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WIZJA WSI RÓŻYNA  

 

 

 

 

„RÓŻYNA - MAŁĄ ARKADIĄ W DOLINIE RÓŻ” 
 

 

 

 

 

 

Wizja Odnowy Wsi Różyna powstała w wyniku analiz oraz dyskusji Grupy Odnowy 

Wsi z mieszkańcami. Zapisano ją następująco: 

Różyna  - wsią rolniczą, zasobna w naturalną zieleń, czyste powietrze, liczne zabytki, 

oraz ścieżki rowerowe z pięknymi widokami krajobrazowymi. Położona w małej 

dolinie Pradoliny Wrocławskiej.  
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CHARAKTERYSTYKA MIEJSCWOŚCI – OPIS RÓŻYNY 

 

     Wieś położona  w małej dolinie Pradoliny Wrocławskiej . W sąsiedztwie traktu 

wiodącego wzdłuż koryta Odry, w odległości 3 km od Łosiowa. W pobliżu 

miejscowości znajduje się Stobrawski Park Krajobrazowy.  

     Komunikacyjnie Różyna leży przy drodze powiatowej Nr. 162 prowadzącej do 

drogi wojewódzkiej Nr. 1032. Odległość do stacji kolejowej w Łosiowie wynosi               

ok 4 km. Z Łosiowem wieś połączona jest linia autobusową (2 przystanki 

autobusowe). 

       Różyna ma rolniczo dobre ziemie – przeważają grunty klasy IV. Wieś nietypowy 

układ przestrzenny – ulicówka przechodząca w dwa przenikające się wrzeciona. Na 

północ od kościoła wytyczono drogę, dzięki czemu wieś nabrała charakteru owalnicy, 

ponieważ tak samo jak w owalnicy powstał wówczas centralny plac, na którym 

znalazły się obiekty użyteczności publicznej (kościół, plac wiejski) i przed którym 

trakt prowadzący do wsi rozwidla się na dwie drogi, by na końcu wsi znów połączyć 

się w jedną, główna drogę.  

      Od maja 1945r. mieszkańcami Różyny są przesiedleńcy z kresów wschodnich.           

W tutejszej wsi żyje obecnie 309 mieszkańców, znajdują się 64 gospodarstwa 

indywidualne, powyżej 2 ha w tym 7 powyżej 20 ha.  

     Po II wojnie światowej zamieszkali tu wypędzeni zza Buga z Tarnopola, Sambora, 

Iwowa, Gródka Jagiellońskiego, Białej Góry, ale także z centralnej Polski, 

zamieszkała tu także rodzina z miejscowości Sarny na pograniczu Wołynia i Polesia.  

   W naszej wsi znajdują się 2 sklepy spożywcze, zakład stolarski, pracownia 

artystyczna, gospodarstwo ekologiczne. 

     Cała wieś podłączona jest do sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej, posiadamy 

kanalizacje burzową. 

      Dzieci do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum dojeżdżają do Łosiowa.  

Bezpieczeństwo przeciw pożarowe zapewnia Wsi OSP w Łosiowie. 

     Walory klimatyczne: bliskość lasów, rzek Odry i Nysy, oddalenie wsi od głównej 

drogi oraz położenie w dolinie, powoduje iż panuje tutaj specyficzny mikroklimat. 

   Walory przyrodnicze: Stobrawski Park Krajobrazowy, w którym rośnie wiele 

gatunków drzew objętych ochroną. Na licznych rozlewiskach w naszej okolicy, 

występują rzadkie okazy zwierząt, ptactwa i owadów. Od 2006 r. uczestniczymy            

w programie ” Odnowa Wsi”. 

      Nasza aktywność:  

 liczne udziały w konkursie „Piękna Wieś i Zagroda”, 

 imprezy cykliczne: m.in. „Święto Róży”, „Dożynki Wiejskie, Gminne, 

Wojewódzkie”, 

 „święto palmy” (kosz wielkanocny- I miejsce szczeblu wojewódzkim), 

 Dzień Dziecka 

 Mikołaj 

 „Biesiada wigilijna”, 

 „Opłatek” 
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 „konkurs na najpiękniejszy Bukiet Różany” 

 wieniec dożynkowy 

 promocja Różyny w prasie, radiu i telewizji( nagranie dwóch legend z historii 

Różyny w TVP i rejestracja wybranych imprez). 

          Ponadto bierzemy udział w licznych jarmarkach i prezentacjach. Różyna bierze 

czynny udział w gminnym konkursie „Piękna wieś” i w 2004r. otrzymała I miejsce. 

W nagrodę wieś została zgłoszona do konkursu „Piękna Wieś Opolska” w 2005r.              

W kategorii „Najpiękniejsza Wieś” otrzymała wyróżnienie. Od 2006r. Bierze udział 

w programie „Odnowy Wsi” .W 2007r. została wyróżniona w kategorii jako 

najlepszy start w odnowie wsi.  

    Tradycją Różyny stały się coroczne spotkania z byłymi mieszkańcami wsi              

i obywatelami Niemiec.  

       Od 2007r dzięki programowi „Odnowy Wsi” oraz zaangażowaniu mieszkańców, 

wieś wraca do przedwojennych tradycji. Rosenthal czyli Dolina Róż słynęła z tych 

pięknych kwiatów. Z tego względu Różyna zorganizowała Ogólnopolskie Święto 

Róży, podczas którego została odsłonięta rzeźba anioła, który stanął u wejścia wsi. 

Kobieca postać w rozwiniętej sukni z kwiatami w reku niesiona przez anielskie 

skrzydła nazwana „Anioł stróż Doliny Róż” - autorem rzeźby jest Agnieszka Jany- 

Pełech, artystka mieszkająca od niedawna z mężem w Różynie.  

       Jesteśmy w trakcie tworzenia pracowni artystycznej dla dzieci i młodzieży. 

       Zostały zrealizowane (głównie z własnych środków) następujące 

przedsięwzięcia:  

 wyposażono świetlice: zakupiono wyposażenie kuchni i wystrój świetlicy, 

wykonano częściowy remont świetlicy i elewacji 

 zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego 

 wykonano nowy krzyż oraz zagospodarowano plac wokół niego 

 wykonano i zainstalowano tablice( trzy ogłoszeniowe i jedną promocyjną) 

 zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw  

 wymiana drewnianych podestów w kościele 

 na terenie sołectwa wysadzono około 1000 róż i około 100 drzew i krzewów 

ozdobnych 

Różyna 2009 
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1.1  Rys historyczny 

 

RÓŻYNA 

 

     Dawne nazwy miejscowości: 

Rosental (1310), Rosinthal (1314, 1336), Rosenthal ( 1317, 1743, 1783- 1945), 

Rozental (1318, 1320), Rosintal (1336), Rossini ( 1687/88), Rostel (1783), Rostal 

(1945). 

      Prawdopodobnie niemiecka nazwa wsi pochodziła od zbitki wyrazowej Rosa- 

róża i Tal- dolina, w związku z czym należało ją rozumieć jako „Dolina Róż”. 

       Wieś ulicówka z owalnicowym układem w centrum wsi, drogi bite brukowane 

kostką kamienną kwadratową. 

     Zabudowa parterowa, murowana, szczytowa, dachy dwuspadowe ceramiczne, 

częściowo zagrodowa, stodoły murowane i zabytkowe o konstrukcji szachulcowej.  

W centrum wsi w jednym z domów zachował się dawny zajazd z oryginalnymi 

ciekawymi detalami. 

Odnowiony pomnik ofiar I wojny światowej, który jest wyeksponowany przy krzyżu 

w centralnym punkcie wsi. 

 

 

Na początku wsi znajduje się stary młyn.  

W okolicach cmentarza znajduje się stare miejsce kultu otoczone fosą. 

W 1310r. Wybudowano w Różynie kościół filialny kościoła parafii Łosiów, pod 

wezwaniem św. Mikołaja, znajdujący  się na wzgórzu. 
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2.  INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE               

MIEJSCOWOŚCI                                                                          

 

2.1 Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 

 

Kościół pod wezwaniem  Mikołaja w Różynie. Został wzmiankowany po raz 

pierwszy w 1310 r. Od Średniowiecza do 1810 r. znajdował się pod patronatem 

komturstwa maltańczyków w Łosiowie. Obecnie barokowy budynek kościoła 

pochodzi prawdo podobnie z 1712 r. Został on odbudowany po pożarze w 1813 r. i od 

tego czasu aż do 1945 r. użytkowany był jak symultaniczny, tzn. nabożeństwa 

odprawiali tutaj katolicy i ewangelicy. Kościół zbudowany jest z cegły, na zewnątrz 

otynkowany. Posiada nawę główną, prezbiterium, zakrystię, kruchtę, oraz wieżę. 

Świątynia jest budowlą orientowaną tzn. posiada prezbiterium zwrócone na wschód. 

Zważywszy na wyznanie większości mieszkańców wsi, jak i likwidacje zakonu 

joannitów przez Fryderyka Wilhelma III w 1810 r., fakt ten nie powinien budzić 

zdziwienia. Sytuacja taka utrzymała się do 1945 r. Obecnie jest to kościół katolicki. 

W centrum wsi znajduje się miejsce kultu religijnego, krzyż powstały około XIX w.  

Należy wspomnieć o średniowiecznym krzyżu pokutnym umiejscowionym przy 

szlaku św. Jakuba. 
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2.2  Zabudowa 

 

Wieś zachowuje charakter ulicówki- skupienie zabudowy po dwóch stronach ulicy 

głównej, która z lotu ptaka ma kształt litery „U”.W Różynie  przeważa zabudowa          

z końca XIX i początku z XX wieku. 

Oprócz zabytkowych domów znajdują się także budynki jednopiętrowe  

wielorodzinne powstałe w latach 60- tych oraz stodoły szachulcowe. 
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2.3 Spis budynków zabytkowych: 
        

1. Młyn (w gospodarstwie nr.3) 

2. Kościół fil. p.w.św. Mikołaja- mur XV/XVIII- nr rej.1079/66 z dnia 3 .II.66 

3. Ogrodzenie kościoła fil.- mur.-XV/XVIII 

4. Dom nr.65- mur.- 1920- 1975 

5. Dom nr. 5- mur.- 2 poł. XIX w. 

6. Dom nr. 6- mur.-1910 

7. Dom nr. 7- mur.- 2 poł XIX w. 

8. Dom nr. 13- mur.- poł XIX w. 

9. Dom nr. 14- mur.- 1870 

10. Dom nr. 15- mur.- 1910 

11. Dom nr. 18A- mur.- 1870 

12. Dom nr. 23- mur.- 1830 

13. Dom nr. 24- mur.- 1910 

14. Dom nr. 30- mur.- 1920 

15. Dom nr. 33- mur.- 1910- 1960 

16. Dom nr. 34- mur.- 1856- 1965 

17. Dom nr. 40- mur.- 1870 

18. Dom nr. 47- mur.- 1890 

19. Dom nr. 49- mur.- 2 poł. XIX w. 

20. Dom nr. 52- mur.- 1870 

21. Dom nr. 80- mur.- 1830 

22. Dom nr. 54- obora, stodoła- mur.- 1890 

23. Dom nr. 54- mur.- 1880 

24. Młyn Różyna 1-mur.-1830 

25. Dom nr.71- mur.- 2 poł. XIX w. 

26. Stodoła nr. 3- szach.- 1900 

27. Stodoła nr. 11-szach.- 1900 

28. Stodoła nr. 35- szach.- 1890 

29. Stodoła nr. 38- szach.-1900 

30. Stodoła nr. 39A -szach./mur.- 1905 

31. Stodoła nr.39B- szach./mur.- 1890 

32. Stodoła nr. 40- szach./mur.- 1890 

33. Stodoła nr. 41- szach./mur.-1900 

34. Stodoła nr. 51A- szach.- 1910 

35. Stodoła nr. 51B- szach.-1890 

36. Stodoła nr. 52-szach.- 1910 

37. Stodoła nr. 62- szach.- 1920 

38. Stodoła nr. 64-szach.- 1900 

39. Stodoła nr. 66- szach./mur.- 1883 

40. Stodoła nr. 78- szach.- 1890-1900 

41. Dom nr. 3- obecnie mur.- 1900 

42. Dom nr. 35- szach.- 1890 

43. Dom nr. 41- szach./mur.-1900 

44. Dom nr.51- szach.- 1910 

45. Dom nr.52- szach.- 1910 

46. Dom nr. 78- stodoła szach.- 1890-1900 
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2.4 Obiekty użyteczności publicznej  

a) 

 Obiekt sakralny (kościół): obiekt z XIII w., odprawiane są w nim nabożeństwa 

w obrządku katolickim, kościół wymaga kapitalnego remontu. 

 Świetlica wiejska: świetlica wiejska została częściowo wyremontowana            

i doposażona ze środków własnych. Wykorzystywana jest do organizacji 

imprez sołeckich, spotkań integracyjnych, wystaw i prezentacji. 

  Teren rekreacyjno- sportowy: wykonany w czynie społecznym, ze środków 

własnych. 

 Miejsce kultu religijnego: wykonanie w czynie społecznym nowy krzyż oraz 

zagospodarowano teren wokół  niego. 

 Plac zabaw: wyposażono ze środków gminnych i własnych. 

 

b) Ciekawe miejsca 

 

 Krzyż pokutny usytuowany na szlaku św. Jakuba 

 Monumentalna rzeźba usytuowana przy wjeździe do Różyny, wykonana           

w czynie społecznym przez tutejszych artystów Agnieszkę i Waldemara 

Pełech. 

 

2.5 Infrastruktura techniczna 

 

Różyna- ma dobrze rozbudowana infrastrukturę techniczną   

     

       Posiada:  

 

 sieć wodociągową 

 sieć telefoniczną (internetową) 

 oświetlenie uliczne 

 dobre połączenie z drogą krajową 

 kanalizację burzową  

 dwa zabudowane przystanki autobusowe 

 opisaną i oznaczoną trasę rowerową 

 

       Nie posiada: 

 

 kanalizacja sanitarna 

 chodniki 

 

 

      2.6 Organizacje społeczne 

 

 Koło Gospodyń Wiejskich 

 Grupa Odnowy Wsi 
Różyna 2009 
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3. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON RÓŻYNY 

 

Wieś             RÓŻYNA                                 Gmina                    LEWIN BRZESKI 

 

SILNE strony SŁABE strony 

1. Solidarność mieszkańców, 

2. Korzystne usytuowanie, 

3. Wykształceni mieszkańcy , 

4. Imprezy kulturalne, 

5. Tradycja robienia wieńców dożynkowych, 

6. Zaangażowanie mieszkańców w sprawy 

wsi, 

7. Spotkania z byłymi mieszkańcami 

Różyny (Niemcy), 

8. Kształtowanie indywidualnego wizerunku 

wsi, 

9. Poprawa wizerunku wsi poprzez udział w 

konkursach; współudział w nagrywaniu 

filmu TVP „Legendy Różyny”, 

10. Legendy, podania, fakty historyczne, 

11. Sponsorzy, 

12. Gospodarstwo ekologiczne, hodowla lilii 

wodnych, 

13. Pracownia artystyczna, 

14. Dobrze rozbudowana infrastruktura 

techniczna. 

1.Brak kanalizacji sanitarnej 

2.Brak internetu, 

3.Zły stan uliczek bocznych, 

4. Brak miejsca spotkań młodzieży,  

5. Brak nawierzchni drogi prowadzącej do 

cmentarza, 

6. Brak pomp do nawadniania gruntów, 

7. Brak chodników 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Promocja wsi, 

2. Informacje, 

3. Odnowa świetlicy wiejskiej, 

4. Zagospodarowanie terenu (boisko), 

5. Pomoc młodym gospodarzom, 

6. Pielęgnacja zieleni, nowe nasadzenia, 

7. Zachowanie pierwotnego układu 

przestrzennego wsi, 

8. Szansa na powstanie gospodarstw 

agroturystycznych  miejsc wypoczynku przy 

trasie rowerowej, 

9. Stworzenie pracowni artystycznej dla    

dzieci i młodzieży. 

 

1. Wyjazd młodzieży, 

2. Brak funduszy, 

3. Brak przedszkola (zagrożenie dla dzieci), 

4. Wzrost bezrobocia. 
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          PLANOWANE KIERUNKI ROZOJU: 

 

 POPRAWA KOMFORTU EKOLOGICZNEGO 

 ZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WSI 

 STWORZENIE BAZY SŁUŻĄCEJ WYPOCZYNKOWI, REKREACJI 

ORAZ SPORTOWI 

 INTEGRACJA, OTWARCIE, PARTNERSTWO 

 

3.  OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I      

PRZEDSIEWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH 

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W OKRESIE 7 LAT 

 

 

 

Lp

. 

Nazwa projektu Źródło 

finansowania 

Koszt projektu 

(wartość 

szacunkowa) 

Harmonogram 

1. Obiekt sakralny 

(kościół) 

Parafia, PROW 

„Odnowa Wsi” 

300.000 zł 2009- 2010 rok 

2. Remont świetlicy Gmina 200.000 zł 2010- 2011 rok 

 

3. 

Odrestaurowanie 

drogi prowadzącej 

na cmentarz 

 

Gmina 

 

15.000 zł 

 

2010- 2011 rok 

 

4. 

Utwardzenie dróg 

lokalnych, 

żwirowych oraz 

polnych 

 

Gmina 

 

60.000 zł 

 

2011- 2012 rok 

 

5. 

Działalność 

kulturalno 

oświatowa 

Gmina, PROW 

Leader, mieszkańcy 

 

20.000 zł 

 

2010- 2015 rok 

 

6. 

Stworzenie małego 

ośrodka twórczości 

artystycznej dla 

dzieci i młodzieży 

PROW Leader, 

mieszkańcy 

 

25.000 zł 

 

2012-2013 rok 
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4.  OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ 

 

 

1. Obiekt sakralny „Kościół”- wymagający kapitalnego remontu wieży 

kościelnej, wymiany pokrycia dachowego, odnowienie elewacji kościoła. 

Cel: Rozwój tożsamości wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

 

2. Remont świetlicy – zakup działki i adaptacja przylegającej do budynku 

świetlicy ( parking), remont dachu, 

ocieplenie poddasza, remont przewodów kominowych i wentylacyjnych, 

założenie i wymiana instalacji elektrycznej i siłowej, wykonanie oraz montaż 

drzwi wejściowych, remont schodów, wymiana podłóg,ogrzewanie 

kominkowe z wymuszonym nawiewem. 

Cel:  Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej                                                                                        

 

3. Odrestaurowanie drogi na cmentarz- oczyszczenie poboczy, zebranie 

częściowej nawierzchni asfaltowej, 

wyrównanie nawierzchni z kostki brukowej. 

Cel:  Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej 

 

4. Utwardzenie drogi: lokalne, żwirowe, polne – wysypanie tłuczniem. 

Cel:  Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej 

 

5. Działalność kulturalno oświatowa- cykliczne obchody Święto Róży 

(dokumentacja w TVP i w radiu),dożynki wiejskie, święto palmy, Mikołaj, 

biesiada Bożonarodzeniowa,zabawa „opłatkowa”. CEL: edukacja, rozrywka, 

integracja społeczności, estetyka wsi, promocja sołectwa, uaktywnienie 

mieszkańców. 

Cel: Podniesienie poziomu integracji mieszkańców 

 

6. Stworzenie małego ośrodka twórczości artystycznej dla dzieci                      

i młodzieży- kultywowanie tradycji, rozwijanie zdolności twórczych, 

zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, organizowanie 

autoprezentacji stworzonych prac. 

Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej 
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5. Harmonogram realizacji poszczególnych projektów 
 

 

Lp. Projekty/ lata 

realizacji 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. „Obiekt sakralny 

(kościół)” 
 X    

2. „ Remont 

świetlicy” 
 X    

 

3. 

„Odrestaurowanie  

drogi prowadzącej 

na cmentarz” 

   

X 

  

 

4. 

„Utwardzenie dróg 

lokalnych, 

żwirowych oraz 

polnych” 

   

X 

 

X 

 

 

5. 

„Działalność 

kulturalno 

oświatowa” 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

6. 

„Stworzenie 

małego ośrodka 

twórczości 

artystycznej dla 

dzieci i 

młodzieży” 

     

 

X 
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6. PODSUMOWANIE 

 

      Opracowany plan odnowy miejscowości Różyna zakłada realizację kilku zadań   

w ciągu najbliższych lat. Spowoduje to aktywizację społeczeństwa i zintegrowanie. 

Wpłynie na atrakcyjność turystyczną i gospodarczą. Zlikwiduje częściowo patologię 

społeczną. Nastąpi rozwój kultury fizycznej, zwiększy się edukacja młodzieży                  

i dzieci. Uatrakcyjni się rekreacja i turystyka sołectwa. Nastąpi aktywizacja 

organizacji społecznej. 

 

     Z chwilą przystąpienia w 2006 roku do programu „Odnowa Wsi” wykonaliśmy 

inwestycje na ogólną sumę: 

 w 2006 roku - łączną wartość materialnych przedsięwzięć 28 650 zł w tym 

wkład sołectwa 17 150 

 w 2007 roku - łączną wartość materialnych przedsięwzięć  25 524 zł w tym 

wkład sołectwa 18 024 

 w 2008 roku - łączna wartość materialnych przedsięwzięć 7 980zł w tym 

wkład sołectwa 2 900 zł 

 

 
Przewodniczący  Rady 

 

Mieczysław Adaszyński 
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