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WSTĘP
Sołectwo Szemrowice to jedno z piętnastu sołectw w gminie
Dobrodzień, położone w odległości kilku kilometrów od głównych
dróg i kilkadziesiąt kilometrów od większych miast regionu.
Miejscowość jest położona pomiędzy lasami i niedaleko od centrum
gminy, jakim jest Dobrodzień, co daje szanse na rozwój
mieszkalnictwa, a spokojna okolica daje szanse na rozwój turystyki
i rekreacji weekendowej.
Mieszkańcy wsi są dumni ze swojej miejscowości, chcąc żyć w
ładnej, atrakcyjnej i przyjaznej miejscowości. Chcą rozwijać swoją
wieś i jeszcze bardziej się zintegrować – wspólnie działając.
Szemrowice to wieś niewielka, mająca jednak określone potrzeby
związane z poprawą standardu życia jej mieszkańców, co wymaga
szeregu inwestycji, także w kontekście realizacji standardów
wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. W
związku z tym mieszkańcy opracowali plan odnowy sołectwa.
Plan odnowy sołectwa ma również pobudzić jeszcze bardziej
mieszkańców do wspólnego działania na rzecz Szemrowic. Plan jest
dokumentem strategicznym, stworzonym przy znacznym udziale
mieszkańców. Określa najważniejsze działania, które sami
zainteresowani uznali za istotne dla swojej miejscowości, działania,
które pomogą im rozwiązać problemy i pokonać bariery oraz
osiągnąć stawiane cele. Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy
uznali za realne, możliwe do zrealizowania, przy założeniu także ich
własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu władz
samorządowych Gminy Dobrodzień i Starostwa powiatowego w
Oleśnie. Plan odnowy miejscowości Szemrowice pozwolił także na
uświadomienie sobie przez mieszkańców ich roli w tworzeniu
pomysłów na własny rozwój i poprawę warunków życia.
Plan odnowy sołectwa powstał w wyniku dyskusji podczas zebrania
wiejskiego, po konsultacji z mieszkańcami.

1. Charakterystyka miejscowości
Położenie
Szemrowice to miejscowość oznaczona położeniem graficznym:
18° 20'E i 50° 46'N. Znajduje się nieopodal prastarych szlaków
handlowych z Poznania do centrum Górnego Śląska i z Dolnego
Śląska przez Opole do centralnej Polski przez Częstochowę.
Położona na terenie nizinnym. Historycznie należy do Górnego
Śląska.
Podstawowe dane:
Przynależność administracyjna
Szemrowice, jako cześć składowa gminy Dobrodzień od 1 stycznia
1999 roku przynależą do województwa opolskiego, znajdując się w
jego wschodniej części. Należy do powiatu oleskiego.
Powierzchnia:
Liczba ludności: (stan na dzień 1 września 2008 r. wg danych
urzędu Gminy) – 538 osób
Ważniejsze drogi:
Przez Szemrowice biegnie droga powiatowa Dobrodzień – Olesno
przez Zębowice oraz droga gminna do Makowczyc, przystanek
komunikacji autobusowej znajduje się w centrum wsi.
Instytucje:
Na terenie Szemrowic jest Publiczna Szkoła Podstawowa z
oddziałami przedszkolnymi, kościół katolicki (siedziba Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy), Ochotnicza Straż Pożarna,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice, Towarzystwo
Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim koło
Szemrowice, filia Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu, nie ma
natomiast poczty i ośrodka zdrowia.
Działalność kulturalna i sportowa:
Funkcjonuje świetlica dla dzieci, co roku odbywają się wycieczki
turystyczno – krajoznawcze dla dzieci i młodzieży, a co dwa lata
dla dorosłych. Działa orkiestra dęta wraz z nauką gry na
instrumentach muzycznych. Co roku organizowane są Zawody
Sikawek Konnych na Górnym Śląsku – Dni Szemrowic oraz
Autosacrum, a także Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki i
Dzień św. Marcina. We wsi nie działa klub sportowy.

Położenie i środowisko przyrodnicze:
Wieś Szemrowice jest położona ok. 5 kilometrów na pn. – wsch. od
Dobrodzienia, od strony zach. są otoczone lasami. Najbliższe
miejscowości to Kadłub Wolny, Poczołków, Malichów, Kocury,
Bzionków, Warłów, Makowczyce. Położenie to jest atrakcyjne do
zamieszkania i wypoczynku.
Położenie komunikacyjne:
Wieś jest korzystnie położona względem ważniejszych szlaków
komunikacyjnych, dojazd do niej nie jest trudny. Znajduje się
niedaleko drogi wojewódzkiej nr 901 i drogi krajowej nr 46, co
umożliwia dojazd do autostrady A2.
Gospodarka:
Na terenie Szemrowic znajduje się kilka rzemieślniczych zakładów
pracy. Mieszkańcy zajmują się głównie działalnością pozarolniczą
głównie poza terenem miejscowości, a także pracują za granicą.
Istniejące gospodarstwa rolne, to (oprócz jednego) gospodarstwa
wielotowarowe.

Historia
19 XI 1493 - pierwsza wzmianka o Szemrowicach w dokumencie
nabycia Poczołkowa przez "zarządcę Szemrowic", Mateusza
Szemrowskiego i jego żonę Helenę. Około 1500 roku został
wybudowany drewniany, modrzewiowy kościół pod wezwaniem św.
Trójcy. W 1591 - Jan z Wierzchlasu Beski sprzedał Szemrowice i
część Warłowa szwagrowi Jerzemu Jarockiemu. Trwały związek
wsi z Dobrodzieniem. Pierwsza szkoła została założona w 1766
roku, jej budynek uległ pożarowi 6 IV 1815. W 1817 roku oddany
został do użytku nowy budynek wraz z wyposażeniem.
W 1843 w Szemrowicach mieszka już 653 mieszkańców w 83
domach. Ówczesna wieś obejmowała swoim zasięgiem jedynie
dzisiejszą ul. Wiejską. Do 1880 roku liczba mieszkańców
zwiększyła się do 884 osób. 1892 rok - został oddany do użytku
nowy, większy budynek szkolny (obecnie siedziba Przedszkola
Samorządowego). 1924 - utworzona została Ochotnicza Straż
Pożarna.

11 XI 1925 - jedno z największych wydarzeń w naszej historii.
Szemrowice zostały parafią. W 1926 w centrum wsi Szymon Fikus
wybudował nową karczmę. 1939 - 1945 - z wojny nie powróciło do
swoich rodzin 95 parafian. Zginęli i zaginęli na wszystkich frontach
II wojny światowej. 3 VII 1946 - została poświęcona kaplica ku czci
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na wzgórzu za Szemrowicami
w kierunku Makowczyc. Kaplica jest wotum dziękczynnym za
ocalenie w czasie ostatniej wojny. W 1950 roku została otwarta

nowa szkoła, wybudowana przez mieszkańców Szemrowic i
Warłowa. 21 V 1965 - jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w
dziejach Szemrowic. Spłonął, pochodzący z XVI wieku, zabytkowy
kościół. Mieszkańcy podjęli decyzję o budowie nowej świątyni,
którą konsekrowano 8 X 1972 roku W czasie prac budowlanych
nabożeństwa odbywały się w budynku dawnej karczmy Fikusa.

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
Zasoby przyrodnicze
W okolicy Szemrowic nie ma parków krajobrazowych i innych
obszarów chronionych, jednak miejscowość jest otoczona z trzech
stron lasami, które są częścią wielkich kompleksów leśnych
ciągnących się od Turawy. W lasach są doskonałe warunki na
uprawianie turystyki weekendowej, obfitują w owoce runa leśnego
oraz zwierzynę.
Dziedzictwo kulturowe
Do najstarszych budowli zabytkowych należy pochodząca z XVII
wieku niewielka kaplica cmentarna, znajdująca się obecnie przy
kościele parafialnym pw. Św. Trójcy. Przed kościołem parafialnym
znajduje się drewniany krzyż z korpusem Chrystusa, noszący ślady
pożaru zabytkowego kościoła modrzewiowego z końca XVI wieku, jaki
miał miejsce w 1965 roku. Pozostałe obiekty nie mają charakteru
zabytków i pochodzą z XIX i XX wieku. Na cmentarzu znajduje się
pomnik Pieta, wybudowany w okresie międzywojennym. Były tam
umieszczone tablice upamiętniające poległych parafian podczas I
wojny światowej. W centrum wsi, przy ul. Wiejskiej znajduje się,
wybudowany w 1892 roku, dawny budynek szkolny, będący obecnie
siedzibą przedszkola. Przy drodze z Makowczyc do Szemrowic, na
niewielkim wzgórzu znajduje się kaplica ku czci Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy, wybudowana w 1947 roku przez mieszkańców
parafii Szemrowice jako wotum dziękczynne za ocalenie w czasie II
wojny światowej, natomiast przy drodze z Warłowa, na rozwidleniu
ulic Wiejskiej i Szkolnej znajduje się przydrożny krzyż, ufundowany w
1914 roku. Bogactwo dziedzictwa kulturowego jest kształtowane także
poprzez to, że wielu mieszkańców posługuje się gwarą śląską, część
mieszkańcy deklarują po części narodowość polską i niemiecką, co
wydatnie przyczynia się do wielokulturowości. Wkrótce miejscowość
otrzyma dwujęzyczne tablice: Szemrowice – Schemrowitz.

Obiekty i tereny
Przez wieś przebiegają ścieżki rowerowe Doliny Małej Panwi. W
Szemrowicach przy Szkole Podstawowej znajduje się kompleks boisk
do gry w piłkę nożną (boisko niepełnowymiarowe), siatkówkę i
koszykówkę – są one ogólnodostępne po zajęciach lekcyjnych oraz w
okresie wakacyjnym. Naprzeciw szkoły znajduje się pełnowymiarowe
boisko do gry w piłkę nożną, organizuje się tam również wiejskie
festyny i zawody strażackie. W centrum wsi, na placu przy remizie
OSP znajduje się niepełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożna dla
dzieci, natomiast przy przedszkolu plac zabaw dla dzieci z zestawem
huśtawek. U zbiegu ulic Na Makowczyce i Wiejskiej został kilkanaście
lat temu urządzony skwerek.

Infrastruktura społeczna
Głównym miejscem spotkań mieszkańców z okazji różnych imprez
kulturalnych oraz zebrań organizowanych przez instytucje działające
we wsi jest świetlica OSP Szemrowice, zwana popularnie „W straży”.
Tam swoją siedzibę mają Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzystwo
Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koło
Szemrowice, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice oraz
orkiestra dęta. Raz w miesiącu odbywają się tam zebrania
Mniejszości Niemieckiej, które organizuje cykliczne imprezy: Dzień
Matki, Dzień Babci i Dziadka. Orkiestra dęta przeprowadza próby i
lekcje gry na instrumentach raz w tygodniu. Raz w tygodniu (w ciągu

roku szkolnego) odbywają się zajęcia świetlicowe dla dzieci.
Cyklicznie odbywają się zebrania członków OSP.
We wsi działa filia Biblioteki Miejskiej z Dobrodzienia. Miejscem
spotkań jest również szkoła i przedszkole.
W części garażowej remizy OSP znajduje się mini muzeum
pożarnictwa.

Infrastruktura techniczna
Wieś nie posiada zakładów i obiektów zapewniających dostęp do
podstawowych usług dla mieszkańców w zakresie energetyki,
dostarczania ciepła, wody, itp. Są one dostarczane z Dobrodzienia.
Wieś posiada, od lat siedemdziesiątych XX wieku, siec wodociągową.
Cześć ulic posiada siec kanalizacji deszczowej. Wieś nie posiada
kanalizacji ściekowej, jednak w 2003 roku został powołany Komitet
Kanalizacji Wsi. Ścieki są usuwane indywidualnie przez mieszkańców
przy pomocy beczkowozów do oczyszczalni w Dobrodzieniu.
Większość posesji posiada kubły na śmieci, a kilka lat temu została
wprowadzona selektywna zbiórka odpadów. Mieszkańcy bardzo
mocno dbają o swoje posesje – wiele z nich w ostatnich latach zostało
wyremontowanych i odnowionych, jednak dla całkowitej zmiany
obrazu wioski potrzebnych jest szereg inwestycji gminnych.
Mieszkańcy Szemrowic mają możliwość korzystania z Internetu –

obecnie trzy firmy dostarczają Internet. Jest on również powszechnie
dostępny w świetlicy OSP Szemrowice oraz w biurze Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Gospodarka i rolnictwo
W Szemrowicach przeważają zakłady rzemieślnicze: stolarskie i
ślusarskie. Obecnie są to trzy zakłady stolarskie i dwa ślusarskie,
mają charakter usługowy dla ludności, ale ich produkty są znane w
całym regionie i poza granicami kraju. Część mieszkańców znajduje w
nich zatrudnienie. W ostatnich kilku latach przestał funkcjonować
jeden zakład ślusarski i piekarnia.
We wsi istnieje 10 gospodarstw rolnych, jednak tylko jedno z nich jest
specjalistyczne (hodowla bydła), a pozostałe to gospodarstwa
wielotowarowe.
Kapitał społeczny i ludzki
W Szemrowicach działa kilka organizacji, do których oprócz
mieszkańców wioski należą również osoby mieszkające w Warłowie,
Kocurach i Malichowie.
Najstarszą i najliczniejszą organizacją jest Ochotnicza Straż Pożarna
– jej początki sięgają 1924 roku. Obecnie należy do niej ok. 60 druhen
i druhów. W skład jej struktury wchodzi Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza – męska i żeńska. Strażacy wykonują wiele prac
społecznie użytecznych na rzecz remizy OSP (bieżące remonty) oraz
lokalnego środowiska, prowadząc działalność edukacyjną i
popularyzatorską na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a także
kulturalną.
Kolejną organizacją jest Towarzystwo Społeczno – Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim koło Szemrowice istniejące od 1990
roku. Członkowie koła aktywnie działają na rzecz lokalnego
środowiska poprzez działalność kulturalną.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice istnieje od 2003 roku
zrealizowało kilka projektów w ramach odnowy wsi, dofinansowanych
w ramach grantów pochodzących od instytucji publicznych i
prywatnych. Stowarzyszenie prowadzi również świetlicę
środowiskową oraz wspomaga Szkołę Podstawową, przedszkole i
OSP.

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
ANALIZA SWOT
l. SILNE STRONY - ATUTY ROZWOJU SOŁECTWA
a) atrakcyjne położenie w malowniczej okolicy, w urozmaiconym
krajobrazowo otoczeniu, wśród lasów,
b) lokalizacja na terenie sołectwa świetlicy wiejskiej- ośrodka życia
społecznego,
c) dobre wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną:
wodociąg, sieci energetyczne, sieci telefoniczne, planowane nowe
realizacje infrastrukturalne (kanalizacja sanitarna),
d) bogata historia, znaczące walory kulturowe - zachowane nieliczne
zabytki, zachowany historyczny układ przestrzenny, zachowane w
części tradycyjne budownictwo,
e) duża atrakcyjność zasobów przyrodniczych w okolicy wsi, walorów
turystycznych,
f) możliwość zagospodarowania terenu w centrum miejscowości przy
istniejącej świetlicy oraz innych miejsc na tereny rekreacyjne,
g) zgrana zżyta wielokulturowa społeczność,
h) podjęcie prac planistycznych - szansa na dalszy rozwój osadniczy
miejscowości,
i) walory krajobrazowe otoczenia oraz niewielka skala miejscowości –
atrakcyjność osiedleńcza dla osób zmęczonych miejskością,
j) dobre wyposażenie w infrastrukturę sportową,
k) siedziba parafii, Szkoły Podstawowej i przedszkola,
l) łatwy i wygodny dostęp do Internetu,
ł) odpowiednia infrastruktura turystyczna (oznakowanie tras, miejsc
atrakcyjnych, tablice informacyjne, mała gastronomia),
m) promocja walorów miejscowości i jej otoczenia (w tym np.
Internecie),
n) organizacja imprez promujących gminę, powiat i cały region
(Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku, Autosacrum).
II SŁABE STRONY – CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ
SOŁECTWA
a) niewystarczające zagospodarowanie terenów położonych w centrum
miejscowości,
b) brak właściwie utrzymanej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla
młodzieży,
c) brak dogodnej komunikacji publicznej,
d) niewystarczający stan dróg lokalnych, położonych na obrzeżach
miejscowości, brak chodników, brak kanalizacji,
e) migracja zarobkowa mieszkańców,
f) część mieszkańców zameldowana w Szemrowicach na pobyt stały
nie mieszka tutaj („martwe dusze”),
g) bardzo dużo osób samotnych i emerytów,
h) ujemny przyrost naturalny,
i) niskie bezrobocie.

III SZANSE I OKAZJE - MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SOŁECTWA,
WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA
a) wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i walorów
przyrodniczych w tym dla rozwoju turystyki, ze względu na bliskość
miast górnośląskich,
b) możliwość stworzenia atrakcyjnego krajobrazowo, wygodnego i
bliskiego naturze miejsca zamieszkania w przyjaznym środowisku
społecznym - aktywnym i zaangażowanym,
c) rozwój nowych miejsc pracy - w usługach,
d) współpraca z gminą przy realizacji strategii rozwojowej,
e) sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju
obszarów wiejskich, ze strony rządu i władz wojewódzkich
uczestnictwo m.in. w Programie Odnowy Wsi, Lokalnej Grupy
Działania,
f) zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych,
w tym pochodzących z Unii Europejskiej.
IV ZAGROŻENIA - CZYNNIKI NIESPRZYJAJĄCE, WYNIKAJĄCE Z
OTOCZENIA
a) niewystarczające fundusze na dalszy rozwój infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej, a także na właściwe zagospodarowanie
terenów ważnych dla wizerunku miejscowości i funkcjonowania jej
społeczności
b) brak stabilności w polityce wspierania rozwoju obszarów wiejskich i
gospodarki rolnej,
c) wstąpienie do UE (odpływ młodzieży za pracą za granicę, upadanie
małych i drobnych gospodarstw rolnych),
4. Plan i program długookresowy rozwoju wsi na lata 2008 – 2015
1. Plan

Cele

2.Program
odnowy wsi na
lata 2008-2015
Zasoby

Atuty, silne
strony i szanse

A. Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego
1.Zachowanie
- odpowiednie
- zebrane
wiejskich
miejsce przy
eksponaty,
tradycji.
remizie OSP,
- organizacja
2.Zachowanie
- zebrane
Zawodów
tradycji i
eksponaty,
Sikawek
zabytków
- współpraca
Konnych na
strażackich
mieszkańców,
Górnym Śląsku,
Śląska
- brak
ograniczeń
własnościowych,
- pozyskanie
funduszy
unijnych,

Bariery, słabe
strony
i zagrożenia
- brak środków
finansowych,
- brak
odpowiedniego
pomieszczenia

Projekty

1.Budowa
zabytkowej
strażnicy.
2. Izba
regionalna
3.Wydanie
monografii
wioski

- podniesienie
atrakcyjności
turystycznej
wioski i gminy,
B. Standard życia
1.Odpowiedni
-pozyskanie
stan dróg
funduszy
i poboczy,
unijnych przez
3.Odpowiedni
Starostwo i
stan kanalizacji
Gminę,
– poprawa
-własna praca,
stanu
środowiska
naturalnego,
4.Odpowiedni
stan
infrastruktury
sportowej

C. Jakość życia
1.Większe
bezpieczeństwo dotychczasowe
dzieci
efekty realizacji
i dorosłych na
programu
drogach,
odnowy wsi,
2.Coroczna
organizacja
zaangażowanie
festyny
mieszkańców
wiejskiego,
3.Wpływ na
odpowiednie
wychowanie
fizyczne dzieci i
młodzieży

- Unia
Europejska,
zaangażowanie
społeczności

- słabe finanse
gminy i
stowarzyszenia,
- nie pozyskanie
funduszy
unijnych przez
Starostwo i
Gminę,

1.Modernizacja
boiska
sportowego dla
celów
wielofunkcyjnych
i imprez
środowiskowych,
2.Budowa
kanalizacji
ściekowej,
3. Budowa
chodników przy
głównych
ulicach wioski
4.Budowa
chodnika z
centrum wsi w
kierunku szkoły
podstawowej
5.Remont
nawierzchni
drogowych przy
ulicach
Słonecznej,
Polnej, Krętej,
Strażackiej i
Śmiałków

- współpraca
wszystkich
organizacji i
instytucji
działających we
wsi,
- współpraca z
instytucjami
publicznymi i
prywatnymi
Opolszczyzny,
-pozyskanie
funduszy
unijnych przez
Gminę i Powiat,

- emigracja
zarobkowa
mieszkańców,
- niski przyrost
naturalny i
starzejąca się
społeczność
wioski,

1.Modernizacja
boiska
sportowego dla
celów
wielofunkcyjnych
i imprez
środowiskowych,
2. Budowa
chodników przy
głównych
ulicach wioski
3.Organizacja
Zawodów
Sikawek
Konnych na
Górnym Śląsku i
Autosacrum
4.Organizacja
AUTOSACRUM

5.Organizacja
obchodów Dnia
św. Marcina
6.Współpraca z
miejscowością
Sudice w
Czechach
7. Świetlica
środowiskowa
8. Doposażenie
świetlicy
środowiskowej w
meble, sprzęt
AGD i
komputerowy
9. Działalność
orkiestry dętej
D. Byt
1.Gromadzenie,
eksponowanie i
opracowywanie
materiału
historycznego
Szemrowic,
2.Promocja wsi

-zachowane
wspomnienia
mieszkańców,
-źródła
historyczne
(zdjęcia,
dokumenty),
-zgromadzone
materiały
historyczne.

zaangażowanie
mieszkańców,

1. Izba
regionalna
2.Wydanie
monografii
wioski
3. Strona
internetowa wsi

5. Plan i program krótkoterminowy rozwoju wsi na lata 2008 – 2010
Kluczowy
problem
Co nas
najbardziej
zintegruje?

Na czym nam
najbardziej
zależy?

Odpowiedź
Festyn

Gromadzenie,
eksponowanie
i opracowywanie
materiału
historycznego
Szemrowic
Modernizacja
boiska
sportowego dla
celów
wielofunkcyjnych i
imprez

Propozycja
projektu
Zawody
Sikawek
Konnych na
Górnym Śląsku,
Autosacrum,
Dożynki
Gminne
Izba regionalna,
monografia
wioski

Czy stać nas na realizację
organizacyjnie finansowo
Tak
Tak

Tak

Tak

Działania
poprawiające
standard życia
mieszkańców

Tak

Tak

Co nam
najbardziej
przeszkadza?

środowiskowych
Brak
wyremontowanych
dróg i chodników

Co
najbardziej
zmieni nasze
życie?

Modernizacja dróg

Co nam
przyjdzie
najłatwiej?

Prowadzenie
strony
internetowej wsi

Działania
poprawiające
stan ekologii i
bezpieczeństwa
wsi
Modernizacja
ulic Słonecznej,
Polnej,
Śmiałków,
Krętej,
Strażackiej
Działania
promujące wieś
w kraju i na
świecie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

6. Planowane przedsięwzięcia
6.1

Opis planowanych przedsięwzięć

I.

MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO DLA CELÓW
WIELOFUNKCYJNYCH I IMPREZ ŚRODOWISKOWYCH
Celem realizacji projektu jest poprawa stanu infrastruktury
sportowej w miejscowości. Zadania:
a) Wyrównanie płyty boiska do gry w piłkę nożną, posianie
trawy i utrzymanie jej w należytym stanie oraz odnowienie
bramek,
b) Przycięcie konarów topoli i usunięcie suchych,
c) Założenie stałego licznika prądu,
Odbiorcami będą mieszkańcy wsi, uczestnicy festynów,
Rezultaty: projekt podniesie estetykę boiska sportowego.

II.

REALIZACJA
STRAŻNICY”

PROJEKTU

„BUDOWA

ZABYTKOWEJ

Celem realizacji zadania jest zachowanie tradycji i zabytków
strażackich Śląska w związku z organizowaniem Zawodów
Sikawek Konnych na Górnym Śląsku oraz pielęgnowanie
i propagowanie dawnej techniki pożarniczej. Będzie on
obejmował następujące zadania:
a) Zaprojektowanie i budowa zabytkowej strażnicy na terenie
należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej, w której
znajdą się znajdujące się w posiadaniu OSP Szemrowice
zabytkowe sikawki konne i zabytkowy samochód marki
„ŻUK”,
b) ściany strażnicy będą przeszklone, tak by zabytkowy
sprzęt można było oglądać o każdym czasie.

Odbiorcami będą mieszkańcy wsi, strażacy
Szemrowice i innych jednostek oraz turyści.

OSP

Rezultaty: projekt podniesie atrakcyjność turystyczną wioski
i gminy oraz uatrakcyjni Zawody Sikawek Konnych na
Górnym Śląsku.
III.

ORGANIZACJA „ZAWODÓW SIKAWEK KONNYCH NA
GÓRNYM ŚLĄSKU – DNI SZEMROWIC” WRAZ
Z IMPREZAMI TOWARZYSZĄCYMI
Celem realizacji corocznego projektu, który po raz pierwszy
został zrealizowany w 2004 roku, jest integracja
mieszkańców wokół wspólnego zdania, integracja strażaków
z różnych części Polski i zza granicy, pielęgnowanie
i propagowanie dawnej techniki pożarniczej oraz historii
pożarnictwa Górnego Śląska. Kolejnym celem jest promocja
miejscowości, Ziemi Dobrodzieńskiej i powiatu oleskiego.
Odbiorcami będą mieszkańcy wsi, gminy Dobrodzień i
całego Śląska, strażacy.
Rezultaty: dalsza integracja mieszkańców, promocja wsi
i regionu, jeszcze większa znajomość historii pożarnictwa
i techniki pożarniczej, integracja kulturowa mieszkańców
Śląska
i
innych
regionów
kraju,
podkreślenie
wielokulturowości Śląska, zyski zostaną przeznaczone na
cele statutowe oraz wspomaganie działalności Szkoły
Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi
i Ochotniczej Straży Pożarnej, propagowanie zdrowego,
wolnego od nałogów stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz
dorosłych.

IV.

ORGANIZACJA FESTYNU „AUTOSACRUM”
AUTOSACRUM jest jedną z najstarszych imprez
środowiskowych na naszym terenie – jego początki sięgają
1973 roku. Są organizowane corocznie przez mieszkańców
Szemrowic wspólnie z parafią pw. św. Trójcy. Celem festynu
jest integracja mieszkańców wokół wspólnego zadania,
zorganizowanie zawodów sprawnościowych dla kierowców –
amatorów oraz rowerowych i motorowerowych dla dzieci
i młodzieży, wspólna zabawa podczas festynu.
Odbiorcami będą mieszkańcy wsi i całego Śląska.
Rezultaty: dalsza integracja mieszkańców, promocja wsi
i regionu, zyski zostaną przeznaczone na cele statutowe,
propagowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia
wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

V.

ORGANIZACJA DOŻYNEK GMINNYCH

Dożynki organizowane są corocznie przez inne sołectwo,
a każda wieś ma szansę zaprezentowania swoich zdolności
organizacyjnych.
Odbiorcami będą mieszkańcy gminy Dobrodzień i innych
sołectw.
Rezultaty: dalsza integracja mieszkańców, promocja wsi
i regionu.
VI.

ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTEGO MARCINA
Uroczystości świętomarcińskie mają w Szemrowicach
kilkuletnią tradycję i cieszą się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców Szemrowic i sąsiednich wiosek, z których
uczęszczają dzieci do Szkoły Podstawowej i przedszkola.
Imprezę organizują wszystkie instytucje działające
w Szemrowicach
Odbiorcami
będą
miejscowości.

mieszkańcy

wsi

i

sąsiednich

Rezultaty: integracja mieszkańców.
VII. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
Świetlica środowiskowa funkcjonuje od stycznia 2003 roku.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czasie roku szkolnego
w świetlicy OSP Szemrowice. Prowadzą ją społecznie
miejscowi nauczyciele i wolontariusze. Dzieci mają
możliwość wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych, grach
i zabawach. Co roku jest dla dzieci organizowana wycieczka
turystyczna.
Odbiorcami są mieszkańcy Szemrowic i Warłowa.
Rezultaty: integracja mieszkańców, szczególnie dzieci
i młodzieży.
VIII. DOPOSAŻENIE
ŚWIETLICY
ELEKTRONICZNY, AGD I MEBLE

OSP

W

SPRZĘT

W 2005 roku budynek OSP Szemrowice wraz ze świetlicą
został kompletnie wyremontowany, dzięki pozyskanym
funduszom zewnętrznym i gminnym. Obecnie wymaga on
doposażenia w sprzęt elektroniczny – nowe komputery
i rzutnik multimedialny oraz nowe stoły. Stare stoły niszczą
panele podłogowe. Należy również doposażyć kuchnię
sprzęt AGD, pomocny w organizacji różnych spotkań
Odbiorcami będą mieszkańcy wsi.

Rezultaty: integracja mieszkańców.
IX.

STRONA INTERNETOWA
FUNKCJONALNOŚCI

WSI

I

ZWIĘKSZNIE

JEJ

Strona internetowa jest prowadzona od 2004 roku i zawiera
najważniejsze informacje z życia wioski (relacje ze spotkań,
festynów i innych przedsięwzięć), organizowanych w ramach
Odnowy Wsi. Jest doskonałym źródłem wiedzy dla
mieszkańców Szemrowic mieszkających poza granicami
kraju lub w innych jego częściach.
Odbiorcami będą mieszkańcy wsi i inne osoby.
Rezultaty: promocja wsi i gminy Dobrodzień.
X.

DZIAŁALNOŚĆ ORKIESTRY DĘTEJ
Orkiestra dęta działa w Szemrowicach od wielu lat i ma
bardzo długie tradycje. Od 2007 roku w remizie OSP
odbywają się regularne próby orkiestry dętej, w ramach której
uczą się grać na instrumentach dzieci w wieku szkolnym, co
pozwoli stworzyć pełny zespół. Orkiestra będzie koncertować
na lokalnych imprezach środowiskowych i religijnych
uroczystościach. W perspektywie jest pozyskanie sprzętu
nagłaśniającego.
Odbiorcami będą mieszkańcy wsi i gminy.
Rezultaty: organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

XI.

WSPÓŁPRACA WIOSKI Z MIEJSCOWOŚCIĄ SUDICE
Z CZECH
Współpraca z czeską miejscowością Sudice rozpoczęła się
w 2008 roku w związku z przygotowaniami do uroczystości
odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci J. C. Hellmanna,
który się w Sudicach urodził. Współpraca będzie oparta
o partnerstwo miejscowości – wspólne spotkania strażaków
podczas Zawodów Sikawek Konnych, a w perspektywie
spotkania młodzieży i dorosłych
Odbiorcami będą mieszkańcy wsi.
Rezultaty: integracja mieszkańców, promocja wsi i gminy
Dobrodzień, poznanie kultury, obyczajów, języka i gwary
sąsiedniego kraju.

XII. IZBA REGIONALNA
Izba

regionalna

powstałaby

w

przypadku

znalezienia

odpowiedniego pomieszczenia w Szemrowicach. Natomiast
wiele eksponatów zostało już zebranych w poprzednich
latach. Prezentowałaby eksponaty związane z materialną
i duchową przeszłością mieszkańców wioski oraz
dokumentację historyczną.
Odbiorcami będą mieszkańcy wsi oraz gminy Dobrodzień
i sąsiednich gmin.
Rezultaty: zachowanie śląskich tradycji i przekazanie ich
przyszłym pokoleniom.
XIII. WYDANIE MONOGRAFII WIOSKI
Monografia Szemrowic ma przedstawiać dzieje wsi od
początku jej istnienia. Monografia została opracowana w
2007 roku i jest opisem najciekawszych faktów z historii
wioski i opisem interesujących miejsc oraz najbardziej
zasłużonych mieszkańców.
Odbiorcami będą mieszkańcy wsi oraz gminy Dobrodzień.
Rezultaty: całościowe ujęcie wiedzy historycznej dotyczącej
Szemrowic i przekazanie jej następnym pokoleniom, jako
łącznik pomiędzy pokoleniami.
XIV. BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ
I DESZCZOWEJ
W 2003 roku powołany został Społeczny Komitet Kanalizacji
Wsi Szemrowice, który miał wspierać działania w zakresie
kanalizacji
i
ewentualnej
partycypacji
finansowej
mieszkańców w kosztach przedsięwzięcia (opłata za przyłącz
do poszczególnych posesji)
Odbiorcami będą mieszkańcy wsi.
Rezultaty: poprawa stanu ochrony środowiska, likwidacja
przydomowych szamb, nie spełniających warunków
ekologicznych Unii Europejskiej.
XV. BUDOWA I POŁOŻENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA
ULICACH SŁONECZNEJ I POLNEJ, STRAZACKIEJ
I KRETEJ ORAZ BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO
PÓL I DOMÓW PRZY ULICY ŚMIAŁKÓW
Ulice te leżą na obrzeżach wioski i są jedynymi, które nie
posiadają dobrej i trwałej nawierzchni, co powoduje,
szczególnie w okresie deszczowym, znaczne utrudnienia
w poruszaniu się.
Odbiorcami będą mieszkańcy wsi.

Rezultaty: poprawa ogólnego wyglądu wioski, wpłynie na
wzrost bezpieczeństwa poruszających się pieszych
i rowerzystów.
XVI. BUDOWA CHODNIKÓW PRZY GŁÓWNYCH ULICACH
WIOSKI
Po wybudowaniu kanalizacji ściekowej, warunki pozwalają na
wybudowanie chodników przy głównych ulicach Szemrowic.
Spowoduje to poprawę ogólnego jej wyglądu i wpłynie na
wzrost bezpieczeństwa poruszających się pieszych
i rowerzystów.
Odbiorcami będą mieszkańcy wsi.
Rezultaty: poprawa ogólnego wyglądu wioski, wpłynie na
wzrost bezpieczeństwa poruszających się pieszych
i rowerzystów.
XVII. BUDOWA CHODNIKA WDŁUŻ DROGI PROWADZĄCEJ DO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Zwiększający się z roku na rok ruch pojazdów stwarza
niebezpieczeństwo dla dzieci chodzących do szkoły
poboczem szosy powiatowej, przebiegającej przez wieś.
Odbiorcami będą uczniowie szkoły z Szemrowic, Warłowa.
Rezultaty: wzrost bezpieczeństwa dzieci.

6.2

Wdrażanie harmonogramu działań oraz koszt realizacji
zadania
RODZAJ ZADANIA

REALIZACJA

ŁĄCZNY
KOSZT
5000

REALIZACJA

MODERNIZACJA BOISKA
SPORTOWEGO DLA
CELÓW
WIELOFUNKCYJNYCH I
IMPREZ
ŚRODOWISKOWYCH

2008 – 2010

- środki własne
Stowarzyszenia
- środki gminy

REALIZACJA PROJEKTU
„BUDOWA ZABYTKOWEJ
STRAŻNICY”

2008 – 2015

200000

- inne*

ORGANIZACJA „ZAWODÓW
SIKAWEK KONNYCH NA

2008 – 2015

30000**

- środki własne
Stowarzyszenia,

GÓRNYM ŚLĄSKU – DNI
SZEMROWIC” WRAZ Z
IMPREZAMI
TOWARZYSZĄCYMI

- UMiG
Dobrodzień,
- inne*.

ORGANIZACJA
FESTYNU
„AUTOSACRUM”

2008 – 2015

5000**

ORGANIZACJA
UROCZYSTOŚCI
ŚWIĘTEGO MARCINA

2008 – 2015

300**

WSPÓŁPRACA WIOSKI Z
MIEJSCOWOŚCIĄ SUDICE
Z CZECH

2008 – 2015

2000

IZBA REGIONALNA

2008 – 2015

15000

WYDANIE
WIOSKI

6000

MONOGRAFII

- środki własne
Stowarzyszenia,
- środki własne
Stowarzyszenia,
- inne*
- środki własne
Stowarzyszenia,
- INTERREG
- środki własne
Stowarzyszenia,
- UMiG,
Dobrodzień,
- inne*
- inne*

BUDOWA CHODNIKA
WDŁUŻ DROGI
PROWADZĄCEJ DO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

2008 – 2015

500000

- Starostwo
Powiatowe,
- UMiG
Dobrodzień,

DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY
OSP W SPRZĘT
ELEKTRONICZNY, AGD I
MEBLE

2008 – 2015

30000

ŚWIETLICA
ŚRODOWISKOWA

2008 – 2015

1000

- środki własne
stowarzyszenia
- UMiG
Dobrodzień,
- UMiG
Dobrodzień,
- inne*

STRONA INTERNETOWA
WSI

2008 – 2015

0

* – pozyskane fundusze mają pochodzić z fundacji,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego oraz prywatnych sponsorów, parafii
** - wydatek coroczny

Uchwała nr 1

Rady Sołeckiej z dnia 12 listopada 2008

W sprawie akceptacji Planu Odnowy Miejscowości Szemrowice na lata
2008 – 2015
Rada Sołecka miejscowości Szemrowice w gminie Dobrodzień z
udziałem członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice, członków
Ochotniczej Straży Pożarnej, Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego
Niemców na Śląsku Opolskim w dniu 12. 11. 2008 roku pozytywnie
przyjęła Plan Odnowy Miejscowości Szemrowice na lata 2008 – 2015.
Przyjęty Plan Odnowy może ulegać drobnym zmianom w zależności od
potrzeb mieszkańców.

Lista osób w załączeniu.

Uchwała nr 2

Rady Sołeckiej z dnia 24 listopada 2008

W sprawie akceptacji Planu Odnowy Miejscowości Szemrowice po
poprawce na lata 2008 – 2015
Rada Sołecka miejscowości Szemrowice w gminie Dobrodzień z
udziałem członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice, członków
Ochotniczej Straży Pożarnej, Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego
Niemców na Śląsku Opolskim w dniu 24. 11. 2008 roku pozytywnie
przyjęła poprawiony Plan Odnowy Miejscowości Szemrowice na lata
2008 – 2015. Przyjęty Plan Odnowy może ulegać drobnym zmianom w
zależności od potrzeb mieszkańców.
Jednocześnie traci moc prawną uchwała nr 2 z dnia 12 listopada 2008
Lista osób w załączeniu.

LISTA OBECNOŚCI PODCZAS ZEBRANIA WIEJSKIEGO
W DNIU 12 LISTOPADA 2008
W sprawie przyjęcia Programu Odnowy Miejscowości
na lata 2008 - 2015

