
                                        
 

 
UCHWAŁA NR XXXIV/267/2013 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 
z dnia 28 maja 2013 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia  

„Planu Odnowy Miejscowości Rozmierka na lata 2012 – 2018” 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym            
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.          
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28. 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 203, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777, Nr.149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153) oraz § 10 ust. 2 pkt. 2b 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 501) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 
  
 
§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Rozmierka na lata 2012-2018” stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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WSTĘP 
 
 W dniu 12.05.2011 r. mieszkańcy wsi Rozmierka na Zebraniu Wiejskim                   

Uchwałą Nr 1/2011 podjęli decyzję o przystąpieniu do Programu Odnowy Wsi.                        

Przekonała ich do tego idea odnowy wsi, która bierze się z przekonania, że odnowiona, 

doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce 

zamieszkania. Zapewni również swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia,            

zatrzyma młodzież na miejscu, oraz przyciągnie nowych mieszkańców. Utworzenie grupy 

odnowy wsi przyczyni się do poprawy życia, a także aktywności i atrakcyjności wsi                 

w aspektach: społecznym, ekonomicznym i kulturowym.   

 Plan Odnowy Wsi ma charakter małych kroków w kierunku ogólnego rozwoju 

lokalnego społeczeństwa. Te małe kroki, przy finansowym i organizacyjnym wsparciu 

gminy mają przyczynić się  do trwałej poprawy miejscowych warunków życia. 

  

 Przystąpienie do programu odnowy wsi niesie ze sobą konieczność opracowania 

Planu Odnowy Miejscowości, którego stworzenie jest zarazem warunkiem uzyskania 

wsparcia ze środków unijnych. Dokument ten powinien mieć charakter małej strategii 

rozwoju miejscowości. Wskazane jest, aby w szczególności obejmował analizy zasobów 

sołectwa, porównania korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych wsi oraz 

potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą warunkować 

przyszłość sołectwa i ich mieszkańców, a także wizji rozwoju wsi wraz z jej priorytetami                            

i projektami rozwojowymi łącznie z elementami montażu finansowego projektów                   

do realizacji. Realizacja Planu wymaga ścisłej współpracy pomiędzy sołectwem                         

i Urzędem Miejskim oraz spójności ich planów. Dokument „Plan Odnowy Miejscowości 
ROZMIERKA” ma służyć pełnemu wykorzystaniu istniejącego potencjału i szans 

rozwojowych, w tym dostępu do środków unijnych i funduszy rządowych. 

 Plan Odnowy Miejscowości Rozmierka jest dokumentem o charakterze 

planowania strategicznego. Ma na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju 

danej miejscowości. Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których 

pierwsze miejsce zajmują: aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców, 

dlatego też w przygotowaniu dokumentu od samego początku uczestniczyli mieszkańcy 

Rozmierki. Plan Odnowy Miejscowości zawiera zarówno działania krótko- jak                            

i długofalowe, określone w horyzoncie czasowym na lata 2012 – 2018. Plan ten określa 

kierunek rozwoju oraz przedstawia metody i narzędzia jego wdrażania.  
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1. CHARAKTERYSTYKA ROZMIERKI 
 

  
1.1. Położenie  

 
 Wieś Rozmierka położona jest w zachodniej części Wyżyny Śląskiej,                       

w województwie opolskim, powiecie strzeleckim i gminie Strzelce Opolskie. Miejscowość 

oddalona jest około 6 kilometrów od miasta powiatowego Strzelce Opolskie. Spośród       

27 sołectw w gminie wieś należy do jednej z najstarszych.  

Położenie geograficzne Rozmierki określają współrzędne N: 50o33’ oraz E: 18o16’.                              

Od południowego – wschodu Rozmierka graniczy z miastem Strzelce Opolskie. Ponadto 

graniczy z pięcioma sołectwami gminy: Jędrynie (północny – wschód), Kadłub Wieś 

(północ), Grodzisko (północny–zachód), Rozmierz (zachód) oraz Szymiszów Wieś 

(południowy– zachód). Rozmierka, obok wsi Sucha, Rozmierz i Jędrynie, jest położona 

na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Niziny Śląskiej. Budowa geologiczna Rozmierki 

świadczy o jej wyżynnym pochodzeniu, natomiast rzeźba terenu o nizinnym. Najwyższe 

wzniesienia w pobliżu Rozmierki mają wysokość: 207,4 m n.p.m. (od strony południowej); 

192,8 m n.p.m. (od północy); 202,8 m n.p.m. (od zachodu) oraz 196.8 m n.p.m.                    

(od wschodu). Obszar Rozmierki, obok wsi Sucha, Rozmierz, Grodzisko, Jędrynie                        

i Szczepanek, charakteryzuje się występowaniem krajobrazu nizinnego, staroglacjalnego 

i równin peryglacjalnych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RYS.: ROZMIERKA NA MAPIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE 

 



 
PLAN  ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ROZMIERKA 

NA LATA 2012 - 2018 
 

6 
 

1.2. Budowa morfologiczna 
 

Rozmierka należy do wsi nieregularnych, podobnie jak większość wsi w gminie, 

powstała samorzutnie. Typ morfologiczny wsi wskazuje na układ owalnicy, jednakże 

wskutek rozwoju, jest on wpisany w bardziej skomplikowany plan. Współczesny układ 

morfologiczny Rozmierki ukształtował się w XX w. W tym okresie na terenie wsi zaczęła 

się rozwijać zabudowa jednorodzinna po południowej stronie genetycznego siedliska wsi. 

Dużą rolę odegrała w tym czasie budowa linii kolejowej ze Strzelec Opolskich                   

do Kluczborka, a także powstanie zakładów wapienniczych1 i cementowni. Na zdjęciu 

satelitarnym przedstawiono układ przestrzenny ulic, zabudowań oraz rozmieszczenie 

gruntów rolnych w Rozmierce. 

Zdjęcie satelitarne Rozmierki 
Źródło:http://maps.geoportal. gov.pl/webclient/  

 
 
 

                                                 
1 Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie (…), s. 91. 
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1.3. Sytuacja demograficzna Rozmierki 
 

 Sytuacja demograficzna Rozmierki różnie się kształtowała na przestrzeni wieków. 

Zapiski z 1765 r. podają, że zamieszkiwało tutaj 19 kmieci, 22 zagrodników,                              

3 chałupników, 5 rzemieślników wraz z rodzinami. W 1783 r. w wiosce mieszkało                     

25 kmieci, 28 zagrodników, 10 chałupników, a liczba mieszkańców wynosiła 329 osób.            

Z kolei we wsi w 1855 r. zamieszkiwało 745 osób w 89 domach. Sześć lat później                  

tj. w 1861 r. mieszkało tutaj 705 osób, w tym wyznania katolickiego 694 osób, 

ewangelickiego 5 osób, mojżeszowego 6 osób. W 1880 r. we wsi było 646 mieszkańców. 

W 1887 r. w Rozmierce wraz Jędryniami i Pustkowiem – zamieszkiwało 719 katolików                 

i 9 protestantów. W okresie międzywojennym wieś Rozmierka liczyła ponad                            

1100 mieszkańców. Liczbę ludności zameldowanej na terenie wsi, w latach 1990-2010 

wraz z podziałem na kobiety i mężczyzn przedstawia poniższa tabela. 

Lata Ogólna liczba 
mieszkańców Liczba kobiet Liczba mężczyzn 

Liczba kobiet 
przypadająca na 

100 mężczyzn 

1990 1026 518 508 102 

1991 1039 521 518 101 

1992 1055 530 525 101 

1993 1078 542 536 101 

1994 1098 553 545 101 

1995 1111 562 549 102 

1996 1143 582 561 104 

1997 1131 577 554 104 

1998 1151 590 561 105 

1999 1139 585 554 106 

2000 1106 571 535 107 

2001 1087 559 528 106 

2002 1078 557 521 107 

2003 1071 556 515 108 

2004 1062 556 506 110 

2005 1066 559 507 110 

2006 1059 551 508 108 

2007 1048 549 499 110 

2008 1039 545 494 110 

2009 1035 538 497 108 

2010 1037 538 499 108 
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 Z powyższego wykresu wynika, iż najmniejszą liczbę osób zamieszkujących 

Rozmierkę zanotowano w 1990 r. i wyniosła 1 026 osób. Do 1998 r. liczba mieszkańców 

powoli, ale systematycznie rosła. Jednak od 1999 r. stale ulega zmniejszeniu. Różnica 

pomiędzy maksymalną a minimalną wartością wynosi 125 osób. Średnia liczba osób 

zamieszkałych w Rozmierce w latach 1990 – 2010 wynosi 1079. W 2010 r.,                              

w porównaniu do 1990 r., liczba mieszkańców Rozmierki zwiększyła się tylko o 11 osób.  
 

 
 Powyższy wykres przedstawia gęstość zaludnienia czyli liczbę osób przypadającą                   

na 1 km2 powierzchni. Gęstość zaludnienia ulegała w opisanym okresie niewielkim 

wahaniom. Przyjmowała wartości pomiędzy 138 – 155 osób/km2, przy czym największą 

wartość (155 osób/km2) osiągnęła w 1998 r., zaś średnia dla tego okresu                          

to 145 osób/km2. 
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W poniższej tabeli została przedstawiona bezwzględna liczba urodzeń żywych           

i zgonów w Rozmierce z uwzględnieniem klasyfikacji na kobiety i mężczyzn                             

w latach 1997 – 2010.  
 

Lata 
Liczba urodzeń żywych Liczba zgonów 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 
1997 5 4 9 9 5 14 
1998 10 4 14 4 4 8 
1999 4 3 7 5 7 12 
2000 7 3 10 8 8 16 
2001 4 5 9 5 5 10 
2002 2 3 5 3 4 7 
2003 6 7 13 4 5 9 
2004 4 2 6 5 5 10 
2005 5 6 11 5 2 7 
2006 3 6 9 1 3 4 
2007 2 2 4 4 8 12 
2008 4 3 7 2 2 4 
2009 4 1 5 3 4 7 
2010 1 4 5 3 5 8 

 

 W latach 1997 – 2010 urodziło się w Rozmierce 114 osób, z czego około 53,5 %                     

to kobiety. Można zauważyć, iż na przestrzeni ostatnich 13 lat odnotowano więcej 

zgonów, aniżeli urodzeń. Od 1997 r. do końca badanego okresu zmarło 128 osób,                    

z czego większość (52 %) to mężczyźni. 
 

Poniższe wykresy obrazują strukturę urodzeń oraz zgonów w  latach 1997-2010. 
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Przyrost naturalny w Rozmierce w latach 1997 – 2010 ma tendencję spadkową. 

Na czternaście przeanalizowanych lat, aż w dziewięciu przyrost naturalny przyjął 

wartości ujemne. W pozostałych przyjął wartości powyżej zera. Najniższy przyrost 

naturalny to „– 8” w 2007 r., a najwyższy „6” w 1998 r. Jest to trend powszechny, 

charakteryzujący współczesne obszary wiejskie.    

 

1.4. Historia  
 

Najstarsze ślady pobytu człowieka w Rozmierce pochodzą z epoki kamiennej, 

czyli mezolitu (8000 – 4200 rok p.n.e.). Z tego okresu znaleziono narzędzia krzemienne – 

noże i skrobacz. W młodszej epoce kamienia, neolicie (4200 – 1700 rok p.n.e.)                        

na współczesny Śląsk przybyła ludność z dzisiejszych krajów naddunajskich. Z epoki 
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neolitu w 1935 r. znaleziono kilka toporów i siekier kamiennych. Eksponaty te zaginęły2. 

W II okresie epoki brązu (1400-400 lat p.n.e.) w wyniku rozwoju etniczego i kulturowego, 

spotykamy na terenie Rozmierki kulturę ŁUŻYCKĄ. W rejonie wsi Rozmierka odkryto 

fragnemty naczyń z okresu tej kultury. Między Rozmierką i Podborzanami odkryto z XI – 

XII wieku kilka fragmentów naczyń. Znaleziono również brakteat (moneta bita 

jednostronnie) z XIII – XIV wieku. Osadnictwo na terenie dziesiejszego sołectwa 

Rozmierka rozwijało się na przestrzeni wieków. Początkowo ludzie nie osiedlali się tutaj      

na dłużej. Dopiero w XIII i XIV wieku nastąpiło stałe osadnictwo. Rozmierka jako wieś 

prawdopodobnie istniała już w XIII wieku. Na temat wsi z tamtego okresu albo nie 

wydano żadnego dokumentu albo zaginęły. Wiadomo, że pierwsza wzmianka o wsi 

Rozmierz pochodzi z 1256 roku jako LOZYMYRZA POLSKA. Przypuszczalnie obok 

siebie istniały dwie osady, jedna zamieszkana przez ludność rodzimą - Rozmierz,             

a druga przez osadników, którzy przybyli z Czech lub Niemiec – dzisiejsza Rozmierka. 

Jest to prawdopodobne gdyż, po najeździe tatarskim w 1241 roku, oraz zakończonej 

klęską bitwie na Legnickim Polu, na Śląsk napłynęło dużo niemieckich osadników 

sprowadzonych przez Piastów. Nie wiadomo jak nazywała się Rozmierka w tym czasie, 

być może Lozymyrza Deutsch. Jednak są to tylko przypuszczenia, które dziś nie mają 

potwierdzenia w żadnym dokumencie. Pierwsza pewna wzmianka o wsi Rozmierka 

pochodzi dopiero z 1539 roku. Miejscowość została wymieniona jako Klein Rosmiers – 

Mała Rozmierz. Z nazwy tej wynika, że obok siebie była druga osada i chodzi na pewno                   

o Rozmierz, która nazywała się Gross Rosmiers – Wielka Rozmierz. Wtedy właścicielem 

wsi w XVI w. był Paul Nawoy, potem Georg Nawoy i Johann Nawoy.  W latach 1575 – 

1600 właścicielem wsi był Peter Strzela. Był też właścicielem Suchej. Do dziś w suskim 

kościele zachowała się piękna tablica nagrobna tego rycerza. W XVII wieku właścicielem 

wsi był Wilhelm Warlowsky pan na Szymiszowie. Następnym właścicielem był Johann 

von Koschützki (1650 r.). Od 1685 r. właścicielem wsi był ród von Colonna. Kolejnymi 

właścicielami wsi była rodzina von Tenczin oraz Arz. W latach 1832 – 1945 wieś należała 

do rodziny von Strachwitz.  
 

 Rozmierka miała swoją pieczęć sołecką. Odcisk pieczęci powstał 

najprawdopodobniej w drugiej połowie XVIII wieku ok. 1776 roku, gdyż 

jest wykonana według wzoru innych pieczęci z tamtego okresu.                   

W pieczęci u góry znajduje się napis w języku niemieckim “GEMEINDE 

ROSMIERKA”, a na dolnej krawędzi “KREIS GR: STREHLITZ”.  

                                                 
2 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego – wieś 
Rozmierka 
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 W 1736 r. otwarto katolicką szkołę, która znajdowała się przy „Kozim Rynku”. 

Natomiast w drugiej połowie XIX w. szkoła mieściła się w domu Gomoły. Tam też                 

w latach międzywojennych była szkoła niemiecka i polska. W 1930 r. oddano do użytku 

nową szkołę, która istnieje do dziś. W 1765 r. w Rozmierce (Klein Rosmiercka) 

zamieszkiwało 19 kmieci, 22 zagrodników, 3 chałupników, 5 rzemieślników wraz                

z rodzinami. W 1783 r. w wiosce mieszkało 25 kmieci, 28 zagrodników, 10 chałupników, 

był jeden młyn i folwark. Liczba mieszkańców wynosiła 329 osób. W 1855 r. we wsi 

mieszkało 745 osób w 89 domach. W 1861 r. w Rozmierce (Rosmirka) mieszkało                       

705 osób, w tym wyznania katolickiego 694 osób, ewangelickiego 5 osób, mojżeszowego              

6 osób. We wsi znajdowały się folwarki: pański von Strachwitza, Pulov i Szymonia                   

o powierzchni użytkowej 1200 morgów. W miejscowości było 20 gospodarzy,                        

22 zagrodników, 29 chałupników, którzy gospodarzyli na 1128 morgach, posiadali                  

56 koni, 229 sztuk bydła, 18 świń i jedną kozę. Podatek wynosił 115 talarów                         

od gruntowego, 22 talary od zabudowań, a klasowy - 360 talarów. W 1880 r. we wsi 

mieszkało 646 mieszkańców. W 1887 r. w Rozmierce (Rosmierka) wraz Jędryniami                   

i Pustkowiem – zamieszkiwało 719 katolików i 9 protestantów.  

 Rozmierka była trapiona różnymi klęskami. W latach 1846 – 1848 we wsi 

panowała klęska głodowa z powodu nieurodzaju. W drugiej połowie XIX w. nastąpiła 

zaraza cholery, która pochłonęła wiele istnień ludzkich. Zmarli byli grzebani                            

na Pasterniku, gdzie do dziś stoi krzyż. W czasie I wojny światowej (1914 – 1918)                  

na froncie ze wsi poległo i zaginęło około  30 mężczyzn. W 1921 r. w okolicy wsi                    

w czasie III powstania śląskiego poległo 3 młodych mężczyzn z Rozmierki. W czasie              

II wojny światowej (1939 – 1945) na froncie poległo i zaginęło około 120 mężczyzn.             

W 1945 r. wiele osób było internowanych przez sowietów do prac i wywiezionych                

na wschód, z którego wielu nie powróciło do swoich domów. W okresie międzywojennym 

wieś Rozmierka liczyła ponad 1100 mieszkańców. W 1921 r. powstała  tutaj "Ochotnicza 

Straż Pożarna”, która działa do chwili obecnej. Na terenie Rozmierki w okresie 

międzywojennym mieściły się 4 sklepy, piekarnia i karczma. W centrum wsi do dzisiaj 

znajduje się dzwonnica z XVIII w., wraz z dobudowaną częścią sakralną z 1923 r. Obok 

tej kapliczki stoi krzyż odbudowany w 1925 r. przez Paula i Emilię Bieniek. We wsi 

znajdowały się również 2 cegielnie - jedna znajdowała się przy ulicy Jemielnickiej,                   

a druga w kierunku Grodziska  za zabudowaniami byłego leśniczego Szłapy. Na terenie 

Rozmierki do chwili obecnej znajdują się także w części odrestaurowane i zamieszkałe 

zabudowania folwarku byłego majątku ziemskiego należącego w tym czasie do Grafa                   
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Strachwitza. Majątek ten zarządzany był do 1945 r. przez pana Staroszczyka. Było tam 

niegdyś przedszkole. Do majątku należał także spichlerz zbożowy, którego powstanie 

datuje się na XVIII wiek, a który przetrwał do dnia dzisiejszego. W spichlerzu,                  

aż do 1945 r. funkcjonowała gorzelnia. Do 1945 r. Rozmierka liczyła 107 domostw,            

z czego 3 domostwa pokryte były jeszcze strzechą. Na ulicy Strzeleckiej znajdowało się                      

56 domostw, na Jemielnickiej - 25, na ulicy Leśnej - 3, na ulicy Dworcowej - 2 domostwa, 

na ulicy Polnej - 6, na ulicy Powstańców Ś. - 1, na ulicy Szkolnej - 1, na ulicy Pasternik - 

13 domostw, nie licząc Podborzan, które należą do parafii Strzeleckiej. Wieś została 

zelektryfikowana w 1949 roku. W 1965 r. w czynie społecznym powstało ujęcie wodne,      

a także podłączono sieć wodociągową. W 1945 r. powstała Gmina Rozmierka z siedzibą 

w Kadłubie. Potem siedzibą była Rozmierz, a od 01.01.1973 r. do końca 1975 roku 

siedzibą gminy była Rozmierka. W skład gminy Rozmierka wchodziły sołectwa: 

Grodzisko, Jędrynie, Kadłub, Osiek, Rozmierz i Sucha. Od 01.01.1976 r. Rozmierka 

podlega pod Gminę Strzelce Opolskie.  

 

 W latach 1980 - 1982 z inicjatywy oraz przy pomocy mieszkańców wsi został 

wybudowany kościół pod wezwaniem "Najświętszego Serca Pana Jezusa". Kościół był 

wybudowany w systemie społecznym i był budowany przy wielkim zaangażowaniu 

prawie wszystkich mieszkańców Rozmierki, Jędryń i części parafian z Rozmierzy. 

 Obecnie jest realizowany przez Gminę Strzelce Opolskie projekt pn. „Poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” polegającej na  budowie 

kanalizacji sanitarnej w kilku sołectwach, w tym w sołectwie Rozmierka. W październiku, 

2010 r. w Rozmierce odbyła się uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod budowę 

kanalizacji. Gospodarzem spotkania był Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji 

Marian Waloszyński. Tablicę upamiętniającą rozpoczęcie największej inwestycji w gminie 

Strzelce Opolskie poświęcił ks. proboszcz Andrzej Kowolik, a odsłonili: Burmistrz 

Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, Starosta Józef Swaczyna i Sołtys Rozmierki Joachim 

Kaczmarczyk. Inwestycja ta jest bodźcem do nowych przedsięwzięć mających na celu 

poprawę zarówno estetyki jak i jakości życia mieszkańców. 
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2. ZASOBY NASZEGO SOŁECTWA 
 

2.1. Struktura użytkowania gruntów 
 
Struktura użytkowania gruntów w Rozmierce została przedstawiona na poniższym 

wykresie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunty zostały sklasyfikowane zgodnie z danymi udostępnionymi przez UM w Strzelcach Op. 

 

 Grunty orne stanowią największy odsetek wszystkich gruntów w Rozmierce, który 

wynosi 63% ogólnej powierzchni sołectwa. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się 

odpowiednio łąki i pastwiska, które razem z gruntami ornymi składają się na użytki rolne. 

Pozostałe tereny zajmują 14% całej powierzchni wsi. W tabelach poniżej przedstawiono 

wykaz gruntów rolnych oraz pozostałych terenów i powierzchnię z uwzględnieniem klas 

bonitacyjnych. Zgodnie z gminną klasyfikacją do pozostałych gruntów należą grunty pod 

lasami, grunty pod wodami, tereny komunikacyjne oraz osiedlowe, użytki kopalne                  

i ekologiczne, tereny różne oraz nieużytki. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1 
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Wykaz gruntów w Rozmierce z podziałem na klasy bonitacyjne (w ha):  
 

 Grunty orne:  
o III a- 17,123 
o III b– 68,423 
o IV a – 105,521 
o IV b – 67,4981 
o V – 116,0884 
o VI – 98,2005 

 

 Łąki: 
o III – 13,685 
o IV – 44,4659 
o V – 48,5498 
o VI – 2,1794 

 

 Pastwiska: 
o III – 22,4942 
o IV – 24,979 
o V – 10,2969 
o VI – 2,8326 

 

 Grunty:  
o Lasy i grunty leśne- 29,2575 
o Grunty zadrzewione                               

i zakrzewione – 0,911 
 

 Grunty pod wodami: 
o Rowy – 1,7038 

 

 Tereny komunikacyjne: 
o Drogi – 20,3096 
o Kolejowe i inne – 15,8142 

 

 Tereny osiedlowe: 
o Zabudowane – 29,9862 
o Niezabudowane – 0,8504 
o Zielone-1,2082 

 

 Nieużytki – 3,8136 
 Tereny różne – 0,0002 

 

2.2. Infrastruktura techniczna i komunikacyjna 
 

Przez Rozmierkę przebiegają drogi o znaczeniu powiatowym i gminnym. 

Rozmieszczenie ulic w sołectwie przedstawia niniejsza mapka. 
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Drogą powiatową przebiegającą przez sołectwo jest ul. Strzelecka, która                        

w północnej części sołectwa ulega rozwidleniu na drogę relacji Rozmierka – Osiek, 

Rozmierka – Sucha  oraz Rozmierka – Grodzisko. Są to drogi o znaczeniu lokalnym,                

z których korzystają mieszkańcy sąsiednich wsi dojeżdżający do Strzelec Opolskich. 

Ponadto w sołectwie Rozmierka znajduje się  9 dróg gminnych.  
 

 W 1912 r. powstało nowe połączenie kolejowe Kluczbork – Fosowskie 

przebiegające min. przez Rozmierkę. Jednakże z powodu zmian, jakie dokonały się w PKP 

w latach 1990 – 2005, zmniejszono liczbę przewozów towarowych i pasażerskich, przez      

co stacja kolejowa w Rozmierce została zamknięta. Mieszkańcy mają dostęp do sieci 

telekomunikacyjnej i internetowej oraz komórkowej, która ma coraz większy zasięg. Wieś 

została zelektryfikowana w 1949 r. W Rozmierce znajduje się 79 punktów oświetlenia 

ulicznego, które zapewniają mieszkańcom dostateczną dostępność komunikacyjną. Całe 

sołectwo jest uzbrojone w sieć energetyczną. W Rozmierce zlokalizowane jest ujęcie 

wody, zaopatrujące mieszkańców Rozmierki i Jędryń. Sieć wodociągowa została 

wykonana w 1965 r. i ma długość 8,3 km. Od tego czasu działa bezawaryjnie, jednak 

pewnym niebezpieczeństwem są rury azbestowo – cementowe, z których składa się część 

sieci. Wieś została objęta strefą ochronną ujęcia wód podziemnych, z tego też powodu 

zostanie podłączona do systemu sieci kanalizacyjnej w ramach projektu Poprawa 

gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie, którego celem jest 

ochrona triasowego zbiornika wód podziemnych GZWP 333 Opole – Zawadzkie, 

znajdującego się na terenie województwa opolskiego i śląskiego. Zbiornik ten jest jednym 

z najbogatszych w Polsce pod względem zasobności.  
 

 

Na rysunku obok przedstawiono 

uproszczony orientacyjny plan 

sieci kanalizacyjnej   w sołectwie 

Rozmierka. Niestety 28 budynków                   

w Rozmierce nie zostanie 

objętych siecią kanalizacyjną.              

Są to budynki położone                     

przy ul. Leśnej oraz część                      

przy ul. Dworcowej i Pasternik. 
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2.3. Infrastruktura społeczna 
 

 Publiczna Szkoła Podstawowa  
 W naszej wsi mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce. Jest to jedna 

z placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie, zlokalizowana przy ul. Szkolnej 3.                  

W budynku szkoły mieści się 6 sal lekcyjnych, sala komputerowa, biblioteka, 

pomieszczenia sanitarne i gospodarcze oraz szatnie. Uczniowie mają możliwość brania 

udziału w konkursach czytelniczych, plastycznych  i ekologicznych, przeglądach piosenki 

oraz turniejach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przedszkole  i Plac Zabaw 
 Inną placówką oświatową gminy jest Przedszkole Publiczne położone przy                          

ul. Strzeleckiej 33 w Rozmierce. Dzieci uczęszczają do przedszkola w ramach dwóch 

oddziałów. Przy PSP w Rozmierce mieści się szkolny plac zabaw, z którego korzystają 

dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, zarówno w godzinach zajęć lekcyjnych,                    

jak i indywidualnie. Niestety obiekt ten nie posiada uregulowanego statusu prawnego,                

a tym samym sołectwo nie otrzymuje środków pieniężnych, które mogłyby zostać 

przeznaczone na modernizację obiektu. Aktualnie wszelkie prace konserwacyjne na placu 

zabaw wykonują nieodpłatnie mieszkańcy sołectwa.  

 

 Świetlica wiejska 
 W ramach Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Rozmierce działa świetlica, znajdująca 

się na terenie rekreacyjno-sportowym. W sali świetlicy organizowane są różnego rodzaju 

zajęcia, konkursy i zabawy dla dzieci, oraz imprezy organizowane przez Radę Sołecką               

i DFK skierowane do mieszkańców sołectwa. Ponadto tutaj odbywają się spotkania 

lokalnych grup – OSP, DFK, LKS-u, zespołu Silesia, Rady Sołeckiej oraz zebrania  

Budynek PSP w Rozmierce 
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mieszkańców, podczas których omawiane są ważne sprawy dotyczące funkcjonowania 

sołectwa. Ilość imprez i spotkań organizowanych w świetlicy jest dowodem na jej ogromne 

znaczenie dla mieszkańców Rozmierki i działających na jej terenie grup i organizacji.  

 Jest to jedyny w sołectwie większy obiekt, który umożliwia przeprowadzanie 

różnego rodzaju spotkań dla szerszej grupy osób, przyczyniając się tym samym                       

do rozwoju życia kulturalnego całej wiejskiej społeczności. 

 

 

 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Rozmierce 
 W naszej miejscowości działa również Ochotnicza Straż Pożarna (OSP). Założenie 

OSP w Rozmierce datuje się na 1921 r.                   

Z inicjatywą założenia straży wyszedł 

ówczesny sołtys Franciszek Piontek. 

Przy OSP w Rozmierce działa orkiestra 

dęta, zarejestrowana w 1988 r., która 

powstała  z inicjatywy Franciszka Mroza. 

Członkowie OSP są zaangażowani,              

nie tylko w sprawy sołectwa, ale również 

okolicznych wsi i gminy, bowiem 

działalność OSP w Rozmierce to nie tylko ochrona przeciwpożarowa, ale również szeroko 

rozumiana działalność społeczna i wzbudzanie poczucia wspólnoty wśród mieszkańców. 
 

 

 

Dzień seniora zorganizowany w świetlicy wiejskiej 
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 Ludowy Klub Sortowy „Jedność” Rozmierka 
W naszej miejscowości prężnie działa Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Rozmierka 

należący do gminnego związku Ludowe Kluby Sportowe Strzelce Opolskie. Pierwsze 
zebranie organizatorów miało miejsce 22 marca 1946 r. w domu jednego z członków. Było 
to w tym czasie drugie tego typu zrzeszenie na Opolszczyźnie3. Dzisiaj LKS posiada dwa 
ogrodzone, oświetlone i pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej. Dzięki wsparciu 
finansowym gminy Strzelce Opolskie w 2011 r. wybudowano nową szatnię                          
dla sportowców. Wcześniej LKS zajmował pomieszczenia znajdujące się w świetlicy 
wiejskiej. Działalność członków Ludowego Klubu Sportowego nie ogranicza się tylko               
do osiągnięć sportowych, ale również do prac modernizacyjnych, które poprawiają 
infrastrukturę i estetykę obiektu rekreacyjno-sportowego. Inwestycje, jakie poczynili                    
w ostatnich latach na terenie zespołu boisk były możliwe dzięki pozyskanych pieniędzy            
od gminy jak i prywatnych sponsorów. Wszystkie prace przy zagospodarowaniu terenów 
rekreacyjnych były wykonane w ramach pracy społecznej. Wykonano m.in. zadaszone 
trybuny, położono kostkę brukową, wykonano scenę oraz ogrodzono teren.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Co roku organizowany jest przez LKS „Jedność” Rozmierka Turniej Piłkarski           

im. Bena Długosza. Podczas turnieju rozgrywane są mecze w różnych grupach 
wiekowych, dodatkowo drużyny seniorów walczą o puchar Bena Długosza.   

 

 Koło DFK 
 W Rozmierce działa również terenowe koło DFK (niem. Deutscher 

Freundschaftskreis, w skrócie, DFK) czyli Niemieckie Koło Przyjaźni, które jest 

podstawową jednostką terenową działającą w ramach TSKN (Towarzystwo Społeczno – 

Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim). Koło DFK uczestniczy w życiu publicznym 

miejscowości poprzez współorganizację różnych imprez wraz z radą sołecką i grupą 

odnowy wsi.  
                                                 
3 LKS Jedność Rozmierka (http://jednoscrozmierka.futbolowo.pl/jednoscrozmierka/index.php). Data pobrania: 
11.02.2011 r. 
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 Zespół „Silesia”  
 Jedną z grup tanecznych, działających pod patronatem TSK, w Rozmierce jest 

założony w 1992 r. zespół Silesia. Od początku celem działalności członków zespołu było 

uratowanie od zapomnienia starych pieśni i tańców ludowych, polskich, niemieckich               

i śląskich. Uczestnicy działają w trzech grupach wiekowych: młodszej, średniej i starszej, 

do których dostosowany jest repertuar.  

 Repertuar oraz sposoby urozmaicenia działalności zespołu są wynikiem 

kreatywności jego starszych członków. „Silesia” śpiewa piosenki oraz wykonuje tańce 

ludowe charakterystyczne dla kultury Polski, Niemiec, Czech, Hiszpanii, Włoch i Ameryki, 

a także z regionu Moraw, Śląska i Bawarii. Swój repertuar przedstawia na festynach                    

i dożynkach oraz podczas przeglądów zespołów artystycznych. Członkowie występują            

w tradycyjnych opolskich strojach ludowych.  

 Do osiągnięć zespołu należy udział w Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych 

Mniejszości Niemieckiej w Walcach, gdzie zajął I miejsce w 2001 i 2003 r., II miejsce            

w 1995 i 2004 oraz III w 1994 i 2005 r. Ponadto „Silesia” brała udział w Przeglądzie 

Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych w Leśnicy. Zajęła tam I miejsce w 2007 r. oraz                 

II w 2005 i 2006. Do sukcesów grupy należy również organizacja festynu z okazji                   

10 – lecia istnienia. 
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Zespół „Silesia” to nie tylko jedna z licznych grup wokalno – tanecznych funkcjonujących 

na Opolszczyźnie. Dla mieszkańców Rozmierki „Silesia” to przede wszystkim możliwość 

zaistnienia wsi w regionie i poza nim oraz wyróżnienia jej na tle innych miejscowości, a dla 

dzieci i młodzieży jest to doskonała okazja do przyjemnego i pożytecznego spędzenia 

wolnego czasu oraz poznawania kultury i tradycji Śląska. Dlatego tak ważne jest 

poszukiwanie nowych inspiracji i wzbudzanie zainteresowania kolejnych pokoleń 

mieszkańców Rozmierki oraz popieranie działalności i inicjatyw zespołu zarówno w formie 

mentalnej jak i materialnej. 

 

 

 Do dorobku kulturowego Rozmierki należy również działalność nieistniejącej                     

już organizacji środowiskowej - Koła Nowoczesnej Gospodyni. Spotkanie założycielskie 

odbyło się 24 lipca 1996 r. w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Rozmierce.                    

W zebraniu wzięło udział szesnaście osób, łącznie z przedstawicielami rady sołeckiej. 

Podczas spotkania wybrano sześcioosobowy zarząd. Dzięki staraniom ówczesnego 

sołtysa na potrzeby Koła zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przekazał 

pomieszczenia mieszczące się nad byłym ośrodkiem zdrowia (obecnie posesja prywatna). 

W początkowych latach swojej działalności Koło Nowoczesnej Gospodyni liczyło ok. 21 

członków. W późniejszym okresie liczba ta wzrosła do ok. 40 osób. Wiek kobiet 

należących do organizacji wahał się od 30 do 55 lat. W sierpniu 1998 r., na wniosek 

przewodniczącej Koła, zostało ono wyposażone w dodatkowy sprzęt - ze środków budżetu 

gminy zakupiono m.in. piec kuchenny, meble oraz naczynia, których łączna wartość 

wynosiła ok. 4 000 zł. Organizacje działające w Rozmierce do dzisiaj korzystają ze sprzętu 

zakupionego z inicjatywy Koła Nowoczesnej Gospodyni. Panie zajmowały się organizacją 

imprez wiejskich, m.in. dożynek parafialnych i dni seniora oraz wyjazdów do operetki                  

i sanktuarium w Licheniu. 

  W wydarzeniach tych mogli uczestniczyć nie tylko członkowie Koła Nowoczesnej 

Gospodyni, ale również pozostali mieszkańcy Rozmierki. W czasie swojej działalności Koło 

Nowoczesnej Gospodyni współpracowało z podobną organizacją kobiet z Rozmierzy, 

Ludowym Klubem Sportowym z Rozmierki, Radą Sołecką i sołtysem, Mniejszością 

Niemiecką z Rozmierki oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej ze Strzelec Opolskich. 

Organizacja zakończyła swoją działalność w latach 2005 – 2006. Pomimo niewielkiej liczby 

członków należących do Koła Nowoczesnej Gospodyni, organizacja ta w dużym stopniu  
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przyczyniła się do rozwoju kapitału kulturowego w Rozmierce. Organizowanie                              

i współorganizowanie różnego rodzaju imprez wiejskich i wyjazdów służyło 

podtrzymywaniu więzi międzyludzkich wśród mieszkańców, a dla niektórych było jedyną 

okazją do spotkania się w gronie znajomych. Możliwość uczestniczenia kobiet w życiu 

sołectwa była dla nich niejednokrotnie odskocznią od codziennych zajęć związanych            

z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz dawała satysfakcję i umacniała poczucie 

ich własnej wartości.  

 

2.4. Zabytki  
 
 Na terenie gminy Strzelce Opolskie zlokalizowanych jest ok. 270 stanowisk 

archeologicznych znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Opolu, z czego do rejestru zabytków archeologicznych wpisanych jest 16 stanowisk. 

Wszystkie te obszary podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. Dodatkową ochronę prawną stanowią strefy „W” ochrony archeologicznej 

wyznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Błotnica 

Strzelecka, Szymiszów, Rozmierka i Rożniątów oraz w mieście Strzelce Opolskie, co 

oznacza, że wszystkie roboty ziemne w obrębie stanowisk archeologicznych i ich 

sąsiedztwie, muszą być uzgadniane z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

(OWKZ) i prowadzone (wraz z ich dokumentacją) na koszt inwestora, pod nadzorem 

specjalisty. Naruszenie stanowiska archeologicznego jest możliwe tylko po wcześniejszym 

przebadaniu na koszt inwestora i uzyskaniu pozwolenia OWKZ. Co ważne,                                

o każdorazowym znalezisku archeologicznym należy informować OWKZ.  

 

W Rozmierce znajdują się stanowiska: 

 Osada – kultura łużycka (późny okres epoki brązu / halsztat), nr rej. A – 856/89 

 Osada – kultura łużycka (epoka brązu / halsztat C), nr rej. A – 851/89 

 Cmentarzysko birytualne – kultura łużycka (halsztat),  nr rej. A – 342/72 

  

 Ogólna liczba stanowisk objętych również strefą „W” wynosi 29. W celu dodatkowej 

ochrony dóbr kultury w MPZP wyznaczane są strefy ochrony konserwatorskiej („A”, „B”, 

„W”, „OW”, „K”), odzwierciedlone na rysunku planu.  
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Na terenie sołectwa wyznaczono następujące strefy ochrony konserwatorskiej:  

 strefa „B” ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego wsi Rozmierka;  

 strefa „W” ochrony archeologicznej. 
Poniżej przedstawiona jest część planu MPZP dotycząca Rozmierki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Legenda mapy: 
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 Na terenie Rozmierki znajduje się kilkadziesiąt obiektów zaliczanych do zabytków. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,         

w gminie Strzelce Opolskie gminną ewidencję zabytków prowadzi Biuro Architekta 

Miejskiego. Zgodnie z gminną ewidencją zabytków, na terenie sołectwa Rozmierka 

znajduje się 41 zabytków. Wśród nich są w większości budynki mieszkalne, gospodarcze 

oraz obiekty o znaczeniu religijnym.  

 

Do obiektów o znaczeniu religijnym objętych ewidencją należą:   
 

 

Krzyż w przysiółku Podborzany  
przy ul. Jemielnickiej z 1906 r. 
 

 

Smukły, murowany krzyż, w dolnej kondygnacji 

zamknięta łukiem ostrym wnęka, wyżej zwieńczona 

trójkątnym gzymsem kapliczka z figurką NMP,           

na krzyżu znajduje się figura Chrystusa. Na cokole 

widnieje data 1906 r. 

 

 
 
 
 
 
 

Kapliczka w przysiółku Podborzany  
przy ul. Jemielnickiej  z 1879 r.  
 
 

Murowana z nietynkowanej cegły, 

jednokondygnacyjna, zwieńczona wysokim, 

zaokrąglonym szczytem, kryta dachem 

dwuspadowym. Otwory w elewacjach 

ostrołukowe, w narożnikach sterczyny.  
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Krzyż przy  ul. Strzeleckiej z początku XX w.  
 

Kamienny, w ujętej dekoracją architektoniczną 

wnęce figurka NMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kapliczka przy ul. Strzelecka 51 z końca XIX w.  

 
Kapliczka słupowa przy zabytkowym spichlerzu,               

na prostokątnym postumencie czworościan kryty 

daszkiem namiotowym. Na dole prostokątne 

wnęki, wyżej zamknięta łukiem nisza z figurką 

NMP.  

 

 

 

 

 

 

Rys. 2 Rys. 1 
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Kapliczka z dzwonnicą przy ul. Strzeleckiej  
 

Do dwukondygnacyjnej wieżyczki dostawiona 

prostokątna kaplica o elewacjach dzielonych 

lizenami. Dachy dwu- i czterospadowe, otwory 

zamknięte łukiem. Przy kaplicy kamienny krzyż 

z 1925 r.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Krzyże z XIX wieku nieujęte w rejestrze zabytków:  
 

 

Krzyż drewniany w lesie przy drodze na Kadłub  
 

Postawiony w połowie XIX wieku dla upamiętnienia morderstwa. 
Ofiarą był handlarz ubraniami i materiałami jednej z pobliskich 
miejscowości. Został zamordowany przez nieznanych sprawców, 
okradziony i pogrzebany w tym miejscu. 
 
 

 
 

Krzyż na "Pasterniku"  
 

Ustawiony na mogile zmarłych na zarazę z Rozmierki, Jędryń         
i Podborzan oraz być może z innych miejscowości. Ze względu na 
piaszczysty i oddalony od zabudowań teren, ludzie postanowili 
grzebać zmarłych w masowych grobach, wyniku tego powstało 
wielkie cmentarzysko. Krzyż stał już w czasie panującej zarazy. Po 
wielu latach zbutwiał i było trzeba wymienić na nowy. 
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 Poniżej przedstawiamy wyciąg, dotyczący sołectwa z wykazu obiektów 

zabytkowych nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków zlokalizowanych             

na terenie gm. Strzelce Opolskie. 
 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres nr 

601. Rozmierka układ ruralistyczny wsi   
602. Rozmierka budynek mieszkalno-gospodarczy Jemielnicka 43 
603. Rozmierka budynek mieszkalno-gospodarczy Strzelecka 11 
604. Rozmierka budynek stacji kolejowej Dworcowa 10 
605. Rozmierka budynek gospodarczy w zespole stacji kolejowej Dworcowa 10 
606. Rozmierka pomnik krzyża Jemielnicka 
607. Rozmierka kapliczka Jemielnicka 36 
608. Rozmierka budynek mieszkalno-gospodarczy Jemielnicka 36 
609. Rozmierka budynek mieszkalno-gospodarczy Jemielnicka 36 
610. Rozmierka stajnia z wozownią Jemielnicka 36 
611. Rozmierka stodoła Jemielnicka 36 
612. Rozmierka dom Strzelecka 17 
613. Rozmierka stodoła Jemielnicka 43 

614. Rozmierka oficyna w zespole dworsko-folwarcznym Strzelecka 51a i 
51b 

615. Rozmierka budynek mieszkalno-gospodarczy Jemielnicka 32 
616. Rozmierka stodoła Jemielnicka 32 
617. Rozmierka mur z bramką Jemielnicka 32 
618. Rozmierka pomnik krzyża Strzelecka  
619. Rozmierka mur z bramką Jemielnicka 36 
620. Rozmierka dawna karczma (obecnie restauracja) Strzelecka 50 
621. Rozmierka dom Strzelecka 52 
622. Rozmierka budynek mieszkalno-gospodarczy Strzelecka 37 
623. Rozmierka zabudowania gospodarcze Strzelecka 50 
624. Rozmierka dawna kuźnia Strzelecka 41 
625. Rozmierka budynek mieszkalno-gospodarczy Strzelecka 49 
626. Rozmierka kapliczka z dzwonnicą Strzelecka 48 
627. Rozmierka kurnik Strzelecka 48 
628. Rozmierka stodoła Strzelecka 30 
629. Rozmierka stodoła Strzelecka 48 
630. Rozmierka dom Strzelecka 30 
631. Rozmierka obora Strzelecka 52 

632. Rozmierka kapliczka słupowa z zespole dworsko-
folwarcznym Strzelecka 51 

633. Rozmierka spichlerz w zespole dworsko-folwarcznym 
1046/65 z 2.06.1965 Strzelecka 51 

634. Rozmierka obora w zespole dworsko-folwarcznym Strzelecka 51 
635. Rozmierka dwór 1046/65 z 2.06.1965 Strzelecka 51 
636. Rozmierka dom Jemielnicka 23 
637. Rozmierka czworak w zespole dworsko-folwarcznym Strzelecka 51c 
638. Rozmierka obora Leśna 8 
639. Rozmierka dom Strzelecka 48 
640. Rozmierka szkoła Szkolna 3 
641. Rozmierka    dom Jemielnicka 4 

642. Rozmierka    most kolejowy 
między wsiami 
Jędrynie i 
Rozmierka   
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2.5.  Inwentaryzacja zasobów służących odnowie 
miejscowości 

 

 
Rodzaj zasobu 

 
Opis (nazwanie) zasobu, jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

małe duże Wyróż- 
niające 

Przyrodniczy 
  
 - walory krajobrazu, rzeźby terenu 
 - stan środowiska 
 - walory klimatu 
 - walory szaty roślinnej 
 
 - cenne przyrodnicze obszary 
    lub obiekty 
 - stan zwierzęcy (ostoje siedliska) 
 
 - wody powierzchniowe (cieki, 
rzeki, stawy) 
 - wody podziemne 
 - gleby 
 - kopaliny 
 - walory geotechniczne 

 
- teren nizinny, lekko pofałdowany 
- dobry stan środowiska 
- klimat umiarkowany 
- lasy mieszane - przeważają sosny, różnorodna   
  roślinność,  
- 2 aleje dębowe 
 
- sarna, bocian, jeleń, dzik, zając, kuropatwa,  
  bażant, myszołów 
- stawy, źródła, rów A-61 
 
- zbiornik 333 
- przeważające grunty - kl.V i VI, rędziny 
- glina, piasek, kamień wapienny 
     --------------------------- 

 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

 
x 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Kulturowy 
 
- walory architektury 
- walory przestrzeni publicznej 
- walory przestrzeni prywatnej 
- zabytki i pamiątki historyczne 
 
- osobliwości kulturowe 
- miejsca, osoby, przedmioty kultu 
- święta, odpusty, pielgrzymki  
 
 - tradycje, obrzędy, gwara 
 
 
 
- legendy, podania, fakty histor. 
- przekazy literackie 
- ważne postacie i przekazy 
historyczne 
 
- specyficzne nazwy 
  
- specyficzne potrawy 
 
- dawne zawody 
  
- zespoły artystyczne, twórcy 

 
- stare domy z kamienia, domy jednorodzinne (lata 60) 
- szkoła, przedszkole, OSP, kościół, świetlica 
- zwarta zabudowa domów jednorodzinnych 
- kapliczki, krzyże, dworek, spichlerz, figura  Jana  
  Nepomucena,  
---------------------- 
- Kościół,  
- Odpust, kiermasz, pielgrzymka do Św. Anny,  
  Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych 
- Dożynki, tradycje górnicze, Śmigus - dyngus,  
  Polterabend, adwentowe spotkanie pokoleń, 
  Boże ciało, Babski comber, gwara śląska,  
 
- o utopkach, podania ustne o duchach, 
------------------------- 
- prof. Henryk Wójcik, 2 franciszkanów 
 
 
- Rudzinki, Pioski, Pasternik, Szymońskie, Kozi rynek,  
 
- Polywka z maślunki, ślepy szałołt, rogaliki z kartofli 
 
- kowal, rymarz, szewc, krawiec, cieśla, dekarz, murarz 
 
- Zespół taneczny „Silesia”,  lokalny historyk  

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 

 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
x 
 
x 
 
 
x 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
x 



 
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ROZMIERKA 

 NA LATA 2012 - 2018  
 

29 
 

 
Rodzaj zasobu 

 

 
Opis (nazwanie) zasobu, jakim wieś dysponuje 

 

Znaczenie zasobu 

małe duże wyróż 
niające 

Obiekty i tereny 
 
 - działki pod zabudowę mieszkalną 
 - działki pod domy letniskowe 
 - działki pod zakłady 
Usługowe/przemysłowe 
 - pustostany mieszkaniowe 
 - pustostany przemysłowe 
 - tradyc. nieużytk. obiekty gospod. 

 
- wieś posiada działki pod zabudowę  
-------------------- 
- byłe kółko rolnicze, plac przy spichlerzu 
 
- występują - domy prywatne 
- występują - byłe Kółko rolnicze 
- spichlerz, kuźnia, stodoły, stadnina koni 

 
 
 
x 
 
x 
x 
x 

 
x 
 
 
 
 
 

 

Infrastruktura społeczna 
  
- place publ.  spotkań, festynów 
 - sale spotkań, świetlice 
 
 - miejsca uprawiania sportu 
 - miejsce rekreacji 
 
 - ścieżki rowerowe, szlak turyst. 
 - szkoły 
 - przedszkola 
 - biblioteki 
 - placówki opieki społecznej 
 - placówki służby zdrowia 

 
- centrum rekreacyjno- sportowe przy boisku 
- świetlica - budynek LZS - w budowie / do remontu 
 
- boisko wiejskie LZS 
- plac zabaw koło szkoły - wymaga modernizacji 
 
--------------------------- 
- szkoła podstawowa 
 - 2 oddziały 
-------------------------- 
-------------------------- 
-------------------------- 
 

   
x 
x 
 
x 
x 
 

 
x 
x 
 
 

Infrastruktura techniczna 
 
 - wodociąg, kanalizacja 
 
 - drogi (nawierzchnia,  
    oznakowanie, oświetlenie) 
 - chodniki, parkingi, przystanki 
 
 
 - sieć telefoniczna, Internet 
 - telefonia komórkowa 

 
- wodociąg, własna studnia głębinowa, kanalizacja 
  w budowie 
- drogi złej jakości, brak znaków ograniczenia    
  prędkości, złe oświetlenie 
- nieczynny dworzec PKP, przystanek PKS, część   
  chodników wyłożona kostką brukową, ul. Strzelecka,  
  ul. Szkolna 
stacjonarna, radiowa, Internet dostępny 
dostępna 
 

   
x 
 
x 
 
x 
 
 
x 
x 

Gospodarka, rolnictwo 
 
 - miejsca pracy (gdzie i ile?) 
 - firmy produkt/ usługowe 
 - ich produkty 
 - gastronomia 
 - miejsca noclegowe 
 - gospodarstwa rolne 
 - uprawy, hodowle 
 
 - odpady produkcyjne 
 - zasoby odnów. energii 

 
- 21 firm + gospodarstwa rolne (około 50 osób) 
- masarnia, rzeźnia 
- kiełbasa śląska - wyróżniona w powiecie 
- bar "Zacisze" 
--------------------- 
- 7 gospodarstw 
- zboża, kukurydza, burak cukrowy, rzepak, trzoda     
  chlewna, bydło, drób 
------------------------ 
------------------------ 
 

 

 
 
 
 
x 

 
x 
x 
 
 
 
x 
x 
 
 
 

 
 
 
x 

 

Środki finansowe i pozyskiwane fundusze 
 
 - śr. udostępnione przez gminę 
 
 
 - środki wypracowane 
 

 
- limit sołecki, gminny konkurs grantowy „Kształtujemy 
  naszą wieś”, 
 
- praca społeczna, środki pozyskiwane z innych źródeł 
 

   
x 
 
 
x 
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Rodzaj zasobu 

 
Opis (nazwanie) zasobu, jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 

małe duże wyróż 
niające 

Mieszańcy  (kapitał społeczny i ludzki) 
 
 - autorytety/ znane postacie 
 - krajanie znani 
 
 
 - osoby ważne dla  
 wiedzy/ umiejętności 
 - przedsiębiorcy, sponsorzy 
 - osoby - umiejętności / Internet 
 - pracownicy nauki 
 - związki / stowarzyszenia 
 
 - Kontakty zewnętrzne 
 - współpraca zagraniczna/krajowa 
 

 
- proboszcz, sołtys ,lokalny historyk,  
- lokalny historyk, Franciszek kozioł - inicjator budowy 
  kościoła, Alfred Zimon - dozorca kapliczki, 
  złota rączka, 
- studenci, duża część młodzieży, 
 
- Mróz, Bieniek, Kapica, Gluck, Rudol, Goczoł 
- są osoby we wsi posiadające umiejętności inform. 
- są doktoranci 
- LKS „Jedność” Rozmierka, DFK, OSP, Rada Sołecka 
  Odnowa Wsi, Rada Parafialna, 
- NTO, Strzelec opolski, Gość niedzielny 
------------------------------ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 
 
x 

 
x 
x 
 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
 
 

Informacje dostępne o wsi 
  
- publikatory, lokalna prasa 
 
 - książki, przewodniki 
 - strony WWW. 

 
- Informator Strzelecki, Powiat Strzelecki, Strzelec  
  Opolski, 
- m.in. Przewodnik Poznaj Krainę św. Anny, 
- www.rozmierka.eu 
 

   
x 
 
x 
x 

 
 

 
 
 

3. ANALIZA SWOT  
 

 W procesie opracowywania Planu Odnowy Miejscowości niezbędne jest dokonanie 

tzw. analizy SWOT. Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej 

informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):  

 

* S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę 

analizowanego obiektu,  

* W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obiektu,  

* O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej zmiany,  

* T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.  
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 W niektórych wykładniach mówi się: mocne strony i słabe strony, to czynniki 

wewnętrzne, szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne. W innej interpretacji: mocne 

strony i słabe strony to cechy stanu obecnego, a szanse i zagrożenia, to spodziewane 

zjawiska przyszłe. Wreszcie u niektórych autorów: mocne strony i słabe strony to czynniki 

zależne od nas (te, na które mamy wpływ planistyczny i zarządczy), a szanse i zagrożenia, 

to czynniki obiektywne, na które nie mamy bezpośredniego wpływu sprawczego. 

 

3.1. Silne strony  
                ATUTY WEWNĘTRZNE: 
 

 boisko sportowe wraz z infrastrukturą, 
 zespół taneczny „Silesia", 
 2 aleje dębowe, 
 zaangażowanie grupy odnowy wsi i innych organizacji jak i mieszkańców, 
 tradycje lokalne, 
 obiekty sakralne kultu chrześcijańskiego (zabytki, nowoczesna budowla kościoła), 
 sklepy ogólnoprzemysłowe i spożywcze, punkt pocztowy, skład opału i nawozów, 

skup złomu, 
 możliwość rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 

 

3.2. Słabe strony 
                   SŁABOŚCI WEWNĘTRZNE: 
 

 nieuregulowany status prawny obiektów (spichlerz, PKP, Kółko Rolnicze) i ich zły 
stan techniczny, 

 brak zaplecza kuchennego świetlicy oraz zły stan budynku oraz pomieszczeń 
świetlicy, 

 brak zadaszenia na scenie oraz dla mieszkańców i gości na zewnątrz przy świetlicy,  
 zły stan budynku OSP, 
 nieuregulowany status prawny i zły stan placu zabaw, 
 drogi, chodniki, oświetlenie - zły stan, 
 brak parku rekreacyjno-wypoczynkowego oraz miejsc skwerowo-wypoczynkowych, 
 estetyka wyglądu wsi (niektóre prywatne posesje), 
 brak punktu gastronomicznego, 
 wybryki chuligańskie na wsi, 
 niechęć do zmian, 
 niski przyrost naturalny, 
 zanieczyszczenie wód gruntowych, 
 brak sali gimnastycznej przy szkole. 
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3.3. Szanse 
                  OKAZJE PŁYNĄCE Z OTOCZENIA 
 

 pozyskiwanie funduszy gminnych oraz innych, 
 promocja miejscowości, 
 strona internetowa, 
 pozyskiwanie sponsorów, 
 trasa przelotowa do "Juraparku", 
 napływ kapitału wraz z powrotem mieszkańców z zagranicy, 
 rozwój branży gastronomiczno-usługowej. 

 
 

3.4. Zagrożenia 
                  ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z OTOCZENIA 

 
 przepisy prawne - brak możliwości budowy przydomowych oczyszczalni oraz 

wyburzania starych niezamieszkałych budynków, 
 migracja zarobkowa - rozłąka rodzin, 
 groźba opuszczania wsi - wyjazdy zarobkowe, 
 groźba zamknięcia szkoły podstawowej, 
 utrzymanie dróg i chodników - zwłaszcza zimą, 
 wysoki stan wód gruntowych - po opadach, 
 bliskość zakładu DSO (koncern Kronospan) – zanieczyszczenia środowiska. 

 

 

4. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU WSI 
 

4.1. Wizja rozwoju wsi 
 
 

„ROZMIERKA ESTETYCZNA WIEŚ  

ŁĄCZĄCA POKOLENIA  

POPRZEZ TRADYCJE I SPORT” 
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 Zgodnie z powyższą wizją Rozmierka estetyczna wieś jawi się, jako wieś czysta, 

zadbana, posiadająca infrastrukturę techniczną w dobrym stanie, jak również mająca 

bogate zaplecze społeczne i kulturalne, co stanowi zachętę do osiedlania się nowych 

mieszkańców i tym samym rozwoju społeczeństwa. 
 

 Wieś łącząca pokolenia poprzez tradycje - pod tym pojęciem mieści się szeroko 

rozumiana tradycja, czyli kultywowanie aktualnie obchodzonych świąt związanych zarówno                    

z tradycją świecką, jak i religijną, zwyczajów, imprez, a także wskrzeszanie tych, które były 

kiedyś obchodzone a z różnych przyczyn zaprzestano ich obchodzenia. Pod pojęciem 

kultywowania tradycji można również umieścić dbanie o miejsca kultu i pamięci 

świadczących o tożsamości naszej wsi lub też reaktywowanie grup społecznych, które 

przyczyniały się do integracji społeczności. 

 Wieś łącząca pokolenia poprzez sport. Jednym z najbardziej zadbanych                            

i najlepszych obiektów w naszej wsi są dwa oświetlone boiska sportowe wraz z nowo 

wybudowaną szatnią. Nie istniałyby one, gdyby nie działalność członków klubu LZS, 

później LKS „Jedność” Rozmierka, którego pierwsze zebranie organizatorów było                   

w 1946 r. Na działalność klubu składają się nie tylko rozgrywki sportowe, ale również 

imprezy sportowe oraz realizacja projektów z obszaru sportu i rekreacji. Boiska stawiają 

przed nami możliwość rozwoju i organizowania turniejów nie tylko piłkarskich, ale również 

innych dyscyplin sportowych. Klub sportowy posiada ponad 65-letnią tradycję. Od 

kilkunastu lat nieodłącznym elementem tradycji Klubu jest Turniej Piłkarski im. Bena 

Długosza oraz mecz noworoczny. W rozgrywkach sportowych uczestniczą trzy drużyny - 

trampkarzy, juniorów i seniorów, a więc skupia zarówno dzieci jak i dorosłe osoby. Dzięki 

tradycjom sportowym od najmłodszych lat u dzieci kształtują się nawyki sportowe, które 

mają pozytywny wpływ na kształtowanie prozdrowotnych zachowań. Są również okazją do 

wyjścia z domu, wspólnej integracji oraz jest doskonałą ofertą na spędzenie wolnego 

czasu. Dla młodych sportowców piłka nożna jest pasją i sposobnością do nawiązywania 

nowych znajomości. 

 

 Zrównoważony rozwój wsi w omawianych wyżej kierunkach przyczyni się zarówno                   

do integracji mieszkańców jak i sprawi, że każdy będzie mógł uczestniczyć w życiu wsi 

zgodnie z jego zainteresowaniami jak i predyspozycjami bez względu na wiek. 

 

 



 
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ROZMIERKA 

 NA LATA 2012 - 2018  
 

34 
 

 

4.2. Analiza potencjału rozwojowego wsi 
 
 
boisko                                                                                                     zanieczyszczenie wód 
stan prawny obiektów                                                                           niechęć do zmian 
plac zabaw                                                                                              estetyka wsi 
drogi, chodniki, oświetlenie                                                                   niski przyrost naturalny 
brak miejsca rekreacyjnego                                                                  zaangażowanie ludzi 
świetlica                                                                                                   zespół taneczny "Silesia" 
GSP                                                                                                          rozłąka ludzi 
sala gimnastyczna                                                                                   stan wód gruntowych 
trasa przelotowa                                                                                      Kronospan 
przepisy                                                                                                 
drogi i chodnik                                                                                                               2       0 
                                                                                                                                         4       3 
               1      1 
               7      2                                                                                                                     ( - ) 
 
                  (  - ) 
 
 
 
 
 
 
 
aleje 
tradycje lokalne 
obiekty sakralne 
wybryki młodych ludzi 
groźba zamknięcia szkoły 
 
 
             3     0  

1  1 
 

                     
(+)                                                                                                    sklepy 

rozwój budownictwa 
brak gastronomii 

fundusze 
promocja 

                          2       6      strona internetowa                 
  sponsorzy 

   1      1      powrót z emigracji                                    
(+)               rozwój gastronomii 

emigracja zarobkowa    
 
Powyższa analiza została opracowana na podstawie analizy SWOT, a kolory tekstu 
odzwierciedlają ich umiejscowienie w tejże analizy. 

silne strony szanse 
słabe strony zagrożenia 
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4.3. Plan rozwoju  
 Krótkoterminowy na okres 1-2 lat. 
 

Kluczowy problem 
 Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na  realizacje 
projektu 
tak / nie 

Punkty Hierarchia 

   organizacyjnie finansowo   
Co nas najbardziej 

zintegruje? Organizacja imprez Adwentowe spotkanie pokoleń 
grudzień 2011 tak Tak 21 II 

a czym nam najbardziej 
zależy 

Poprawa 
infrastruktury 

społecznej 

Remont i modernizacja obiektu 
świetlicy i jej otoczenia oraz 

budynku OSP 
Tak Nie 17 III 

Co nam najbardziej 
przeszkadza? 

 
Słaba infrastruktura 

techniczna 

Remont ul. Polnej, remont 
chodników (Strzelecka, 

Jemielnicka) 
Nie Nie 6 V 

Co najbardziej zmieni 
nasze życie? 

 
Zaangażowanie ludzi 

 
Sprzątanie wsi, wspólna 

dyskusja przy imprezach, 
modernizacja placu zabaw 

 

Tak Nie 9 IV 

 
Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 
 

Przekonanie ludzi          
do "Odnowy wsi" 

Organizacja spotkania 
wiejskiego listopad 2011 Tak Tak 22 I 

 
Jakie projekty zgłosimy 

do PROW? 
 

 Remont i modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej i jej otoczenia. Remont budynku OSP. 
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 Zdaniem priorytetowym przewidzianym do realizacji w ramach „Programu odnowy wsi 

na lata 2012 – 2013” jest projekt przebudowy istniejącego pomieszczenia na kuchnię                

w świetlicy i zakup niezbędnego wyposażenia oraz remont pozostałych pomieszczeń. 

Świetlica jest ważnym miejscem dla naszej wsi. Odbywają się tu liczne spotkania, między 

innymi dzień kobiet, dzień matki, dzień seniora, babski comber jak i zebrania lokalnych grup 

społecznych. Na spotkania te są często wykorzystywane rzeczy przechowywane w położonej 

po drugiej stronie ulicy szkole (min. talerze, szklanki, sztućce, a także stoły i stołki, ławki). 

Przeniesienie ich do świetlicy nastręcza trudności i zajmuje sporo czasu, a brak kuchni 

sprawia trudności w utrzymaniu czystości tych rzeczy. Powstanie zaplecza kuchennego 

przyczyniłoby się do poprawy warunków - można by było przygotowywać także gorące posiłki. 

Ale najważniejszą rzeczą jest to, że pomoże zachęcić i przywrócić działalność Koła Gospodyń 

Wiejskich. Realizacja zadania przyczyniłaby się do rozwoju życia kulturalno-towarzyskiego 

mieszkańców i możliwości przeprowadzenia różnorodnych szkoleń i kursów. Jednym słowem, 

chcemy doprowadzić do tego, aby świetlica stała się miejscem gdzie schodzić się będą drogi 

nie tylko mieszkańców sołectwa, ale i przybyłych gości. 

Realizacja priorytetowego zadania przyczyni się do osiągnięcia następnych celów: 

 poprawa wizerunku wsi, 

 wzrośnie zadowolenie mieszkańców sołectwa, 

 zwiększy się atrakcyjność kulturalna i edukacyjna Rozmierki, 

 umożliwi się mieszkańcom sołectwa rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. 

 

Ważnym zadaniem przewidzianym do realizacji w ramach programu odnowy wsi jest 

wsparcie OSP przy remoncie ich siedziby w Rozmierce. Budynek jest w bardzo złym stanie 

technicznym i należy go wyremontować, żeby nie zaczął stwarzać zagrożenia dla otoczenia.  

 Równie ważnym zadaniem jest odnowa, modernizacja i utrzymanie placu zabaw koło 

szkoły, z którego korzystają nasi najmłodsi mieszkańcy. Naszym celem jest zbudowanie placu 

zabaw z prawdziwego zdarzenia i ustalenie jego statusu prawnego. 

 W krótkoterminowym planie odnowy wsi znajduje się również organizacja corocznych 

imprez okolicznościowych, jak i reaktywacja zapomnianych tradycji (min. Orszak Trzech Króli, 

Maibaum).  Ujęte jest również sprzątanie i upiększanie w miarę możliwości naszych ulic. 

 Ważnym punktem jest również odrestaurowanie figurki Jana Nepomucena i odnowienie 

wnętrza kapliczki, zrobienie kraty dla zabezpieczenia figury oraz uroczyste umieszczenie 

figury w kapliczce. 
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 Długoterminowy plan rozwoju wsi 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 

1. Cele 
Co trzeba osiągnąć by 
urzeczywistnić wizję 

wsi? 

2. Co pomoże osiągnąć cele? 3. Co może 
przeszkodzić? 

Projekty. 
Co wykonamy? Zasoby 

Czego użyjemy? 

ATUTY 
Silne strony i szanse 
Co wykorzystamy? 

BARIERY 
Słabe strony.                       

Co wyeliminujemy? 
Zagrożenia 

Czego unikniemy? 
A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 
- kultywowanie i 
rozwijanie poczucia 
wspólnoty      
- kultywowanie tradycji, 
zwyczajów, obyczajów             
- organizacja imprez, 
rozwój sportu 

- świetlica, 
mieszkańcy, 
dotychczas 
organizowane 
imprezy            
- boisko z zespołem 
 i działaczami                            
- zespół Silesia 

- zaangażowanie 
mieszkańców                
- doświadczenie starszych 
mieszkańców 
- zespół silesia                                          
- zaangażowanie dzieci                   
w wieku szkolnym  
i przedszkolnym                       
- wykonanie przez 
mieszkańców we własnym 
zakresie plakatów 
informacyjnych 

- mała frekwencja na 
imprezach wiejskich               
- słaba współpraca 
pomiędzy sołectwem 
a gminą                                   
- brak konkretnego 
dobra, rękodzieła 

- organizacja dożynek gminnych                             
- kontynuacja dotychczas 
organizowanych imprez        
- zorganizowanie wystawy 
rękodzieł wykonanych przez 
mieszkańców                
- organizacja turniejów sportowych 
(siatkówka, koszykówka, piłka 
ręczna i inne) 

B. STANDARD ŻYCIA 
 - poprawa stanu 
infrastruktury 
technicznej i 
społecznej 

- istniejące drogi, 
chodniki, place 
- boisko piłkarskie 
- budynek OSP 
- świetlica wiejska 

- zaangażowanie 
mieszkańców 
- wypracowane fundusze 
- praca własna 
- fundusze unijne oraz gminne 

- opór części   
społeczeństwa 
- brak funduszy 
- słaba współpraca z 
gminą 

- budowa parku rekreacyjno-
wypoczynkowego przy ul. Polnej 
- budowa zadaszenia na placu 
przy świetlicy 
- remont kapliczek 
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- kościół 
- teren pod budowę 
parku przy ul. Polnej 

 
- budynek po byłym 
PKP  

 
- budowa miejsc pamięci ofiar 
wojen i klęsk 
- remont budynku OSP 
- utworzenie stanowisk 
komputerowych w świetlicy 
- boisko wielofunkcyjne 

C. JAKOŚĆ ZYCIA 
- poprawa estetyki wsi 
- współpraca 
międzypokoleniowa 

- chodniki, place, 
drogi 
- przystanek 
autobusowy 
- skwer w pobliżu 
przedszkola 
- projekt 
przygotowany przez 
gminę 
- boisko piłkarskie 

- zaangażowanie 
mieszkańców starszych i 
młodzieży 
- fundusze pozyskane przez 
gminę  

- brak funduszy 
- brak 
zainteresowania ze 
strony mieszkańców 
- brak chętnych do 
współpracy  

- zatwierdzenie herbu oraz 
umieszczenie witaczy przy 
wjeździe do wsi 
- organizacja konkursu na 
najpiękniejszą posesję 
- odgruzowanie ruin po byłym PKP 
- organizacja pikniku rodzinnego          
i adwentowego spotkania pokoleń  

D. BYT 
 - możliwość 
pozyskiwania dochodu 
- promocja wsi 

- dostęp do Internetu 
- lokalni 
przedsiębiorcy 

- umiejętność tworzenia strony 
internetowej 
- czyny społeczne  

- brak zaangażowania 
ze strony 
mieszkańców 
- brak funduszy  

 - promocja produktu jakim jest 
sport 
- uregulowanie z gminą kwestii 
spornych dot. statusu i własności 
niektórych obiektów i gruntów 
- biuletyn 
- plakaty i widokówki 
- wydanie książki o Rozmierce 
- utworzenie strony internetowej 
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4.4 Opis planowanych przedsięwzięć 
 

lp. Nazwa Cel/przeznaczenie Termin 
realizacji 

Kwota 
końcowa 

/w zł/ 

Źródła 
pozyskania 

środków 

1. 

Kontynuacja 
organizowania 
cyklicznych 
festynów i imprez 
okolicznościowych 

Integracja 
mieszkańców Cykliczny 3 000 

Limit 
sołecki, 
sponsorzy, 

2. 

Reaktywacja tradycji 
związanych z 
pochodem Trzech 
Króli i Festynem 
Maibaum 

Integracja 
mieszkańców Cykliczny 2 000 

Limit 
sołecki, 
sponsorzy, 

3. Restauracja figurki 
Jana Nepomucena 

Ratowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 

V 2012 12 300 
Sponsorzy, 
datki 
Fundacje 

4. 

Remont i 
modernizacja 
obiektu świetlicy               
i otoczenia 
(stworzenie zaplecza 
kuchennego, 
odnowienie 
pomieszczeń). 

Poprawa estetyki                 
i funkcjonalności, 
reaktywacja Koła 
Gospodyń 

2012-2013 25 000 
PROW, 
Gmina 
Strzelce Op. 

5. 

Wydanie biuletynu, 
plakatów, 
widokówek 
dotyczących 
Rozmierki. 

Promocja wsi 2012-2013 2 000 

PROW, 
Gmina 
Strzelce 
Op., 
sponsorzy 

6. 

Utworzenie                        
i utrzymywanie 
strony internetowej 
naszej wsi. 
 

Promocja wsi, 
poznanie historii, 
bieżące informacje 
o wydarzeniach 

2012-….. 300 Sponsorzy 

7. Zatwierdzenie herbu 
i flagi Rozmierki Promocja wsi,  2012 -------- mieszkańcy 

8. 
Umieszczenie 
„witaczy” przy 
wjazdach do wsi 

Promocja wsi, 
poprawa estetyki 2012-2015 4 000 

Limit 
sołecki, 
gmina, 
sponsorzy 
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9. 
Poprawa estetyki         
i utrzymanie w 
czystości placu 
zabaw. 

Poprawa estetyki        
i funkcjonalności 
oraz 
bezpieczeństwa 
dzieci 

Całorocznie 2 000 

PSP, PP, 
Gmina 
Strzelce Op.  
mieszkańcy 

10. 
Organizacja 
wycieczek 
rowerowych 

Promocja 
aktywności 
fizycznej i poznanie 
ciekawych miejsc      
w okolicy 

Corocznie  1 000 Uczestnicy, 
sponsorzy 

11. 
Budowa Parku 
Rekreacyjno –
Wypoczynkowego 
przy ul. Polnej  

Promocja 
aktywności 
fizycznej                       
i wypoczynkowej, 
poprawa estetyki 
miejsca 

2013-2018 80 000 

PROW, 
Gmina 
Strzelce 
Op., 
sponsorzy 

12. 
Utworzenie 
Stowarzyszenia 
Odnowy wsi 
Rozmierka 

Zwiększenie 
możliwości 
pozyskania 
środków na odnowę 
miejscowości 

2013-2017 --------- Grupa 
odnowy wsi 

13. 

Remont, odnawianie 
i utrzymanie 
kapliczek i krzyży. 
 

Ratowanie 
dziedzictwa 
kulturowego, 
poprawa estetyki 
wsi 

Całorocznie 2 000 

Limit 
sołecki, 
gmina, 
sponsorzy 
mieszkańcy 

15. 
Ufundowanie tablic 
upamiętniających 
ofiary wojen i klęsk. 
 

Upamiętnienie ofiar, 
zachowanie pamięci 
o historii 
społeczeństwa 

2013-2017 2 000 
Limit 
sołecki, 
gmina, DFK, 
sponsorzy 

16. 
Stanowiska 
komputerowe 
 z Internetem 
 w świetlicy 

Rozwój, otwarcie              
i udostępnienie 
mieszkańcom 
Internetu 

2013-2017 15000 
PROW, 
Limit 
sołecki, 
gmina, 

17. Wydanie książki  
o Rozmierce 

Promocja wsi, 
poznanie historii, 2013-2018 10 000 

PROW, 
Limit 
sołecki, 
gmina, 
sponsorzy 

18. 
Budowa zadaszenia 
na placu przy 
świetlicy 

Możliwość 
organizowania 
imprez plenerowych 
bez względu na 
pogodę 

2013-2017 60 000 

PROW, 
Limit 
sołecki, 
gmina, 
sponsorzy 

19. 

Zagospodarowanie 
 i utrzymanie 
terenów zielonych 
przy ulicach 

Poprawa estetyki 
wsi Całorocznie 1 500 

Limit 
sołecki, 
sponsorzy 
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20.  Modernizacja dróg i 
chodników  

Poprawa 
bezpieczeństwa i 
estetyki wsi. 

2012-2018 80 000 

Starostwo 
Strzeleckie, 
gmina 
Strzelce 
Op., 
sponsorzy, 
limit 
sołecki. 

21. 

Zorganizowanie 
wystawy rękodzieł i 
produktów 
wykonanych przez 
mieszkańców. 

Promocja wsi, nowe 
źródło utrzymania,  2013-2017 2 000 

Limit 
sołecki, 
sponsorzy 

22.  Utworzenie boiska 
wielofunkcyjnego. 

Promocja 
aktywności 
fizycznej 

2013-2018 30 000 

PROW, 
Limit 
sołecki, 
gmina, 
sponsorzy 

23.  

Organizacja 
turniejów 
sportowych 
(siatkówka, 
koszykówka, 
piłka ręczna itp.)   
 

Promocja 
aktywności 
fizycznej 

2013-2018 2 000 Gmina, 
sponsorzy 

24.  
Organizacja 
konkursu na 
najpiękniejszą 
posesję. 

Poprawa estetyki 
posesji i wsi 

Od 2013 
(cyklicznie) 2 000 Sponsorzy 

25. 

Interwencja 
 w sprawie 
zaniedbanych 
budynków, 
 posesji i placów  
 

Poprawa estetyki 
wsi Od 2012 --- 

Grupa 
odnowy 
wsi, sołtys 

26. 
Budowa 
 i ustanowienie 
stanu prawnego 
placu zabaw 

Stworzenie 
bezpiecznego 
miejsca zabaw dla 
dzieci 

2013-2017 25 000 

Gmina 
Strzelce 
Opolskie, 
PROW 
sponsorzy 

27. Organizacja kursów 
i szkoleń 

Rozwój 
mieszkańców 2013-2018 3 000 

Gmina, 
sponsorzy, 
PROW, EFS 
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5. Obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 
sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz 
cechy funkcjonalno-przestrzenne 

 

       Definicja obszaru realizacji operacji z zakresu kształtowania przestrzeni została ustalona 

dla działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013. Ze względu na położenie i cechy 

funkcjonalno – przestrzenne należy go identyfikować z centrum miejscowości, jednak                

ze względu na różnorodność typów układów urbanistycznych zwłaszcza w miejscowościach 

wiejskich, centrum miejscowości w rozumieniu przepisów przedmiotowego rozporządzenia 

nie musi znajdować się w faktycznym centrum miejscowości identyfikowanym na podstawie 

mapy. Dlatego też operacje związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu 

dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, ze względu na ich położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne weryfikuje się na podstawie Planu Odnowy Miejscowości 

zawierającego opis planowanych zadań inwestycyjnych.  

 Wieś Rozmierka należy do wsi nieregularnych, podobnie jak większość wsi w gminie, 

powstała samorzutnie. Typ morfologiczny wsi wskazuje na układ owalnicy, jednakże wskutek 

rozwoju, jest on wpisany w bardziej skomplikowany plan. Z tego też powodu nie można 

ustalić na podstawie mapy ścisłego centrum miejscowości, które jest jednocześnie obszarem 

o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjającym 

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-

przestrzenne. Najważniejsze w strukturze całej miejscowości obiekty to min.: 
 

- Świetlica wiejska  
Umiejscowiona przy kompleksie boisk z zapleczem, gdzie organizowane są wszystkie 

spotkania lokalnych grup i imprezy okolicznościowe. 
 

- Boiska sportowe z zapleczem  

 Tutaj zlokalizowana jest świetlica i plac, na którym organizuje się imprezy plenerowe oraz 

zawody sportowe czy rozgrywki piłkarskie. 
 

- Budynek OSP 

Założenie OSP w Rozmierce datuje się na rok 1921 r. przy OSP w Rozmierce działa 

orkiestra dęta, zarejestrowana w 1988 r. z inicjatywy Franciszka Mroza. Członkowie OSP            

są zaangażowani, nie tylko w sprawy sołectwa, ale również okolicznych wsi i gminy, bowiem  

działalność OSP w Rozmierce to nie tylko ochrona przeciwpożarowa, ale również szeroko 

rozumiana działalność społeczna. 
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-Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole  

Do tych placówek uczęszcza około 120 dzieci, które często wraz z opiekunami przygotowują 

różne programy na festyny organizowane w naszej miejscowości.  

 

- Kościół filialny w Rozmierce pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

Kościół został konsekrowany 7 listopada 1982 roku przez bp. Antoniego Adamiuka                    

z udziałem licznych parafian i gości. Kościół był wybudowany w systemie społecznym i był 

budowany przy wielkim zaangażowaniu prawie wszystkich mieszkańców Rozmierki, Jędryń                   

i części parafian z Rozmierzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

W skład wyznaczonego na mapie „obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na 

położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne” wchodzą wszystkie wymienione wyżej 

obiekty oprócz kościoła, który jest nieznacznie oddalony. 
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ZAKOŃCZENIE 
 
 Plan Odnowy Miejscowości Rozmierka jest dokumentem otwartym tzn. w zależności 

od potrzeb, możliwości i warunków finansowych może być każdorazowo aktualizowany            

i udoskonalany. Pozwoli to na bieżące tworzenie nowych rozwiązań jeszcze głębiej 

angażujących lokalną społeczność ponieważ to mieszkańcy wsi są końcowymi odbiorcami 

tego Planu. 

Przy budowaniu niniejszego Planu wykorzystano m.in.: 

 materiały i informacje uzyskane od pracowników Urzędu Miejskiego w Strzelcach 

Opolskich, 

 rozmowy z sołtysem, radnymi i mieszkańcami, 

 materiały i informacje miejscowego miłośnika historii, 

 materiałów z pracy dyplomowej mieszkańca na temat Rozmierki, 

 materiałów Koła Gospodyń Wiejskich, 

 materiałów i rozmów z lokalnie działającymi grupami.  

 

 Przeprowadzone spotkania z mieszkańcami Rozmierki pozwoliły na określenie 

potrzeb i kierunku rozwoju miejscowości oraz zebranie materiałów potrzebnych                          

do wykonania analizy SWOT. Zdobyte informacje i materiały okazały się niezbędne                   

do przygotowania opisu i scharakteryzowania zamierzonych projektów. 
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