenie sołectwa prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów. Gmina Strzeleczki posiada
opracowany program gospodarki odpadami i ochrony środowiska obejmujący również wieś Strzeleczki.

2.4.

Energetyka

Siecią elektroenergetyczną w miejscowości zarządza Energia Pro Koncern S.A. Oddział w Opolu,
Rejon Energetyczny Strzelce Opolskie. W miejscowości znajduje się 7 stacji transformatorowych, a główny
punkt zasilający jest w Krapkowicach. Jego moc wynosi 110/15kV 25 MVA. Przez Strzeleczki przebiega
linia energetyczna 15 kW, napowietrzna i kablowa. System zasilania awaryjnego jest oparty na GZP
110/15kV „Ceglana” z rejonu Kędzierzyna Koźla. W chwili obecnej do sieci podłączonych jest około 600
odbiorców.

2.5.

Telekomunikacja

Sołectwo Strzeleczki obsługuje Telekomunikacja Polska S.A., nie ma możliwości skorzystania z
innego operatora sieci naziemnej. Natomiast obszar wsi obejmuje zasięgiem sieć telefonii komórkowej
ERA, Plus i Orange. Niestety, na terenie miejscowości są kłopoty z dostępem do Internetu, nie wszędzie
można skorzystać z usług Neostrady.
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2.6.

Komunikacja

Przez Strzeleczki przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Droga wojewódzka to trasa
nr 409 relacji Krapkowice – Dębina. Jest to droga o bardzo dużym natężeniu ruchu, szczególnie
samochodów ciężarowych (dojazd z Republiki Czeskiej do autostrady). Droga powiatowa to droga do
Smolarni, biegnąca przez rynek w Strzeleczkach. Analizując stan dróg w miejscowości, należy stwierdzić,
że są one w miarę równomiernie i funkcjonalnie rozmieszczone. Niestety nie spełniają one dostatecznie
wszystkich parametrów. W części drogi krajowej brakuje chodnika, również stan chodników wzdłuż części
drogi powiatowej jest zły. Natomiast drogi gminne są w dobrym stanie technicznym, część dróg została
wyremontowana w latach 2007-2010, m.in. droga Strzeleczki – Pisarzowice, która ma obecnie nawierzchnię
asfaltową.
Przez miejscowość przebiega nieczynna linia kolejowa Krapkowice – Prudnik, która ze względu na
przebieg mogłaby być wykorzystana jako trasa rowerowa.

3.

SFERA GOSPODARCZA
4.1

Przedsiębiorczość

Na terenie Strzeleczek nie ma większych przedsiębiorstw. Gospodarka lokalna opiera się na
indywidualnych podmiotach gospodarczych. W roku 2010 na terenie miejscowości prowadziły działalność
około 40 podmiotów gospodarczych, głównie sklepy i rzemieślnicy. W miejscowości znajduje się również
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Bank Spółdzielczy, Poczta. Największym pracodawcą jest
Urząd Gminy Strzeleczki wraz z jednostkami organizacyjnymi (GZGK Strzeleczki, GOK Strzeleczki,
Biblioteka Gminna, GZEAS Strzeleczki).
Tabela nr 8: Większe firmy na terenie Strzeleczek
Nazwa firmy

Branża

Bekoniarstwo Kamieniarstwo Harunek i Kubotsch
Zakład Prac Leśnych S.C. Kaim Jezierski
Elektro Serwis Mazur S.C.
Rzeźnictwo Wędliniarstwo Kostka
Son Gast Firma Gastronomiczno Usługowa
Sklep Mak-Ro
Sklep pawilon SANMAR

kamieniarska, budowlana
leśna
elektryczna
spożywcza
spożywcza
handel
handel

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy.
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4.2

Rolnictwo

Na terenie miejscowości Strzeleczki znajduje się 170 gospodarstw płacących podatek rolny, z czego
72 gospodarstwa prowadzą działalność rolniczą a w tym jest 46 gospodarstw towarowych (produkcja mleka
– 18 gospodarstw, produkcja żywca wieprzowego 23 gospodarstwa). Rolnicy zajmują się głównie uprawą
zbóż, roślin okopowych i kukurydzy na zielonkę oraz hodowlą trzody chlewnej, bydła mlecznego i
opasowego. Gleby gospodarstw rolnych charakteryzują się stosunkowo niską klasą bonitacyjną, jednak
wysoka kultura rolna powoduje, iż plony uzyskiwane przez rolników są wysokie, nawet w porównaniu z
wysokimi plonami uzyskiwanymi w woj. opolskim.
Tabela nr 9: Klasy gruntów użytkowanych przez osoby fizyczne na terenie miejscowości
Klasy bonitacyjne gruntów ornych ( w ha)
IIIb

IVa

IVb

V

VI

45,71

425,43

356,54

186,78

37,28

Razem grunty orne

1052,28
Klasy bonitacyjne Użytków zielonych
III

IV

V

VI

Razem

Łąki

56,55

83,22

21,34

3,30

164,41

Pastwiska

1,17

3,18

2,33

0,29

6,97

Rodzaj gruntu
Grunty orne
Sady
Łąki trwałe
Pastwiska trwałe

Powierzchnia w ha
1052,28
3,99
164,41
6,97

Lasy

1397,20

Wody

15,90

Drogi

82,18

Tereny kolei

5,02

Tereny zabudowane

37,50

Tereny zieleni (boiska)

3,40

Nieużytki

6,19

Razem:

2775,04

Źródło: Dane uzyskane w Urzędzie Gminy Strzeleczki.

19
Id: 9E2F4093-AD53-4FC1-8D5D-40A76AF1A71C. Podpisany

Strona 19

Plan Odnowy Miejscowości Strzeleczki

Tabela nr 10: Produkcja ziemiopłodów rolnych w Strzeleczkach i woj. opolskim (dane z roku 2006)
Strzeleczki

Średnia wojewódzka

pszenica

45

41

żyto

40

25

jęczmień ozimy

40

37

pszenżyto

45

30

mieszanki zbożowe

38

31

kukurydza na ziarno

55

40

ziemniaki

180

169

buraki cukrowe

300

471

rzepak

32

29

Plony w kwintalach

Źródło: Dane uzyskane w Urzędzie Gminy Strzeleczki oraz z Urzędu Statystycznego w Opolu.

4.3

Leśnictwo

Lasami leżącymi w obrębie Strzeleczek zarządza Nadleśnictwo Prószków. Dzieli się ono na dwa
obręby: Chrzelice i Dobra. Obszar zarządzany przez Nadleśnictwo to 4 278 ha lasów i terenów leśniczych,
w tym w Strzeleczkach 1.397,20 ha, i w całości jest on częścią tzw. Borów Niemodlińskich.
Największym kompleksem leśnym są Bory Niemodlińskie, należące do najważniejszych
ekologicznie terenów Opolszczyzny, w których gospodarkę leśną prowadzą Nadleśnictwo Prószków, Opole
i Tułowice. W 1988r. cały kompleks Borów Niemodlińskich został uznany za Obszar Chronionego
Krajobrazu – w celu zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów.
Działalność gospodarcza na takim obszarze jest prowadzona w sposób nienaruszający stanu względnej
równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych chronionego terenu.
Bory Niemodlińskie, jako część dawnej Puszczy Niemodlińskiej, zasługują na szczególne
wyróżnienie z racji swojej wartości historycznej oraz odrębności biologicznej. To pozostająca część dawnej
nieprzebytej puszczy, porastającej w średniowieczu Równinę Niemodlińską pomiędzy Odrą a Nysą
Kłodzką. Przeważają tu lasy iglaste, w składzie gatunkowym dominuje sosna z domieszką dębu, świerka i
brzozy. Są to lasy w całości uznane za ochronne, cenne przyrodniczo. Dodatkowo pełnią funkcję
wodochronną oraz mają wysokie walory zdrowotne i rekreacyjne dla mieszkańców aglomeracji opolskiej,
obfitujące w jagody (borówka czarna) i grzyby. Można tu spotkać takie zwierzęta jak: sarna, dzik, lis, kuna
leśna, piżmak, zając, bażant, kuropatwa, gęś zbożowa, kaczka krzyżówka oraz słonka.
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5. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM
ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW,
SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW
SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ
CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
5.1.

Centrum miejscowości

Planując działania z zakresu odnowy wsi należy zwrócić uwagę na układ przestrzenny
miejscowości i podjąć działania mające na celu uwypuklenie historycznego układu urbanistycznego
Strzeleczek, przede wszystkim w obrębie rynku i sąsiadujących z nim ulic.
Wieś Strzeleczki ma dobrze zachowany oryginalny układ przestrzenny oraz wiele domów o
pierwotnej konstrukcji. Te dwa elementy - architektura i urbanistyka decydują o tym, że Strzeleczki mogą
być dobrym miejscem do życia, ale także mogą stać się interesujące dla lokalnej turystyki oraz jako miejsce
obsługi turystów odwiedzających pałace w Dobrej i w Mosznej. Jednak bez odpowiednich zabiegów
architektoniczno - przestrzennych wieś zatraci swój charakter.
Dla podkreślenia walorów wsi konieczne jest przeprowadzenie przynajmniej uproszczonych badań
krajobrazowo - przestrzennych, które wskażą elementy najistotniejsze do ochrony lub przywrócenia i
pomogą sformułować zasady według których powinny przebiegać prace modernizacyjne na terenie wsi, w
taki sposób żeby ocalić wartościowe elementy. Konieczna jest także modernizacja najważniejszych
punktów wsi, takich ja Rynek oraz sąsiadujące z nim ulice: Młyńską, Kościelną i Sienkiewicza.
Rynek - centralny punkt wsi, jest niezbędny dla umocnienia lokalnej tożsamości mieszkańców – po
modernizacji i nadaniu nowych funkcji może stać się sercem wsi - miejscem spotkań i wypoczynku
zarówno dla mieszkańców jak i dla odwiedzających. W chwili obecnej gmina posiada opracowaną
dokumentację techniczną na wykonanie prac, które zaplanowano do wykonania w latach 2012-2013.
W latach 2009-2010 wykonano modernizację przystanku PKS przy ul. Sienkiewicza wraz z
sąsiadującym z nim klombem i obecnie teren ten może być wizytówką wsi - po pierwsze dlatego, że na nim
wysiadają z autobusu przyjezdni, ale także dlatego, że znajduje się przy drodze przelotowej, przy której leży
także wspomniany klomb.
Innymi ważnymi terenami są tereny przy dużym (ul. Sobieskiego) i małym (ul. Kościelna) stawie niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania wspólnoty. Teren przy małym stawie - koło kościoła i
targowiska, jest potencjalnie ważnym terenem zieleni, który mógłby stanowić miejsce spotkań i
odpoczynku. Teren przy dużymi stawie - po połączeniu komunikacyjnym i funkcjonalnym z główną ulica
wsi mógłby ułatwić i umilić piesze poruszanie się po wsi. Ważne jest wykonanie wszystkich elementów
modernizacji wsi ze względu na możliwość podniesienia jakości przestrzeni wiejskiej i uatrakcyjnienie
całego założenia. Na powyższe tereny gmina opracowała koncepcje zagospodarowania terenu i w
przyszłości obiekty te zostaną zmodernizowane.
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5.2.

Boiska ORLIK przy gimnazjum

Drugim ważnym dla społeczności lokalnej miejscem, zarówno z miejscowości Strzeleczki jak i
całej gminy, są tereny sportowe przy gimnazjum w Strzeleczkach (ul. Sienkiewicza). Na tym terenie została
wybudowana sala gimnastyczna oraz w 2010r. zespół boisk w ramach programu Orlik na którym znajdują
się boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, kort tenisowy, zaplecze socjalne oraz skatepark z
rampami do deskorolek. Teren jest ogrodzony i oświetlony, dostępny dla wszystkich chętnych codziennie
do godz. 22 00. Obok boisk powstał również plac zabaw dla dzieci oraz altanka.
W przyszłości planuje się wykonanie obok boisk lodowiska w ramach programu Biały Orlik oraz
zagospodarowanie reszty terenu na np. park.

III. ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI STRZELECZKI
SILNE STRONY:
 gospodarność mieszkańców Strzeleczek – dbałość o porządek i estetykę;
 historyczny układ urbanistyczny miejscowości;
 korzystne położenie miejscowości (bliskość większych ośrodków miejskich, takich jak
Opole, Prudnik, dobry dojazd do autostrady, centralne położenie w gminie);
 całkowite zwodociągowanie miejscowości i dobra jakość wody pitnej;
 dobry stan placówek oświatowych – przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum;
 rozwinięta infrastruktura społeczna: biblioteka, świetlica, sala GOK, Wiejski Ośrodek
Zdrowia w Strzeleczkach;
 boiska i tereny rekreacyjne;
 zasoby leśne w obrębie chronionego obszaru Borów Niemodlińskich i znaczna
różnorodność flory i fauny na terenach leśnych;
 oznakowane ścieżki rowerowe;
 bliskość zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej;
 znaczna aktywność społeczna mieszkańców;
 brak zakładów zanieczyszczających środowisko;
 tereny inwestycyjne.

SŁABE STRONY:
 zły stan części infrastruktury społecznej;
 nieuporządkowana przestrzeń publiczna (brak zagospodarowania rynku, skwerów i
klombów oraz nieuporządkowany układ przestrzenny miejscowości)
 niedostateczne zagospodarowanie atrakcji turystycznych miejscowości;
 duża liczba zaniedbanych i opuszczonych budynków;
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 brak kanalizacji;
 zanieczyszczenie wód powierzchniowych;
 zły stan dróg i chodników;
 brak obwodnicy miejscowości;
 brak ogólnodostępnego taniego Internetu;
 brak gospodarstw agroturystycznych;
 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości;
 słaba jakość gleb;
 brak uzbrojenia terenów przeznaczonych pod inwestycje;
 niewystarczająca ilość terenów pod budownictwo mieszkaniowe;
 słaby dostęp do lekarzy specjalistów;

SZANSE:
 sprzyjająca polityka regionalna adresowana do rozwoju obszarów wiejskich;
 możliwość uzyskania środków pomocowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej, na
poprawę infrastruktury technicznej i społecznej;
 rozbudzanie aktywności i współdziałania społeczności wiejskiej przez władze lokalne;
 położenie geograficzne;
 wykorzystanie

walorów

krajobrazowo-przyrodniczych

Borów

Niemodlińskich

(uczestnictwo gminy w programie Leader+ Partnerstwo Borów Niemodlińskich);
 promocja walorów turystycznych miejscowości;
 możliwość rozwoju gospodarstw agroturystycznych;
 możliwość wykorzystania nieczynnej linii kolejowej dla celów upowszechniania turystyki;
 rozbudzanie przedsiębiorczości;
 wzrost popytu na produkty ekologiczne;
 rozwój edukacji ekologicznej;
 rozwój działalności pozarolniczej na wsi.

ZAGROŻENIA:
 nieumiejętność wykorzystania funduszy wsparcia Unii Europejskiej
 migracja młodzieży do dużych miast i innych krajów
 słabe wykształcenie młodzieży
 niż demograficzny
 niskie nakłady na inwestycje remontowo – modernizacyjne układów transportowych, w tym
dróg powiatowych i wojewódzkich, przebiegających przez gminę i sołectwo.
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IV. WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI STRZELECZKI
Mieszkańcy miejscowości Strzeleczki, świadomi swoich korzeni oraz dogodnego położenia wsi i
jego walorów krajobrazowo-przyrodniczych, planują realizację przedsięwzięć, które zwiększą estetykę i
atrakcyjność wsi dla jej mieszkańców i przyjezdnych. Mają pełną świadomość konieczności zwiększenia
aktywności społecznej ludności lokalnej, umiejętności pozyskiwania funduszy i uatrakcyjnienia
miejscowości dla młodych, przedsiębiorczych ludzi.
Wspólnie wypracowana wizja rozwoju wsi brzmi:

„Misją Strzeleczek jest stworzenie poczucia stabilizacji i perspektyw rozwoju oraz poprawa
warunków życia mieszkańcom poprzez kompleksowy i harmonijny rozwój miejscowości
oparty na potencjale turystycznym, gospodarczym, rolniczym i walorach przyrodniczych,
możliwy do osiągnięcia wyłącznie dzięki wspólnej pracy
mieszkańców sołectwa.

W ramach opracowanej wizji rozwoju miejscowości wyodrębniono trzy płaszczyzny-priorytety
wraz z celem i działaniami priorytetowymi:
Priorytet 1.Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna
Cel 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego
Cel 2. Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury społecznej i sportowej
Priorytet 2. Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe
Cel 1. Ochrona i promocja obiektów zabytkowych i walorów przyrodniczych
Cel 2. Rozwój turystyki

Priorytet 3. Rozwój społeczności miejscowości i udostępnienie nowoczesnych technologii
Cel 1. Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców miejscowości na rzecz odnowy
wsi.
Cel 2. Stymulowanie działalności pozarolniczej.
Cel 3. Ułatwienie dostępu do wykorzystywania nowoczesnych technologii przekazu i informacji.
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V. PROGRAM ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI – PLANOWANE
DZIAŁANIA
Priorytet 1: Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna
Cel 1 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego
 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych miejscowości które uwidocznią historyczny
układ urbanistyczny miejscowości (Rynek, teren przy stawie na ul. Kościelnej i
Sobieskiego).
ponadto upiększenie posesji przy ulicach: Młyńska, Opolska, Prudnicka,
Sobieskiego – zakup drzewek, krzewów.
 Remont kościoła parafialnego (wymiana pokrycia dachu, tynkowanie i malowanie elewacji)
 Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena przy ul. Opolskiej.
 Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena na Rynku.
 Przejęcie od PKP zabytkowego budynku stacji kolejowej i przeznaczenie obiektu na cele
kulturalne np. muzeum lub cele socjalne.
 Wydanie folderu poświęconego historii Strzeleczek
 Ochrona tradycyjnych dóbr niematerialnych (obrzędy, przyśpiewki, tradycje).
organizacja imprez: „Moik – Maibaum”, „Dzień Świętego Marcina”, „Babski
Comber” , „Pogrzebanie Basa”, „Kiermasz Świąteczny”, „Konkurs kroszonkarski”.
Cel 2 – Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury techniczno - społecznej
 Doposażenie GOK ( sprzęt nagłaśniający, naczynia) i Świetlicy w Strzeleczkach (sprzęt
komputerowy, oprogramowanie i sprzęt nagłaśniający).
Rozbudowa zaplecza rekreacyjno sportowego przy gimnazjum – budowa lodowiska.
 Wyposażenie stadionu w Strzeleczkach w sprzęt do rekreacji ( ławki, stoły, altany, grill na
100 osób, parasole, podest dla orkiestry, plac do tańca., plac zabaw).
 Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości.
 Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych , budowa ścieżek rowerowych,
progów zwalniających, wysepek przy wjazdach, do miejscowości, oraz miejsc postoju dla
pojazdów, w szczególności dla ulic: Prudnicka, Młyńska, Sienkiewicza, Sobieskiego,
Opolska.
 Montaż nowych punktów świetlnych (m.in. przy stawie na ul. Sobieskiego).
 Wymiana i budowa chodników: ul. Sienkiewicza, Prudnicka, Osiedle,
 Remonty budynków komunalnych, głównie malowanie elewacji (budynek wielofunkcyjny
przy ul Młyńskiej, Szkoła Podstawowa).
 Uporządkowanie brzegów rzeki Białka i Młynówka.
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Priorytet 2: Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe
Cel 1 – Ochrona i promocja obiektów zabytkowych i walorów przyrodniczych
 Działania informacyjne związane z promocją obiektów i walorów kulturowych (tablice i
słupy informacyjne, foldery, widokówki, prezentacje CD, płyty CD promujące zespoły
muzyczne, sprzęt wystawowy.).
 Działania informacyjne związane z promocją walorów przyrodniczych Borów
Niemodlińskich (tablice informacyjne, foldery, widokówki, prezentacje CD).
Cel 2 – Rozwój turystyki
 Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej.
 Budowa komunalnych toalet na Rynku.
 Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej (utwardzenie nawierzchni)
oraz oznakowanie jako ścieżki rowerowej i pieszej chodnika przy drodze 409 tj. ul.
Sobieskiego, Sienkiewicza.
 Oznakowanie i informacja szlaku dla pieszych.
 Utworzenie punktu informacji turystycznej.
Priorytet 3: Rozwój społeczności sołectwa i udostępnienie nowoczesnych technologii
Cel 1 – Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców na rzecz odnowy wsi
 Działania na rzecz integracji społecznej: organizacja spotkań, festynów, przedstawień w
tym: Obchody 700 – lecia Strzeleczek, Bal Przebierańców, Dzień Rodziny, Dzień Matki i
Ojca, Spotkania Opłatkowe, „Moik – Maibaum”, „Dzień Świętego Marcina”, „Babski
Copmber”, „Pogrzebanie Basa”, „Kiermasz Świąteczny”.
 Stymulowanie działań indywidualnych mieszkańców zmierzających do poprawy estetyki i
wizerunku własnych gospodarstw. lub gospodarstw niezamieszkałych (lub zaniedbanych)
- zakup kosiarki spalinowej ,zakup rusztowania w związku z malowaniem elewacji
prywatnych posesji (odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków , ogrodzeń oraz
innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa miejscowości).
 Zakup strojów oraz instrumentów muzycznych i innego wyposażenia dla zespołów
artystycznych, zespołów folklorystycznych i innych zespołów kultywujących tradycje i
zwyczaje.
 Zakup wyposażenia oraz remont obiektów związanych z utrzymaniem tradycyjnych
zawodów takich jak: bednarz, kowal, zdun.


Wykonanie gablot informacyjnych , tablic informacyjnych oraz remont istniejących
słupów ogłoszeniowych.

 Oznakowanie – opisy na tablicach na posesjach stanowiących dziedzictwo kulturowe.
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Cel 2 – Stymulowanie działań mieszkańców do zróżnicowania źródeł dochodów
 Szkolenia i pomoc w zakresie zakładania, prowadzenia i marketingu gospodarstw
agroturystycznych.
 Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia małej
gastronomii, wykorzystania zdolności i umiejętności mieszkańców (rzemiosła i rękodzieła)
itp.
Cel 3 – Ułatwienie dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji
 Działania na rzecz udostępnienia mieszkańcom szerokopasmowego internetu i publicznego
dostępu do internetu.
 Stworzenie i prowadzenie strony internetowej sołectwa i stowarzyszenia działającego na
rzecz odnowy wsi.

 Zorganizowanie miejsca darmowego dostępu do Internetu.
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VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ
Lp
1.

2.

3.

4.

Harmonogram realizacji

Szacunkowy koszt w tyś. zł

corocznie
corocznie
corocznie
corocznie
corocznie

2
2
1
1
1

ŚU, ŚS, D, WM, *
ŚU, ŚS, D, WM,
D, WM,
D, WM,
D, WM,

2011

25

BG, ŚU, D, WM,

corocznie
corocznie
corocznie
corocznie

1
1
1
1

BG,
BG,
BG,
BG,

Remont – upiększenie terenu
- przy stawie na ul. Kościelnej
- przy stawie na ul. Sobieskiego,

2011-2012

90

BG, ŚU, D, WM,

Wyposażenie boiska w Strzeleczkach w sprzęt do
rekreacji ( ławki, stoły, altany, grill na 100 osób,
parasole, podest dla orkiestry, plac do tańca., plac
zabaw).

2011-2013

50

BG, ŚU

Planowane zadania, nazwa, cel, przeznaczenie
Ochrona tradycyjnych dóbr niematerialnych,
organizacja imprez:
- „Moik – Maibaum”,
- „Dzień Świętego Marcina”,
- „Babski Comber” ,
- „Pogrzebanie Basa”,
- „Kiermasz Świąteczny”
Działania na rzecz integracji społecznej organizacja spotkań, festynów, przedstawień w
tym:
- „Obchody 700 – lecia Strzeleczek” oraz
wydanie folderu poświęconego historii Strzeleczek
- „Bal Przebierańców”,
- „Dzień Rodziny”,
- „Dzień Matki i Ojca”,
- „Spotkania Opłatkowe”,

Źródło pozyskania funduszy

ŚS, D, WM,
ŚS, D, WM,
ŚS, D, WM,
ŚS, D, WM,
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5.

Wymiana i budowa chodników przy ulicach:
- Sienkiewicza,
- Prudnicka,
- Osiedle,

Stymulowanie działań indywidualnych
mieszkańców zmierzających do poprawy estetyki i
wizerunku własnych gospodarstw. lub gospodarstw
niezamieszkałych (lub zaniedbanych) oraz innych
terenów miejscowości - zakup kosiarki spalinowej
,zakup rusztowania w związku z malowaniem
elewacji prywatnych posesji (odnawianie elewacji i
dachów prywatnych budynków , ogrodzeń oraz
innych obiektów charakterystycznych dla
budownictwa miejscowości).
7. Remont Rynku,( położenie kostki, wykonanie
parkingów, chodników, klombów, murków)
8. Działania na rzecz udostępnienia mieszkańcom
szerokopasmowego Internetu i publicznego dostępu
do Internetu.
9. Remonty budynków komunalnych:
( m in. malowanie elewacji) :
- Szkoła Podstawowa Strzeleczkach,
- budynek wielofunkcyjny przy ul Młyńskiej 20.
10. Rozbudowa zaplecza rekreacyjno sportowego przy
gimnazjum – budowa lodowiska w ramach
programu Biały Orlik
11. Doposażenie GOK ( sprzęt nagłaśniający,
naczynia)
12. Upiększenie posesji przy ulicach: Młyńska,
Opolska, Prudnicka, Sobieskiego – zakup drzewek,
krzewów.

2011 - 2015

85
300
50

BG, ŚS, D, WM,
BG, ŚS, D, WM,
BG, ŚS, D, WM,

2011-2018

30

BG, WM,

2011-2020

1 500

BG, ŚU, ŚS, WM,

2011-2013

20

BG, ŚU

2011-2013

40
60

BG
BG

2013

600

BG, UMWO, Min. Sportu

2013

50

BG, ŚU,

2012

5

BG

6.
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13. Remont kościoła parafialnego (wymiana pokrycia
dachu, tynkowanie i malowanie elewacji)
14. Uporządkowanie brzegów rzeki Białka
i Młynówka
15. Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena
na Rynku
16. Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena
przy ul. Opolskiej
17. Działania informacyjne związane z promocją
obiektów i walorów kulturowych (tablice i słupy
informacyjne, foldery, widokówki, prezentacje CD,
płyty CD promujące zespoły muzyczne, sprzęt
wystawowy).
18. Działania informacyjne związane z promocją
walorów przyrodniczych Borów Niemodlińskich
(tablice informacyjne, foldery, widokówki,
prezentacje CD).
19. Zakup strojów oraz instrumentów muzycznych i
innego wyposażenia dla zespołów artystycznych,
zespołów folklorystycznych i innych zespołów
kultywujących tradycje i zwyczaje :
- Orkiestra Dęta ze Strzeleczek – zakup
instrumentów
- Zespół muzyczny MJUZIJ BAND – zakup
instrumentów
20. Stworzenie i prowadzenie strony internetowej
sołectwa i stowarzyszenia działającego na rzecz
odnowy wsi.
21. Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości.

2011-2012

400

BG, ŚU

2011

10

BG, ŚU

2012

30

BG, ŚU

2013

40

BG, ŚU

2011-2018

10

BG, ŚU

2011-2018

20

BG, ŚU

2011-2018

10

BG, ŚU, ŚS

2011-2018

2

BG, ŚU, D, WM

2012-2018

9 000

BG, ŚU

22. Szkolenia i pomoc w zakresie zakładania,
prowadzenia i marketingu gospodarstw
agroturystycznych.

2012-2018

5

BG, ŚU
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23. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej, tworzenia małej
gastronomii, wykorzystania zdolności i umiejętności
mieszkańców (rzemiosła i rękodzieła) itp.
24. Profesjonalne szkolenia prowadzone przez firmy
bazujące na funduszach europejskich,
umożliwiających szkolenia bezpłatne w zakresie
nauki języków obcych, obsługi komputerów.
25. Przebudowa i modernizacja ciągów
komunikacyjnych , budowa ścieżek rowerowych,
progów zwalniających, wysepek przy wjazdach, do
miejscowości, oraz miejsc postoju dla pojazdów, w
szczególności dla ulic:
- Prudnicka,
- Młyńska,
- Sienkiewicza,
- Sobieskiego,
- Opolska.
26. Oznakowanie i informacja szlaku dla pieszych.
27. Zakup wyposażenia oraz remont obiektów
związanych z utrzymaniem tradycyjnych zawodów
takich jak: bednarz, kowal, zdun.
28. Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii
kolejowej
29. Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej
(utwardzenie nawierzchni) oraz oznakowanie jako
ścieżki rowerowej i pieszej chodnika przy drodze
409 tj. ul. Sobieskiego, Sienkiewicza.
30. Przejęcie od PKP zabytkowego budynku stacji
kolejowej i przeznaczenie obiektu na cele
kulturalne np. muzeum (lub cele socjalne).

2012-2018

5

BG, ŚU

2012-2018

30

ŚU

2013-2018

250

BG, ŚU, ZDP, ZDW

2013

50

BG, ŚU

2014

50

BG, ŚU

2015

100

BG, ŚU

2016

10

BG, ŚU

2018

100

BG, ŚU
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VII. ANALIZA TRWAŁOSCI PROJEKTU
Zrealizowane przedsięwzięcia, które ujęto w niniejszym Planie Odnowy Miejscowości,
mają służyć społeczności wsi poprzez poprawę warunków życia a tym samym zapewnić poczucie
więzi i komfortu zamieszkania oraz chęci działania i rozwoju następnym pokoleniom.
Działania związane ze stymulowaniem aktywności społeczeństwa i miejscowości
Strzeleczki, jak i działania związane z rozbudową i unowocześnieniem infrastruktury technicznej i
społecznej będą organizowane i koordynowane przez liderów grupy odnowy wsi. Także
członkowie Rady Sołeckiej, przedstawiciele Urzędu Gminy i członkowie Rady Parafialnej będą
zaangażowani w realizację zawartych w planie odnowy miejscowości działań.
W związku z tym, iż wieś Strzeleczki posiada wiele osób zaangażowanych w działania
społeczne, w tym posiada aktywnie działającą grupę odnowy wsi, trwałość wszelkich projektów
zawartych w niniejszym opracowaniu jest niezagrożona. Ponadto aktywne zaangażowanie władz
samorządowych i urzędników Urzędu Gminy Strzeleczki, ukierunkowane na wsparcie tych działań
pozwala przypuszczać, że trwałość projektu będzie niezagrożona.

VIII. PODSUMOWANIE
Od aktywności społecznej mieszkańców wsi Strzeleczki, wspartej działaniami samorządu
lokalnego i sektora prywatnego oraz współpracy ze wszystkimi organizacjami działającymi na
terenie miejscowości zależy przyszły wizerunek sołectwa.
Mieszkańcy Strzeleczek świadomi swego dziedzictwa i odpowiedzialności za przyszłość
swojej „małej ojczyzny” dołożą wszelkich starań aby zrealizować Plan Odnowy Miejscowości.
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