
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

 

 
 

 

 

 
PRZECZA, maj 2008 r. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

2 z 36 

Plan odnowy miejscowości, Przecza, maj 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „Aby nasza wie ś była jeszcze bardziej atrakcyjna i przyjazna...” 

   „Aby nasza wie ś łączyła funkcj ę mieszkaniow ą z wypoczynkiem,     

                       rekreacj ą i sportem…” 

 „Aby nasza wie ś była otwarta i partnerska...”  
 

 
        (Grupa Odnowy Wsi i Mieszkańcy Przeczy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plan Odnowy Miejscowości Przecza na lata 2008 – 2014 został opracowany przez: 
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• Grupę Odnowy Wsi, w składzie: 

 

Kuszyk Jan 

Glej Dorota 

Cielecka Lucyna 

Cielecki Stanisław 

Domaszewski Piotr 

Wojsa Leszek 

Kułak Ewa 

 

• Mieszkańców wsi Przecza  

 

 

 

 

• Wizja Odnowy Miejscowości Przecza powstała w wyniku analiz oraz dyskusji Grupy 

Odnowy Wsi z mieszańcami. Sformułowano ją następująco: 

 

 

       

 

 

„Przecza – wie ś atrakcyjna z rozwini ętą infrastruktur ą techniczn ą i rekreacyjno– 

sportow ą, w której dobrze si ę Ŝyje jej mieszka ńcom. Otwarta na partnerstwo 

i kontakty...” 
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Miejscowość Przecza jest połoŜona nieopodal ujścia Nysy Kłodzkiej do Odry, 

w południowo – wschodniej części gminy Lewin Brzeski. Krajobraz tego regionu 

kształtuje rozległa dolina Odry i jej dopływy, nizinny pas terenu zamyka od zachodu 

i południa Przedgórze Sudeckie oraz płaskowyŜ Głubczycki, a od wschodu - WyŜyna 

Śląska. Ogromne kompleksy leśne, graniczące z obrębem Przecza, to Bory 

Niemodlińskie. Przez Przeczę przebiega szlak rowerowy, który w sumie w całej gminie 

ma długość 81 km. 

Wieś znajduje się na bardzo waŜnym szlaku kolejowym z Wrocławia do Katowic 

(w połowie trasy pomiędzy Brzegiem a Opolem), łączącym południowo – zachodnią 

część Polski z Górnym Śląskiem. W odległości 4 km od Przeczy przebiega droga 

krajowa NR 94 (E40), zaś 15 km - autostrada A4 (węzeł Prądy).  

 

 

   

Przecza jest jednym z 20 sołectw, leŜących na terenie gminy Lewin Brzeski – 

trzecim co do wielkości pod względem liczby ludności. Na dzień dzisiejszy we wsi 

mieszka ok. 530 mieszkańców, z czego 48 % stanowią kobiety. Do sołectwa Przecza 

naleŜy równieŜ przysiółek Raski. Łączna liczba ludności to ponad 600 osób.  
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W związku z połoŜeniem wsi na trasie kolejowej Wrocław – Opole, stacja 

Przecza jest centralny punktem komunikacyjnym dla „nas” oraz dla młodzieŜy 

dojeŜdŜającej do szkół oraz pracujących z pobliskich miejscowości (Skorogoszczy, 

Niwy, Borkowic, Lipowej oraz Oldrzyszowic). NaleŜy nadmienić, iŜ stacja w Przeczy 

została niedawno wyremontowana i zmodernizowana, co poprawiło wizerunek wsi 

i stanowi dobrą jej wizytówkę. 

W Przeczy funkcjonuje Gospodarstwo Rolne o pow. 1000 ha z bardzo duŜą 

produkcją zwierzęcą (trzoda chlewna i bydło). Jest teŜ kilka gospodarstw ogrodniczo – 

warzywniczych. Jednak większość mieszkańców Przeczy utrzymuje się z pracy 

w firmach prywatnych lub w innych zakładach pracy - głównie z powiatu brzeskiego 

i opolskiego. 

Na terenie wsi funkcjonują dwa sklepy spoŜywcze, zaspokajające podstawowe 

potrzeby mieszkańców. Istnieją takŜe trzy zakłady pracy oraz zakłady rzemieślnicze.  

Na miejscu działa przedszkole. Dzieci i młodzieŜ w wieku szkolnym 

i gimnazjalnym dojeŜdŜają do Lewina Brzeskiego. Natomiast do szkół średnich oraz 

wyŜszych dojeŜdŜają głównie do Opola lub Brzegu.  

Cała wieś jest podłączona do sieci wodociągowej oraz telekomunikacyjnej. 

Posiada takŜe kanalizację burzową oraz oświetlenie uliczne. Istnieją juŜ równieŜ plany 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wieś uczestniczy w programie „Odnowa Wsi” (od 1997 r.) oraz w corocznych 

konkursach „Piękna wieś i zagroda” z licznymi sukcesami: 

• II miejsce w gminie w 1996 r. (Najbardziej Uporządkowana Wieś”) 

 • II miejsce w gminie w 1999 r.  

• I miejsce w gminie w 2000 r. 

• I miejsce w gminie w 2002 r. 

• IX miejsce wśród „Najpiękniejszych Wsi Opolskich” w 2003 r.  

• II miejsce w gminie w 2005 r. 

• „Widok Panoramiczny na Przeczę” dyplom uznania w konkursie wojewódzkim 

w 2006 r. 

• VII miejsce wśród „Najpiękniejszych Wsi Opolskich” w 2007 r. 

Ponadto zagrody z naszej miejscowości startowały z licznymi sukcesami 

w konkursach gminnych i wojewódzkich. 
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Od 2001 roku w Przeczy działa reaktywowany Ludowy Zespół Sportowy 

"Błękitni" Przecza, działających w formie stowarzyszenia posiadającego osobowość 

prawną. 

W ostatnich kilku latach mieszkańcy naszej wsi z sukcesami startowali 

w amatorskich mistrzostwach gminy w siatkówce (I miejsce w 2007 i 2008 r.). 

Przecza posiada swój „produkt lokalny”, którym są pierogi gryczane. Są one 

wystawiane na róŜnego rodzaju imprezach, przez pręŜnie działające od 2000 r. Koło 

Gospodyń Wiejskich.  

Od 1997 r. prowadzona jest równieŜ Kronika Wsi, która zawiera dane 

historyczne, jak i wszystkie waŜne dla naszej społeczności wydarzenia. 

 

W związku z tym, Ŝe uczestniczymy w programie „Odnowy Wsi” od początku (tj. 

od 1997 r.), juŜ w 1998 r. powstały pierwszy „Plan Rozwoju i Program Odnowy Wsi”. 

Dzięki temu zostały zrealizowane (głównie z własnych środków) następujące 

inwestycje:  

• rozbudowa kościoła 

• remont świetlicy wiejskiej 

• utworzenie boiska sportowego 

• budowa skwerków 

• stały remont i konserwacja obiektów mieszkalnych 

• stały remont i konserwacja obiektów uŜyteczności publicznej i 

małej architektury 

• rozwój budownictwa jednorodzinnego (powstaje coraz więcej 

domków jednorodzinnych) 

• promocja wsi (liczne starty w konkursach) 

 

 

 

 

 

 

Rys historyczny  
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Historia Przeczy sięga 1245 roku. Wtedy to pojawiły się pierwsze wzmianki na jej 

temat zapisane w języku niemieckim. Na przestrzeni wieków nazwa wsi zmieniała się i 

w poszczególnych okresach brzmiała następująco:  

• Prseza (1245 r.),  

• Przidza (1300 r.),  

• Arnoldi Villa (1322 r.),  

• Prystche (1564 r.),  

• Arnsdorf (nazwa polska to Przicza -1784 r.),  

• Przędza (po II wojnie światowej),  

• Obecnie - Przecza. Nazwa ta najprawdopodobniej wynika z 

charakterystycznego układu przyległych do drogi pól, ułoŜonych 

poprzecznie. Staropolskie "przecza" oznacza poprzeczny zagon pola. 

 

Od końca XIII wieku Przecza wraz z Lewinem Brzeskim naleŜała do rodu 

Pogorzeli. Wieś podlegała w tym czasie pod księstwo legnicko – brzeskie. Od lat 

dwudziestych XVI wieku do roku 1786 była w posiadaniu właścicieli Lewina Brzeskiego, 

rodziny von Bees, będącej jedną z najznakomitszych rodzin na Śląsku. Mimo 

zmienionej przynaleŜności państwowej (naleŜała do Czech) wciąŜ naleŜała do rodziny 

von Bees. W tym okresie znajdował się tam katolicki kościół, folwark i dom parafialny. 

Wieś była zamieszkana przez 138 osób. Od 1786 r. dobra Przeczy były częścią 

składową posiadłości lewińskich hrabiego Stosch. Ogromne znaczenie dla rozwoju 

ekonomicznego wsi miało otwarcie odcinka kolejowego łączącego Wrocław z Górnym 

Śląskiem (1842 r.). Trasa ta przebiegała obok Przeczy. W 1843 r. dobra Lewińskie wraz 

z Przeczą przeszły na własność barona von Eckerdstein. Jego syn w 1858 r. sprzedał je 

właścicielowi ziemskiemu Wimmerowi. W połowie XIX wieku wieś zamieszkiwało 218 

osób, w tym 100 ewangelików, którzy podlegali kościołowi ewangelickiemu w Lewinie 

Brzeskim. Pod koniec XIX wieku właścicielem folwarku był Karl Wimmer. NaleŜało do 

niego 250 ha ziemi. Folwark naleŜał do tej rodziny do 1905 r. Następnie przeszedł na 

własność Otto Heldta. Ostatnim odnotowanym właścicielem był Korad Vollert, który 

wcześniej pełnił funkcję zarządcy. Nabył on gospodarstwo od Else Heldt. Po wojnie 

Przecza widnieje pod nazwą Przędza. Została ona włączona do powiatu 

niemodlińskiego oraz gminy Szurgoszcz (Skorogoszcz). Państwowy Urząd 

Repatriacyjny, zajmujący się osiedlaniem ludności na ziemiach odzyskanych, wydał 31 
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protokółów nadania własności gospodarstw przesiedleńcom. W latach pięćdziesiątych 

w przeczy było 59 właścicieli i dzierŜawców gospodarstw rolnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inwentaryzacja zasobów słu Ŝących odnowie miejscowo ści  
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Dziedzictwo religijne i historyczne  

 

Kościół 

W centrum wsi znajduje się zabytkowy kościół, pochodzący z XIII wieku. Jego 

najstarszą część stanowi wieŜa, objęta ochroną konserwatorską. Kościół powstał 

początkowo jako samodzielna kaplica z wieŜą, obecnie stanowi ona kruchtę kościelną. 

Jego najstarszą część stanowi wieŜa, objęta ochroną konserwatorską. WieŜa 

utrzymana jest w stylu gotyckim. Zbudowana jest z cegieł, okienko nad portalem i biforia 

(okienka) w szczycie wieŜy zakończone są charakterystycznym łukiem ostrym. Nad 

biforiami, które umieszczone zostały w kaŜdej z czterech ścian wieŜy znajdują się 

równieŜ okrągłe okienka. Wejście do kościoła zakończone jest w formie łuku 

półkolistego. Część nową dobudowano kilka lat temu. Nawiązuje ona do stylu 

neoromańskiego. Budowę otacza stary, kamienny mur oraz ogrodzenie drewniano - 

metaloplastyczne.  

 

 

 
Zabytkowa część kościoła w Przeczy 

 

 

 

  

Folwark 
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 Oprócz kościoła obiektem zabytkowym jest równieŜ folwark. Zespół 

folwarczny składa się z podwórza z obiektami gospodarczymi i inwentarskimi, 

mieszkalnymi i rządówką. Cały kompleks wchodzi w skład obecnego Gospodarstwa 

Rolnego. Zespół połoŜony jest w obszarze środkowym wsi, pomiędzy dwiema drogami 

przebiegającymi równolegle. Układ przestrzenny załoŜenia został ukształtowany na 

przełomie XIX i XX w.  

  
Zabytkowy folwark w Przeczy 

 

 

NaleŜy dodać Ŝe kilka obiektów kwalifikuje się do wpisania do rejestru ochrony 

zabytków z uwagi na szczególną wartość artystyczną, krajobrazową i historyczną dla 

wsi.  

 

Zabudowa   
 

 Wieś zachowuje charakter ulicówki – skupienie zabudowy po dwóch 

stronach ulicy głównej. Posiada zabudowę na przestrzeni 1,5 – 2 km. Układ ten nieco 

zaburzają „bloki”, zbudowane w latach sześćdziesiątych, przy ulicy równoległej do 

głównego szlaku komunikacyjnego. We wsi przewaŜa zabudowa z końca XIX i początku 

XX wieku.  

Obecnie jest tendencja powstawania nowych domów mieszkaniowych w budownictwie 

jednorodzinnym, gdyŜ Przecza ze względu na swoje usytuowanie jest bardzo 

atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze obrębu Przecza jest duŜo obszarów 

przewidzianych pod zabudowę. 

Obiekty u Ŝyteczno ści publicznej  
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Na terenie wsi znajduje się następujące punkty – obiekty uŜyteczności publicznej, 

które słuŜą jej mieszkańcom:  

 

• Przedszkole. Zostało wyremontowane w latach 2007-2008, wraz wymianą 

sprzętu i zabawek, co podniosło jego komfort i niewątpliwie poprawiło estetykę 

Przeczy. W chwili obecnej do przedszkola uczęszcza dziewiętnaścioro dzieci; 

 

 
Przedszkole w Przeczy 

 

 

• Plac zabaw. Obecnie na terenie Przeczy jest jeden plac zabaw znajdujący się 

przy przedszkolu. Plac ten wymaga doposaŜenia. 

 

• Sala wiejska. Sala w ostatnich latach została przebudowana i wyremontowana 

głównie z własnych środków sołectwa i pracy własnej jej mieszkańców. SłuŜy 

zarówno do organizacji imprez wiejskich jak i wynajmu dla mieszkańców przeczy 

oraz okolic; 

 
Remont i rozbudowa Sali w Przeczy 
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• Biblioteka z dostępem do internetu. PręŜnie działający punkt prowadzący 

równieŜ zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieŜy tj. organizacja Dnia Matki, Dnia 

Dziecka, malowanie pisanek wielkanocnych itp. 

 

• Teren stadionu sportowego. Obecnie nasz stadion jest wyposaŜony w: ławeczki 

(100 miejsc siedzących), oświetlenie treningowe połowy boiska, zadaszone 

ławki rezerwowych. WyŜej wymienione elementy powstały na początku 2008 r. 

w pełni z funduszów klubowych i własnej pracy. 

 

 

 
Teren stadionu sportowego 

 

 

• Cmentarz. Powojenny cmentarz katolicki jest dobrze utrzymany i zadbany. Przy 

cmentarzu znajduje się parking i studnia. 

• Kościół. Wpisany do rejestru zabytków (wyŜej opisany). Naszym największym 

sukcesem jest przedsięwzięcie pt. „Rozbudowa Zabytkowego Kościoła p.w. Św. 

Barbary wraz z budową domu przedpogrzebowego”. Projekt ten został 

zrealizowany głównie z własnych środków i przy 100% nakładzie pracy 

mieszkańców Przeczy. Łączny koszt przedsięwzięcia to 137 654 zł.  
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Kościół w Przeczy przed rozbudową Kościół w Przeczy po rozbudowie 

 

 

 

 

Infrastruktura techniczna  

 

Przecza ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, w zasadzie brakuje tylko 

kanalizacji sanitarnej, która w najbliŜszych latach będzie budowana.  

Elementy infrastruktury technicznej w Przeczy: 

 

• sieć wodociągowa 

• kanalizacja burzowa 

• sieć telefoniczna 

• internet radiowy 

• oświetlenie uliczne 

 

 

Gospodarka i rolnictwo  

 
Przecza nie jest wsią typowo rolniczą. Rolnictwo skupia się głównie 

w Gospodarstwie Rolnym, Gospodarstwie Mlecznym (Mlekoland) i czterech 

gospodarstwach ogrodniczo – warzywniczych. Mieszkańcy Przeczy utrzymują się 

głównie pracując w firmach prywatnych lub w innych zakładach pracy oraz z usługowej 

działalności pozarolniczej prowadzonej na terenie wsi.  

Działalność usługowa prowadzona jest w: 

• Gospodarstwo Rolne (produkcja roślinna i trzoda chlewna) 
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• Gospodarstwo mleczne (Mlekoland) 

• Tartak 

• Dwa sklepy spoŜywcze 

• Bar 

• Zakład brukarski 

• Zakład dekarski 

 

Łączna liczba zatrudnionych w wyŜej wymienionych zakładach to ok. 50 osób 

(z Przeczy i okolic). 

 

 

Organizacje społeczne  

 

Na terenie Przeczy działają dwie organizacje społeczne:  

 

• Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) 

• Stowarzyszenie LZS „Błękitni” Przecza.  

 

Koło Gospodyń Wiejskich zostało reaktywowano w 2000 r. Do największych 

sukcesów KGW naleŜy stworzenia „produktu lokalnego”, którym są pierogi gryczane. Są 

one wystawiane na róŜnego rodzaju imprezach (m. in. Europejski Kongres Odnowy 

Wsi, Herody w Lewinie Brzeskim, Święto Kwiatów itp.). KGW organizuje cyklicznie 

doŜynki wiejskie. A nasze korony doŜynkowe, wykonywane przez KGW, są doceniane 

w konkursach gminnych konkursach doŜynkowych. Organizowane są równieŜ wyjazdy 

do operetki, dzień kobiet. 
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KGW w Przeczy – korona doŜynkowa KGW w Przeczy – przygotowują pierogi gryczane 

 
KGW w Przeczy - III miejsce w wojewódzkim konkursie ”Tradycyjny Stół Wielkanocny” 

 

W 2006 r. KGW zajęło III miejsce w wojewódzkim konkursie ”Tradycyjny Stół 

Wielkanocny”, który odbył się w ODR Łosiów. 

 

 

Od 2001 r. funkcjonuje w Przeczy reaktywowany Ludowy Zespół Sportowy 

„Błękitni” Przecza, działający w formie Stowarzyszenia posiadającego osobowość 

prawną, NIP, REGON oraz konto.  

Zarząd klubu prowadzi sekcję piłkarską seniorów, którzy rozgrywają swoje mecze 

głównie na terenie powiatu brzeskiego oraz towarzysko równieŜ opolskiego. Od 2007 

roku prowadzi zajęcia z trampkarzami i juniorami, z Przeczy i najbliŜszych okolic, w celu 

załoŜenia równieŜ druŜyny młodzieŜowej. 

W kalendarzu imprez gminnych zagościł juŜ na stałe Międzygminny Turniej Piątek 

Piłkarskich organizowany cyklicznie przez Zarząd Klubu.  

 

 

 



 
 

 
  

17 z 36 

Plan odnowy miejscowości, Przecza, maj 2008 

  

„Błękitni” w akcji – podczas jednego z meczy 
Przedstawiciele Tryumfatorów Turnieju 

organizowanego przez „Błękitnych”, lipiec 2007 r. 
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowo ści 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

a) PołoŜenie 

• 4 km od drogi krajowej E – 40, 

• linia kolejowa E - 30 Wrocław – 

Katowice, 

• 15 km od autostrady – węzeł Prądy 

• bliskość większych miast (Opole, 

Brzeg, Wrocław), mimo to mały ruch 

uliczny – spokój, 

• przy Borach Niemodlińskich oraz 3 km 

od akwenu (łowisko, kapielisko); 

 

b) Infrastruktura społeczna 

• kościół, 

• cmentarz, 

• przedszkole, 

• punkt biblioteczny z dostępem 

do Internetu, 

• dwa sklepy spoŜywcze oraz bar, 

• odnowiona świetlica wiejska; 

 

c) Infrastruktura techniczna  

• sieć wodociągowa, 

• kanalizacja burzowa, 

• sieć telefoniczna, 

• internet radiowy, 

• oświetlenie uliczne; 

 

 

a) Brak zaplecza na terenie boiska 

(szatni, przyłączy mediów itp.) ; 

 

b) Zniszczona nawierzchnia dróg 

dojazdowych (głównej oraz bocznych); 

 

c) Brak kanalizacji sanitarnej; 

 

d) Brak odpowiednich placów zabaw dla 

dzieci oraz boiska (szczególnie na 

osiedlu popegeerowskim); 

 

e) Brak działek budowlanych na 

gruntach gminnych; 

 

f) Brak animatorów kultury, instruktorów 

sportu; 

 

g) Estetyka budynków gospodarczych 

na osiedlu popegeerowskim; 

 

h) Brak „bariery zielonej” wokół chlewni 

w gospodarstwie (uciąŜliwy fetor); 

 

i) Brak stowarzyszenia poŜytku 

publicznego; 
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d) Uczestnictwo wsi w programie 

„Odnowa Wsi” (od 1997 r.) 

oraz w corocznych konkursach „Piękna 

wieś i zagroda” z licznymi sukcesami; 

 

e) Działalność Koła Gospodyń 

Wiejskich; 

 

f) Działalność klubu sportowego – 

Stowarzyszenie LZS „Błękitni” Przecza; 

 

g) Młodniejące społeczeństwo (wyŜ 

demograficzny); 

 

h) PręŜnie działający punkt biblioteczny 

z dostępem do Internetu; 

 

i) Organizacja Ŝycia kulturalnego 

mieszkańców: wyjazdy do operetki, 

festyny, zabawy; 

 

j) Ciągła poprawa estetyki wsi; 

 

k) Zachęcające tereny do zabudowy 

mieszkaniowej zarówno dla obecnych 

mieszkańców jak i osób spoza Przeczy  

 

SZANSE ZAGROśENIA 

 

a) MoŜliwość uzyskania środków z 

funduszy Unii Europejskiej; 

 

 

a) ZagroŜenie ekologiczne (brak 

kanalizacji, uciąŜliwa produkcja 

zwierzęca w gospodarstwie 

rolnym - fetor); 
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b) Moda na mieszkanie „za miastem”, 

rozwój budownictwa jednorodzinnego 

– przekształcenie gruntów pod 

zabudowę; 

 

c) MoŜliwość pozyskania inwestorów; 

 

d) Rozwój rzemiosła i 

przedsiębiorczości (moŜliwość 

uzyskania wsparcia z funduszy 

europejskich); 

 

e) MoŜliwość nawiązania współpracy 

z innymi miejscowościami 

(partnerstwo, stowarzyszenie); 

 

f) Sprzyjająca polityka regionalna, 

w tym adresowana do rozwoju 

obszarów wiejskich ze strony rządu, 

władz wojewódzkich oraz lokalnych; 

 

g) ZałoŜenie stowarzyszenia poŜytku 

publicznego lub  przekwalifikowanie 

Stowarzyszenia LZS „Błękitni” 

Przecza w takie stowarzyszenie; 

 

h) Budowa Centrum Rekreacyjno – 

Sportowego: większe 

zainteresowanie i aktywność 

młodzieŜy, większa integracja 

społeczności lokalnej. 

 

b) Brak oŜywienia gospodarczego, 

skutkującego nie powstawaniem 

nowych miejsc pracy i stagnacją w 

rozwoju lokalnym; 

 

c) Wzrastająca tendencja do wyjazdu 

młodych ludzi z terenów wiejskich do 

miast, jak równieŜ w ostatnim czasie 

zagranicę. 
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4. Planowane działania inwestycyjne 

 

Plan Odnowy Miejscowości Przecza zawiera układ wyznaczonych przez 

społeczność priorytetów rozwojowych, w ramach których określono poszczególne 

projekty. Grupa Odnowy Wsi wraz z mieszkańcami wsi Przeczy określiła następujące 

priorytety rozwoju wsi, z uwzględnieniem analizy SWOT: 

 

• Poprawa komfortu ekologicznego, 

• Zwiększenie atrakcyjności wsi, 

• Stworzenie bazy słuŜącej wypoczynkowi, rekreacji oraz sportowi,  

• Integracja, otwarcie, partnerstwo. 

 

Na podstawie powyŜszych priorytetów określono wizję Odnowy Wsi Przecza: 

  

„Przecza – wie ś atrakcyjna z rozwini ętą infrastruktur ą techniczn ą i rekreacyjno– 

sportow ą, w której dobrze si ę Ŝyje jej mieszka ńcom. Otwarta na partnerstwo i 

kontakty...” 

 

 

Następnie określono zbiór inwestycji, działań i zadań, jakie naleŜy przeprowadzić 

w okresie najbliŜszych 7 lat na terenie Przeczy, aby zrealizować powyŜsze priorytety. 

Planowanymi do realizacji zadaniami we wsi Przecza są: 

 

 

 

 „Budowa boiska sportowego wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą”   

 

Naszym głównym celem jest projekt pod tytułem: „Budowa boiska sportowego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą”. Jest on zaplanowany do realizacji na lata 2008 – 2009. 

Pozwoli nam to na realizację dwóch priorytetów: zwiększenie atrakcyjności wsi oraz 

wypoczynek, rekreacja, sport. Źródło pozyskania pieniędzy to Gmina, która złoŜy 

wniosek na częściową refundację z PROW („Odnowa Wsi”). Koszt realizacji tego 

projektu to 630 000 zł. 
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OPIS PROJEKTU 

Projekt pod nazwą „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą”. zostanie zrealizowany w Przeczy na działkach ewidencyjnych: 37/ 2; 37/ 

4; 37 / 5, 37 / 6, karta mapy 1.  

Zakres projektu obejmuje wykonanie: 

• boiska sportowe (do piłki noŜnej, siatkówki i koszykówki), 

• obiekty małej architektury 

• dojścia, dojazdy 

• zieleń urządzoną 

• obiekty i urządzenia towarzyszące (szatnia, miejsce biesiadne, trybuna) 

 

 

Celem projektowanego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną jest 

udostępnienie mieszkańcom wsi Przecza, a takŜe całej gminy odpowiedniego miejsca 

słuŜącego do czynnego wypoczynku i rekreacji poprzez zagospodarowanie istniejącego 

boiska sportowego. 

Odbiorcą projektu będą mieszkańcy wsi Przecza, na terenie której zlokalizowany będzie 

kompleks sportowo – rekreacyjny oraz mieszkańcy całej gminy Lewin Brzeski. Przyszłe 

Centrum ma pełnić głównie dwie funkcję: rekreacyjno – sportową i wypoczynkową. 

 

 

„Bariera zielona”  

 

Celem tego projektu jest zmniejszenie uciąŜliwości produkcji zwierzęcej (smród, 

fetor) w Gospodarstwie Rolnym w Przeczy, poprzez utworzenie „Bariery zielonej” wokół 

budynków inwentarskich. Ma to wpłynąć na podniesienie „komfortu Ŝycia” obecnych 

mieszkańców oraz na wzrost zainteresowania osób spoza naszej miejscowości 

osiedleniem w Przeczy. NaleŜy nadmienić, iŜ wyŜej wymieniona uciąŜliwość nie daje się 

odczuć w całej miejscowości, lecz głównie w jej południowej części. Planujemy 

zorganizować ogólnowiejską akcję nasadzenia „Bariery zielonej”, co równieŜ ma 

przyczynić się do większego zintegrowania naszej lokalnej społeczności. Kosztem 

zakupu sadzonek zamierzamy obciąŜyć Gospodarstwo Rolne w Przeczy. Całkowity 

koszt przedsięwzięcia szacujemy (wraz z własną robocizną) na ok. 5000 zł. PowyŜszy 

projekt planujemy zrealizować w 2008 r. 
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„Zało Ŝenie stowarzyszenia po Ŝytku publicznego”   

 

ZałoŜenie Stowarzyszenia PoŜytku Publicznego otworzy nam drogę do  

pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej (głównie LEADER) oraz do 

korzystania z grantów krajowych. Naszym celem jest załoŜenia takiego stowarzyszenia 

wspólnie z najbliŜszymi miejscowościami (Oldrzyszowice, Niwa, Borkowice, Lipowa). 

PomoŜe to w realizacji jedenego z naszych priorytetów tj. „integracja, otwarcie, 

partnerstwo”. Dlatego teŜ planujemy zorganizować spotkania z przedstawicielami wyŜej 

wymienionych sołectw. Źródło pozyskania funduszów na powyŜszy cel to budŜety 

sołectw, a czas realizacji to 2009 i 2010 r. Koszt załoŜenia takiego stowarzyszenia 

wiąŜe się głównie z opłatami sądowymi i wynosi ok. 1500 zł. Kwota ta moŜe się 

zwiększyć o ok. 8000 zł rocznie, jeŜeli nie znajdziemy księgowej, która poprowadzi 

społecznie księgowość stowarzyszenia. 

Mamy równieŜ moŜliwość przekwalifikowanie istniejącego juŜ Stowarzyszenia LZS 

„Błękitni” Przecza w stowarzyszenie poŜytku publicznego. 

 

„Cykliczna organizacja Turnieju, do Ŝynek, dnia kobiet i wyjazdów do operetki”  

 

Cykliczne organizacja wyŜej wymienionych imprez pozwoli nam na osiągnięcie 

priorytetu czwartego: integracja, otwarcie, partnerstwo. Imprezy te, czyli: Otwarty 

Turniej Piątek Piłkarskich o Puchar Burmistrza Lewina Brzeskiego, DoŜynki wiejskie, 

Dzień kobiet, wyjazdy do operetki są organizowane przez nas cyklicznie z duŜym 

sukcesem. Planujemy w dalszym ciągu organizować wyŜej wymienione imprezy. 

 

 

„Place zabaw oraz boisko na osiedlu popegeerowskim”  

 

Przygotowanie placów zabaw oraz boiska dla najmłodszych mieszkańców 

miejscowości ma na celu zapewnienie przyjemnego, a przede wszystkim bezpiecznego 

spędzenia czasu wolnego przez dzieci i młodzieŜ. Projekt polega na: budowie placu 

zabaw dla dzieci przy osiedlu mieszkaniowym wraz z reaktywowaniem boiska oraz 

doposaŜeniem placu zabaw przy przedszkolu. Zadanie powyŜsze zaspokoi potrzeby 

najmłodszych mieszkańców, podniesie standard osiedla, poprawi estetykę 
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miejscowości, jak równieŜ stworzy to dobre warunki dorosłym do sprawowania opieki 

nad bawiącymi się dziećmi. 

Koszt wykonania powyŜszego projektu to ok. 15 000 zł, a źródło pozyskania pieniędzy 

to Fundusze Sołectwa, Granty, Fundusze UE oraz z funduszy sołectwa. 

 

 

 „Nawierzchnia drogi głównej i bocznych”  

 

W 2007 r. została wykonana nawierzchnia części powiatowej drogi głównej przez 

Przeczę. Wykonawcą był Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Koszt powyŜszej 

inwestycji to 133 000 zł. Naszym celem jest wykonanie jej w całości. Szacowany koszt 

dokończenia nie wyremontowanego odcinka drogi to ok. 130 000 zł. Mamy zamiar 

równieŜ naprawę i remont pozostałych dróg: do cmentarz, do osiedla (od stacji do drogi 

na Lipową), do boiska, gminna drogę do Lewina Brzeskiego oraz pozostałe boczne. 

Obecnie mieszkańcy na własny koszt remontują część gminnych dróg dojazdowych. 

Inwestycja ta: poprawi bezpieczeństwo i ułatwi przemieszczanie się mieszkańców 

wsi Przecza oraz okolic, poprawi warunki Ŝycia i pracy, poprawa estetykę miejscowości 

oraz zaspokoi potrzeby społeczeństwa. Szacowany koszt całej inwestycji to 200 000 zł, 

a termin jej realizacji to lata 2011 – 2012. 

 

„Kanalizacja sanitarna”  

 

Obecnie są juŜ projekty wykonania kanalizacji na terenie naszej miejscowości. 

Jest to uwzględnione w załoŜeniach Gminy Lewin Brzeski na lata 2011- 2012. 

Planowany koszt inwestycji ma zostać pokryty przez Gminę Lewin Brzeski i wynieść 

około 7 milionów złotych. 

 

 

„Podniesienie standardu sali wiejskiej”  

 

 W latach 2013 – 2014 planujemy podnieść standard naszej sali wiejskiej. 

Planujemy wyremontować elewację, wymienić stolarkę drzwiową, posadzkę, zakupić 

sprzęt audio – wizualny i nagłaśniający oraz przystosować zaplecze kuchenne do 

organizacji wesel i innych imprez okolicznościowych. Naszym celem jest 
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przystosowanie naszej sali do moŜliwości organizowania w niej róŜnego rodzaju 

posiedzeń, zebrań lub konferencji. Planujemy pozyskać fundusze na powyŜszy projekt 

z następujących źródeł: Fundusze Sołectwa, Dom Kultury, Granty, Fundusze UE.  

 

 

 

 

Lokalizacja planowanych działa ń inwestycyjnych  
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Tabelaryczne zestawienie źródeł finansowania i kosztów poszczególnych 

projektów  

 

 

 

Cel 

 

Nazwa projektu Źródło pozyskania 

Szacunkowy 

koszt projektu 

(zł) 

„Budowa boiska 

sportowego wraz z 

infrastruktur ą 

towarzysz ącą” 

Gmina, PROW („Odnowa 

Wsi”) 
630 000 

„Place zabaw oraz 

boisko na osiedlu 

popegeerowskim” 

Rada Sołecka, Granty, 

Fundusze UE, LEADER 
15 000 

„Nawierzchnia drogi 

głównej i bocznych” 

Starostwo, Gmina, Rada 

Sołecka 
200 000 

„Kanalizacja 

sanitarna” 
Gmina 7 000 000 

„Poprawa 

infrastruktury 

technicznej i 

społecznej” 

„Podniesienie 

standardu sali 

wiejskiej” 

 

Rada Sołecka, Dom 

Kultury, Granty, Fundusze 

UE, LEADER 

 

50 000 

„Podnoszenie 
poziomu integracji 

mieszkańców” 

„Cykliczna 

organizacja Turnieju, 

doŜynek, dnia kobiet i 

wyjazdów do 

operetki” 

Rada Sołecka 

Stowarzyszenie LZS 

„Błękitni” Przecza, 

Mieszkańcy, Sponsorzy, 

Gmina, Dom Kultury 

 

 

 

5000 rocznie 

„Poprawa komfortu 

Ŝycia” 
„Bariera zielona” 

Mieszkańcy, 

Gospodarstwo Rolne 
5000 

„Partnerstwo oraz 
poprawa 

infrastruktury i 
komfortu Ŝycia 

poprzez pozyskanie 
funduszy UE”  

„Zało Ŝenie 

stowarzyszenia 

poŜytku publicznego” 

Sołectwa wchodzące w 

skład Stowarzyszenia 

1500 (załoŜenie) 

8000 (rocznie 

prowadzenie) 
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Harmonogram realizacji poszczególnych projektów  

 

 

 

Lp. 
Projekty / lata 

realizacji 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. 

„Budowa boiska 

sportowego wraz z 

infrastruktur ą 

towarzysz ącą”  

X X      

2. „Bariera zielona” X       

3. 

„Zało Ŝenie 

stowarzyszenia 

uŜyteczno ści 

publicznej” 

 X X     

4. 

„Cykliczna 

organizacja 

Turnieju, do Ŝynek, 

dnia kobiet i 

wyjazdów do 

operetki” 

X X X X X X X 

5. 

„Place zabaw oraz 

boisko na osiedlu 

popegeerowskim” 

  X X    

6. 

„Nawierzchnia 

drogi głównej i 

bocznych” 

   X X  
 

 

7. 
„Kanalizacja 

sanitarna” 
   X X   

8. 

„Podniesienie 

standardu sali 

wiejskiej” 

     X X 

 

Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Przecza przyczyni się 

do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia poziomu Ŝycia lokalnej 
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społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-

rekreacyjnej. Ma słuŜyć integracji społeczności lokalnej i wzrostowi lokalnego 

patriotyzmu oraz rozwojowi organizacji społecznych. 

 

 

V. PODSUMOWANIE 

 

 

WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Przecza rozpocznie się poprzez 

wprowadzenie go w Ŝycie uchwałą Rady Gminy Lewin Brzeski.  

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w latach 2008 - 2014 realizację kilku 

istotnych zadań. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego 

ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy 

Miejscowości ma słuŜyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangaŜowaniu w 

sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieŜy oraz rozwojowi 

organizacji społecznych. 

 

 

        Przewodnicz ący  Rady 
 
        Mieczysław Adaszy ński  
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6. Załączniki 

 
 Lista załączników: 

 

• Dyplom za II miejsce w gminie w 1999 r.  

• Dyplom za I miejsce w gminie w 2000 r. 

• Dyplom za I miejsce w gminie w 2002 r. 

• Dyplom za IX miejsce wśród „Najpiękniejszych Wsi Opolskich” w 2003 r.  

• Dyplom uznania w konkursie wojewódzkim w 2006 r. „Widok Panoramiczny na Przeczę”  

• Dyplom za III miejsce w wojewódzkim konkursie ”Tradycyjny Stół Wielkanocny” 

• Mapa: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
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