
UCHWAŁA NR XVI/99/2016
RADY GMINY TURAWA

z dnia 4 maja 2016 r.

w sprawie „Planu Odnowy Miejscowości Zawada na lata 2016-2023”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz §10 ust. 2, pkt 2, lit. b 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 (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 501 oraz z 2014 r. poz. 665) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Zawada na lata 2016-2023”, przyjęty uchwałą zebrania 
wiejskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

mgr Artur Gallus
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I Wstęp 

W 1997 roku z inicjatywy Pana Ryszarda Wilczyńskiego, ówczesnego 

przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego został rozpoczęty 

program „Odnowa wsi w województwie opolskim”. Od tego czasu Odnowa wsi, jako metoda 

rozwoju obszarów wiejskich, została dość szeroko rozpropagowana, a województwo opolskie 

ma już swoich naśladowców. 

Odnowa wsi przesuwa odpowiedzialność za przyszłość społeczności lokalnej na nią 

samą. Uwalnia ją od myślenia w kategoriach roszczeniowych i sprawia, że to właśnie lokalna 

społeczność staje się motorem napędowym przemian w swoim środowisku. 

Jednak proces odnowy wsi nie jest możliwy bez planowania. W tym celu zostały utworzone 

kilkuosobowe grupy odnowy wsi, reprezentujące społeczność danej wsi. Grupy te brały udział 

w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez wyszkolonych moderatorów, a wynikiem 

tych warsztatów były krótko i długoterminowe plany rozwoju wsi (Wilczyński R., 2003, 

Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Poznań). 

 „Plan Odnowy Miejscowości Zawada na lata 2016-2023” jest dokumentem  

o charakterze planowania strategicznego i określa cele oraz kierunki działania wraz 

z określeniem zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną 

planowanych na lata 2016-2023. 

II Metodologia 
„Plan Odnowy Miejscowości Zawada na lata 2016-2023” opracowano na podstawie 

wspólnych prac wykonanych przez grupę, w skład której wchodzili członkowie Rady 

Sołeckiej, radni oraz przez pracownika Urzędu Gminy w Turawie.  

Charakterystyka miejscowości została przygotowana na podstawie stanu faktycznego 

oraz informacji pozyskanych od mieszkańców Zawady. 

Inwentaryzacja zasobów została przygotowana przez mieszkańców Zawdy. Materiały 

te zostały wykorzystane do wykonania oceny mocnych i słabych stron miejscowości 

(elementy wewnętrzne) oraz szans i zagrożeń jakie stoją przed Zawadą (elementy 

zewnętrzne), tzw. analiza SWOT. Ponadto zadano mieszkańcom wsi 5 pytań: Jaka jest nasza 

wieś? Co wyróżnia naszą wieś? Co wieś proponuje dzieciom i młodzieży? Co wieś proponuje 

dorosłym? Jak wygląda nasza wieś? Odpowiedzi na te pytania zostały wykorzystane do 

określenia celów jakie mają być realizowane poprzez planowane zadania inwestycyjne i 

przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną. Cele zostały określone w sposób ogólny, a 

ich uszczegółowienie stanowią poszczególne przedsięwzięcia planowane na lata 2016-2023. 
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Przygotowany plan odnowy miejscowości został skonsultowany z mieszkańcami 

Zawady podczas Zebrania Wiejskiego, a następnie uchwałą przyjęty przez Zebranie Wiejskie. 

 

III Charakterystyka miejscowości 

Zawada (dodatkowa nazwa w j. niem. Sowade) – wieś położona w województwie 

opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Turawa. Zawada leży nad Chrząstawą, przy drodze 

krajowej nr 45. Liczy ona 1547 mieszkańców a teren całego sołectwa zajmuje 1223,2604 ha. 
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Historia wsi 
1
 

Nazwa wsi Zawada została określna przez polskich etymologów od wyrazu zawada – 

przeszkoda. Osady o tej nazwie były położone przy drogach, nieraz miały charakter obronny 

lub służący do pobierania myta drogowego. Niekiedy była to żartobliwa nazwa karczmy przy 

drodze. Jednakże pochodzenie nazwy wsi Zawada w gminie Turawa jest całkiem inne. 

Miejscowość ta nosiła nazwę Sowada, Zowada – za wodą. Rzeczywiście, między groblą w 

Gosławicach a wsią Zawadą przez kilkaset znajdowały się stawy, m.in. Kaliski Staw. 

Miejscowość ta znajdowała się za dużą wodą. Być może założycielem wsi Zawada był 

mieszkaniec, który nosił nazwisko takie jak nazwa miejscowości. W urbarzu z 1566 r. 

podano, że w sąsiedniej miejscowości – Kempa (Kępa) mieszkał Blaschek (Błażej) Zawada. 

Nazwa wsi ulegała wielokrotnie zmianom. W 1686 r. pojawiła się nazwa Zawada. W 1735 r. 

na mapie Principatus Silesiae Oppoliensis użyto nazwy Sawada. Po przyłączeniu Śląska do 

Prus nazwę wsi fonetycznie dostosowano do języka niemieckiego i zaczęto używać nazwy 

Zowade. W okresie germanizacji od ok. 1850 r. zmieniono nazwę wsi na Sowade, od 1900 r. 

Zowade, w 1926 r. Sowade. W okresie faszystowskim Sowade stała się Hinterwasser – za 

wodą. Po II wojnie światowej powrócono do pierwotnej nazwy wsi Zawada. Nie wiadomo, 

kiedy powstała wieś Zawada. Najprawdopodobniej istniała już w na początku XV w. Janko 

Chotulimski występuje w latach 1425–1453 jako starosta opolski, a później burgrabia zamku 

księcia Bolka IV. W 1427 r. za wierną służbę otrzymał Kotórz Mały. W 1439 r. Janke 

Czotulinski, właściciel Sowade (Zawady), występuje jako świadek księcia Bernarda. 

Potwierdzenie tej informacji znajduje się w dokumencie wydanym 1.02.1439 r. w Strzelitcz 

(Strzelce Opolskie) – Jamka Czotulinsky von Zawoda występuje jako świadek. W 

dokumencie wydanym 26.04.1472 r. podany jest Niclas von Zawoda. Być może Zawada jest 

pozostałością po zlikwidowanej wsi Sowczyce. Między Gosławicami a Zawadą znajdowały 

się trzy stare osady rolnicze: Sowczicz, Zbiczina oraz Lendin, które zostały zalane wodą ok. 

1560 r. z polecenia gubernatora Śląska von Oppersdorfa, który kazał założyć na ich miejscu 

nad rzeką Swornicą tak zwany Kaliski Staw. W urbarzu z 1566 r. napisano, że wieś Sowczicz: 

Dieses Dorf ist mit dem grossen neu erbawten Teycht ertrenckht – ta wieś została zalana 

budowanym wielkim nowym jeziorem. Najprawdopodobniej mieszkańcy zatopionej wsi 

Sowczicz po zalaniu tejże miejscowości utworzyli obok nową wieś, która znajdowała się za 

wodą i otrzymała nazwę Zawada. Tego zdania był Friedrich Stumpe, który w publikacji Der 

Gang der Besiedlung im Kreise Oppeln … napisał, że Zawada jest pozostałością dawnych 

                                                 
1
  Opracowano na podstawie publikacji: J.Farys, Księga historii Ziemi Turawskiej, Opole 2013. 
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Sowczicz (Sowczyce) i powstała na niezatopionej części gruntów sowczyckich. Powstały 

staw otrzymał nazwę Kaliski, gdyż najprawdopodobniej jego właścicielem był mieszkaniec 

Gosławic Kalisch, nazywany również Marthin Kalikhbiornil. Staw ten znajdował się 

pomiędzy Zawadą a Gosławicami, po lewej stronie obecnej drogi krajowej nr 45 w kierunku 

południowym i miał około 2,5 km długości, 2 km szerokości oraz około 3,5 m głębokości. Na 

mapie z 1736 r. zaznaczono ten staw, sięgający aż do obecnej drogi krajowej nr 46 łączącej 

Opole z Lędzinami (trasa Opole – Ozimek). „Kaliskim Stawem” zarządzał Urząd Książęcy w 

Opolu. Staw ten miał swojego poprzednika, najprawdopodobniej był nim Groczwinowsee 

(staw Gosławicki). Mieszkańcy okolicznych wsi byli zobowiązani do wykonywania wielu 

prac, np. połowu i transportu ryb. Nawet rolnicy z Tarnowa Opolskiego musieli pracować 

przy stawie. Kradzieże bądź nielegalny połów ryb były karane bardzo surowo. W 1612 r. 

pięciu chłopów z Gosławic i Luboszyc musiało zapłacić 106 talarów grzywny, natomiast 

innych siedmiu – 13 talarów. W ciągu roku dokonywano połowu nawet 1,8 miliona ryb. 

Najlepsze ryby trafiały do książęcych i klasztornych kuchni oraz do szpitali. Handlarze 

żydowscy wozili ryby do Wrocławia, Krakowa i Pragi. Pierwszy folwark w Zawadzie powstał 

w 1616 r., informacja ta została zawarta w urbarzu z 1618 r. Napisano w nim, że dopiero 

przed 2 laty na nowo został ustanowiony i wzniesiony. Wokół niego mieszkało 9 

zagrodników. Najprawdopodobniej zawarto informacje o nowej osadzie. W urbarzu tym 

podano informację, że został na nowo ustanowiony folwark w Zawadzie, co oznacza, że 

istniał już wcześniej. Folwark ten był własnością księcia opolskiego. Kilkanaście lat po 

powtórnym założeniu folwarku w Zawadzie wieś została spalona. Po wojnie trzydziestoletniej 

wioska podniosła się z popiołów. Najprawdopodobniej proces tworzenia wsi Zawada 

rozpoczął się od ulicy Luboszyckiej, nazywanej ulicą kmiecią. Zawadę wymieniono po raz 

kolejny w dokumencie z 1644 r. jako wieś należącą do kamery opolskiej, pod zarządem dóbr 

książęcych – należącej do dóbr księstwa opolskiego. Być może już wtedy na terenie wsi 

znajdował się punkt celny, w którym przed Opolem pobierano cło od kupców podążających 

do miasta od strony Kluczborka i Olesna. Przez Zawadę prowadził trakt handlowy „wołowy” 

z Opola przez Olesno, Krąków do Lwowa. W protokole wizytacyjnym z 1688 r. 

sporządzonym przez archidiakona i proboszcza kościoła kolegialnego św. Krzyża (obecna 

katedra opolska) Martinusa Theophilusa Stephetiusa na polecenie biskupa wrocławskiego, 

napisano, że wieś Zawada oddalona ¾ mili od Opola jest objęta opieką wikariatu opolskiego. 

Na wydanej w 1736 r. bardzo dokładnej mapie Johanna Wolfganga Wielanda Principatus 

Silesiae Oppoliensis zaznaczono na terenie Zawady 11 gospodarstw „bauerów”. 
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W 1846 r. zbudowano w Zawadzie małą parterową szkołę, piętro dobudowano w 1888 r. 

Droga prowadząca z Opola do Olesna, przez Zawadę w 1855 r. została utwardzona. 

W Zowade (Zawada) 15.05.1874 r. pod nr 19 utworzono Amtsbezirk (powiat) dla 

miejscowości: Zawada, Biadacz, Luboschütz (Luboszyc) i Gutsbezirk Zawada Domäne 

(obszar dworski). Amtsvorsteherem był wtedy przez sześć lat Gerstenberg – dzierżawca 

folwarku w Zawadzie. W latach następnych 1892–1899 zmieniono nazwę właściwej 

miejscowości i obszaru dworskiego (Amtsbezirks i Gutsbezirk) z Zowade na Sowade. 

15.05.1899 r. do urzędu stanu cywilnego w Zawadzie przyłączono Goslawitz (Gosławice) i 

Kempa (Kępa). Kolejne zmiany nastąpiły na początku XX w. 17.09.1909 r. część Gosławic 

(9,5720 ha) została przyłączona do Zbitzko (Zbicko). 17.01.1912 r. nastąpiła zamiana obszaru 

gruntów: 1,0675 ha ziemi z Gosławic przyłączono do majątku w Zawadzie, zaś 1,0675 ha z 

Zawady przyłączono do majątku w Gosławicach. 

W Zawadzie pod koniec XIX w. funkcjonował urząd pocztowy – Agencja Pocztowa, który 

najprawdopodobniej znajdował się u p. Jonczyk przy ul. Luboszyckiej. Urząd pocztowy wraz 

z telegrafem w Zawadzie funkcjonował jeszcze w 1905 r. W czasie I wojny światowej 

mężczyźni z Zawady zostali wezwani do wojska. Walczyli w obronie cesarza i godności. 

Wojna zebrała również w tej wsi swoje żniwo, zginęło 34 mieszkańców. W 1920 r. na 

miejscowym cmentarzu wykonano pomnik, na którym spisano wszystkich mieszkańców 

poległych w czasie wojny trwającej cztery lata: od 1914–1918. Po I wojnie światowej 

mieszkańcy Śląska sami mieli zdecydować o przynależności państwowej. 20.03.1921 r. 

przeprowadzono plebiscyt. Uprawnionych do głosowania było 547 osób, jednak udział w 

głosowaniu wzięło 538 mieszkańców. Za przynależnością do państwa polskiego głosowało 

224 osoby, zaś za Niemcami 309 osób, 5 głosów było nieważnych. W obwodzie dworskim za 

Niemcami głosowało 77 osób. Zawada przez kilkaset lat należała do parafii św. Krzyża w 

Opolu. Po wybudowaniu kościoła (1918–1922) i utworzeniu samodzielnej parafii w 

Luboszycach – 1.11.1924 r., została do niej przyłączona. Do nowej parafii p.w. św. Antoniego 

w Luboszycach przyłączono jeszcze Biadacz i Kępę. 

Mieszkańcy byli bardzo niezadowoleni z faktu, że nie utworzono nowej parafii w Zawadzie, 

gdyż oni również starali się o zgodę na budowę nowej świątyni, lecz takowej nie uzyskali. 

Część mieszkańców dalej uczęszczała do kościoła w Opolu, chociaż mieli o wiele dalej niż do 

Luboszyc. Pierwsza budowa świątyni w Zawadzie po I wojnie światowej zakończyła się 

niepowodzeniem. 

W Zawadzie w 1921 r. na terenie wsi były 132 budynki, które zamieszkiwało 851 

mieszkańców: 412 mężczyzn i 439 kobiet. Większość mieszkańców, bo 617, była 
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dwujęzyczna, 55 posługiwało się wyłącznie językiem niemieckim, zaś 178 językiem polskim. 

Dzierżawcą folwarku w Zawadzie była Frieda Gerstenberg. Inspektorem był Julius 

Prochaska. Powierzchnia folwarku w stosunku do lat ubiegłych zmniejszyła się i wynosiła 

414 ha – 321 ha pola, 66 łąk, 2 ha wody, 5 ha pastwisk, 2 ha ogrodów, 18 ha nieużytków48. 

Pierwszy powszechny spis ludności mieszkańców Zawady został przeprowadzony w 1925 r. 

Wyniki tego spisu ukazały się drukiem w 1926 r. w publikacji Adreßbuch des Landkreises 

Oppeln. W Zawadzie sołtysem był wtedy Halbgärtner – półzagrodnik Rochus Wotzlaw, a 

wieś zamieszkiwało 844 mieszkańców, 113 rodzin – w tym również osoby dorosłe samotne i 

owdowiałe, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe. 

W Zawadzie między obecnymi ulicami: Oleską, Wodociągową i Brzegową znajdował się 

folwark. Jego likwidacja nastąpiła w latach 1928–1933. 

Przez Zawadę prowadził główny trakt handlowy do Opola. Od niepamiętnych czasów 

znajdował się we wsi punkt poboru cła drogowego. Do czasów obecnych zachował się w 

Zawadzie budynek celny, usytuowany przy samej ulicy Oleskiej, obok mostu na rzece 

Jemielnicy. Architektura tego budynku wskazuje, że powstał w II poł. XIX w. Każdy, kto 

chciał przekroczyć ten most, musiał uiścić opłatę. Jeszcze w okresie międzywojennym 

zaprzestano pobierania opłat celnych. Do końca II wojny światowej w budynku celnym w 

Zawadzie mieszkał Strassenmeister (zarządza dróg) Langer. Zawada należała do nielicznych 

miejscowości, które już w okresie międzywojennym posiadały drogę asfaltową, wcześniej był 

bruk. Strassenmeister Langer dbał o tę ważną drogę. W Zawadzie były pojemniki, w których 

znajdowały się drobne kamyczki i smoła. Wszystkie dziury w asfalcie były systematycznie 

likwidowane, zalewano je gorącą smołą i sypano grysik. Po II wojnie światowej w budynku 

celnym (Zollhausie) mieszkała rodzina Mler. W Zawadzie w 1918 r. zbudowano budynek 

nazywany potocznie „Gemeindehaus” – dom gminny. Znajdował się w nim areszt, nazywany 

przez mieszkańców więzieniem, z trzema celami. Areszt znajdował się w budynku obecnej 

biblioteki (okno z lewej strony). Aresztantów pilnował miejscowy „Szandera” (policjant) 

Ginter Waksztil, który mieszkał u Jonczyka – Jahna, tam miał również swoje biuro. W czasie 

II wojny światowej w areszcie przetrzymywani byli dezerterzy. W prawej części budynku, 

nazywanej „domem dla ubogich” lub „Pastusyńcem” – bo mieszkał w nim człowiek, który 

pasł wiejskie krowy, mieszkali biedni mieszkańcy. Do 1945 r. mieszkał w nim m.in. p. 

Brzezina. W budynku „Gemeindehaus” znajdowała się sala przeznaczona na miejsce spotkań 

mieszkańców. Obiekt ten w czasie wojny zniszczyli Rosjanie. 

W Zawadzie znajdowały się dwie gospody: u Karla Dlugoscha i Franza Klimy. Gospoda u 

Dlugoscha nazywała się „Złota Roża”, była przeznaczona dla bogatszych gości, zatrzymywali 

Id: 763DD2EE-2A64-427E-9A50-6531A86EE3C9. Podpisany Strona 8



 

9 

 

się w niej podróżujący. Na piętrze znajdowała się duża sala taneczna. Pod koniec wojny w 

gospodzie urządzono, na potrzeby wojska, magazyn artykułów żywnościowych. Druga 

gospoda znajdowała się naprzeciw pałacu zwanego zamkiem, dlatego przyjęła nazwę 

„Gasthaus am Schloss” – gospoda przy zamku. We wsi znajdowały się dwie piekarnie: w 

kompleksie u Jonczyka przy ul. Oleskiej, druga u Kupki za obecnym sklepem geesowskim 

obok budynku szkoły. 

Sołtysem w okresie międzywojennym w Zawadzie był Rochus (Roch) Wotzlaw. Był ujęty już 

w spisie przeprowadzonym w 1925 r. W opinii mieszkańców pozostał jako sołtys 

niepostępowy. Gdy prowadzono elektryfikację okolicznych miejscowości, jego „zasługą” 

było, że w pominięto w czasie tej ważnej inwestycji Zawadę. Mieszkańcy byli zdania, że był 

zacofanym człowiekiem, gdyż nie pozwolił na elektryfikację wsi, chociaż w Zawadzie 

poprowadzone były słupy energetyczne i znajdował się obok szkoły transformator. Po dojściu 

Hitlera do władzy sołtysa Rochusa Wotzlawa zastąpił Franz Ratuschny (ur. 1893 r.). Za jego 

sołtysowania wieś nie została zelektryfikowana, gdyż w latach 30. XX w. Niemcy szykowały 

się do wojny i brakowało materiałów strategicznych. Zawada otrzymała prąd dopiero w 

okresie powojennym. Franz Ratuschny był sołtysem do końca wojny. 19.05.1936 r. 

zmieniono nazwę wsi Sowade na Hinterwasser. Tydzień później, 26.05.1936 r., Amtsbezirk 

Goslawitz na Amtsbezirk Ehrenfeld. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła 22.06.1936 r. 

Amtsbezirks Ehrenfeld zmieniono na Hinterwasser. W 1938 r. zbudowano w Zawadzie 

wodociąg z stacją pomp, który dostarczał wodę do Opola. Planowano jeszcze w 1939 r. 

wybudować wodociąg dla Zawady, jednakże wybuchła II wojna światowa i plany zostały 

zniweczone. W okresie międzywojennym liczba mieszkańców systematycznie rosła i w 1939 

r. wyniosła 1209 osób. 

Po likwidacji gmin od 1954 r. Zawada została przyłączona do Gromadzkiej Rady Narodowej 

(GRN) w Luboszycach. Pierwszym powojennym sołtysem w Zawadzie był pochodzący z 

Częstochowy Franciszek Sołtysiak ur. 18.11.1886 r. Mieszkał na terenie wsi już w okresie 

przedwojennym. Swoją przyszła żonę, mieszkankę z Zawady, poznał w czasie pracy 

sezonowej w Niemczech. Po wojnie stanowisko sołtysa dali mu Rosjanie. Zawada do końca 

wojny nie została zelektryfikowana, chociaż na terenie miejscowości znajdował się 

przedwojenny transformator. W okresie powojennym za czasów sołtysowania Franciszka 

Sołtysiaka wieś została elektryfikowana. Prace przy elektryfikacji miejscowości prowadził p. 

Witek. Franciszek Sołtysiak pełnił funkcję sołtysa aż do śmierci, zmarł 22.09.1956 r. Obecnie 

jego grób na cmentarzu już nie istnieje. Nowym sołtysem Zawady został wybrany Tomasz 
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Pikos. Pierwszymi repatriantami w Zawadzie byli pp. Dziakowscy, a następnie pp. Prokop. W 

byłej folwarcznej gorzelni po wojnie dalej mieszkała pani Schmit. W latach 50. XX w. 

został rozebrany komin gorzelni. Dla mieszkańców było to wielkie widowisko. Został wykuty 

rowek, podklinowany drewnem. Następnie drewno zapalono i komin się przewrócił w 

odpowiednim kierunku. Myśl budowy kościoła w Zawadzie odżyła po raz kolejny po II 

wojnie światowej. Mieszkańcy postanowili zbudować w parku naprzeciw restauracji 

„Marcin” świątynię, zorientowaną wzdłuż ulicy Oleskiej. Projekt został wykonany w 1948 r. 

przez architekta Tadeusza Haffnera z Przedsiębiorstwa Budowlanego z Mysłowic. Powołano 

komitet organizacyjny budowy świątyni w Zawadzie, który złożył dokumentację techniczną 

w urzędzie ds. budownictwa. Powojenne władze komunistyczne nie wydały pozwolenia 

budowlanego, tylko zabrały całą dokumentację i już jej nie oddały. Również zgromadzony 

materiał budowlany został zabrany mieszkańcom Zawady przez ówczesne władze 

administracyjne. W okresie powojennym Zawada do 1954 r. należała Urzędu Gminy w 

Gosławicach. Mieszkańcy wykazywali obojętny stosunek do władzy ludowej, szkoły, 

organizacji oraz uczących nauczycieli. Zdarzało się, że nie chcieli posyłać dzieci do szkoły. 

Po likwidacji gmin od 1954 r. Zawada została przyłączona do Gromadzkiej Rady Narodowej 

(GRN) w Luboszycach. W przedwojennym budynku, w którym mieścił się areszt i 

mieszkania dla ludzi ubogich, a zniszczonym w czasie działań wojennych, została uroczyście 

otwarta 20.07.1958 r. świetlica wiejska. W pięknie wyremontowanym budynku mieściła się 

także sala biblioteczna i remiza strażacka. Zawada w latach 1954–1959 należała do 

Gromadzkiej Rady Narodowej w Luboszycach, w latach 1960–1961 do Gosławic, zaś od 

1962 r. do 1972 r. do gromady Luboszyce. Od 1973 r. została przyłączona do gminy Turawa. 

W okresie powojennym zbudowano w Zawadzie na rzece Jemielnicy nowy szeroki most, 

żeby wyprostować drogę. Stary wąski, solidny most znajdował się obok obecnego, był 

przesunięty w kierunku południowo-wschodnim. Na początku lat 70. XX w. stary most został 

wysadzony w powietrze. W 1964 r. zostało założone w Zawadzie Kółko Rolnicze, które 

liczyło w połowie lat 70. XX w. 122 członków. Wtedy we wsi było 14 traktorów, 15 

młockarni, 7 snopowiązałek, 1 kolumnowy parnik. Na terenie wsi w 1974 r. były zakłady: 

fryzjerski, stolarski, ślusarski, piekarski. Dwa sklepy spożywcze i jeden tekstylny. 

Mieszkańcy we wtorki i w piątki udawali się na targ do Opola. Większych gospodarstw 

rolnych było 15. Wieś zamieszkiwało 300 robotników, 55 pracowników umysłowych. Do 

Opola dojeżdżało do pracy 300 osób. We wsi było 35 motocykli, 14 samochodów 

osobowych. W gromadzkiej filii bibliotecznej znajdowało się ok. 3500 książek. Przy 

bibliotece znajdowała się czytelnia, w której kino objazdowe wyświetlało filmy. Znajdował 
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się Klub Prasy Książki „Ruch”, w którym znajdowało się 60 miejsc. W świetlicy działał klub 

brydżowy, szachowy, można było zagrać w bilard, oglądać program telewizyjny. Punkt 

biblioteczny rozwijał czytelnictwo. W ramach LZS-u, który liczył 22 członków, była sekcja 

tenisa stołowego, szachowa oraz piłki nożnej. Na terenie wsi działały organizacje: Związek 

Socjalistyczny Młodzieży Wiejskiej, Liga Obrony Kraju, Koło Gospodyń Wiejskich. Na 

terenie wsi planowano wybudowanie pawilonu handlowego. 

Tradycją mieszkańców Zawady była organizacja dożynek wiejskich, odbyły się one m.in. 

20.09.1970 r.: na czele korowodu niesiony był wieniec dożynkowy, grały dwie orkiestry dęte 

oraz szkolne akordeonistki. Następnie szli uczniowie, którzy nieśli duży transparent, 

chorągiewki, gołąbki pokoju i duże kwiaty. Uczniowie klas młodszych w śląskich strojach, 

każdy niósł wiązkę zboża i kwiatów w ręku, niektórzy z koszykami pełnymi płodów rolnych, 

stawili się barwnie przystrojonymi rowerami. 

26.09.1970 r. na wniosek GRN w Luboszycach miejscowi harcerze sprawdzali, czy na 

wszystkich posesjach znajdują się numery domów, oraz czy ulice posiadają napisy z nazwą. 

W 1974 r. we wsi było ok. 280 budynków. 

W listopadzie 1980 r. ks. proboszcz parafii luboszyckiej Józef Onyśków zorganizował w 

Zawadzie w domu u państwa Jończyk punkt nauczania religii. W tym samym budynku 

zaczęto odprawiać nabożeństwa pierwszopiątkowe. Ks. Józef Onyśków chciał zrealizować 

marzenie mieszkańców z Zawady i zbudować na terenie wsi świątynię. Marzenie parafian 

Zawady mogło się spełnić, gdy 42-arową działkę wraz z zabudowaniami pod budowę 

świątyni ofiarowała nieodpłatnie Jadwiga Slotta. W 1980 r. w starej stodole w ogrodzie u pani 

Slotty urządzono tymczasową kaplicę, w której odprawiano msze św. w poniedziałki po 

nauce religii i w pierwsze piątki miesiąca. Pierwszy odpust ku czci św. Floriana został 

odprawiony w Zawadzie 3.05.1981 r. 81 Ks. proboszcz Józef Onyśków zaczął organizować 

budowę świątyni w Zawadzie. Zlecił wykonanie projektu technicznego kościoła. 16.06.1982 

r. Urząd Gminy w Turawie wydał pozwolenie na budowę świątyni w Zawadzie. Ks. 

proboszcz zorganizował w dn. 22.02.1982 r. zebranie wiejskie dotyczące budowy kościoła w 

Zawadzie. Ustalono wtedy podział ekip, które były odpowiedzialne za kolejne etapy budowy 

świątyni. Ks. biskup Bronisław Dąbrowski, ówczesny sekretarz episkopatu Polski, na 

zaproszenie ks. Józefa Onyśkowa, dokonał 10.07.1982 r. poświęcenia placu pod budowę 

kościoła, i krzyża. W czasie tej uroczystości drewniany krzyż został wkopany na placu 

budowy przed budującym się kościołem. Budowę kościoła w Zawadzie rozpoczęto 

11.07.1982 r. kopaniem fundamentów. Pierwsza msza pogrzebowa została odprawiona w 

salce katechetycznej 28.03.1983 r., gdy zmarła Jadwiga Slotta – fundatorka działki pod 
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budowę świątyni. Kamień węgielny pod budowę kościoła w Zawadzie poświecił papież Jan 

Paweł II na Górze Św. Anny w czasie pielgrzymki do Polski. Ks. biskup Alfons Nossol 

6.08.1985 r. erygował samodzielną parafię p. w. św. Floriana w Zawadzie, przez odłączenie 

od parafii luboszyckiej. Ks. Henryk Cieślik objął parafię w Zawadzie. Rozpoczęto budowę 

plebanii. W ciągu następnych lat trwały prace przy budowie świątyni. 

W Trybunie Opolskiej z dn. 6.12.1985 r. ukazała się informacja, że w Zawadzie powstał 

komitet założycielski budowy w czynie społecznym wiejskiego wodociągu, który rozpocznie 

inwestycję w 1986 r. Wodociągowanie wsi rozpoczęło się jednak od listopada 1989 r., a 

zakończyło w 1991 r. Wykonano 309 przyłączy. 

W czasie sołtysowania Piotra Datko wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Bocianowej i 

Kolanowskiej. W 1990 r. Zarząd Gminy w Turawie zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej z Kotorza Małego budowę trwałego mostu betonowego w Zawadzie na rzece 

Jemielnicy, łączącego ulicę Zieloną i Wodociągową. Równocześnie Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej z Kotorza Małego wybudował w 1991 r. drugi most betonowy 

przy ulicy Brzegowej. 

W 1992 r. został wyremontowany most w Zawadzie na rzece Jemielnicy. Odbyła się 

telefonizacja wsi, zainstalowano 100-numerową stację telefoniczną, zaspokajającą potrzeby 

mieszkańców. 

Na końcu miejscowości, przy skręcie na ul. Turawską, powstała pierwsza prywatna stacja 

benzynowa p. Tadeusza Moczydłowskiego z Opola. 

W 1995 r. przeprowadzono generalny remont ul. Kępskiej. Zrekultywowane zostało 

wysypisko śmieci przy ul. Kępskiej: nawieziono ziemię, a teren został utwardzony. 

Inwestycja została zrealizowana z funduszy gminnych. 

Wiele działo się w Zawadzie w 1996 r. Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna zakupiła 

samochód strażacki. Przeprowadzony został remont miejscowego przedszkola. Latem odbył 

się festyn dziecięcy i przystąpiono do rozbudowy szkoły. Placówka zyskała dwie nowe sale 

lekcyjne, sanitariaty wewnętrzne oraz dwie szatnie. 

Jednak najważniejszym wydarzeniem w życiu mieszkańców w 1996 r. była konsekracji 

kościoła w Zawadzie. Dokonał jej w dn. 27.10.1996 r. ks. biskup Alfons Nossol, w obecności 

licznie zebranych parafian. Spełniło się marzenie wielu pokoleń mieszkańców Zawady, 

którzy dzięki własnej pracy mieli swoją świątynię. 

W 1997 r. przeprowadzono kolejne remonty. Wyrównano nawierzchnię na ul. Zielonej, 

Brzegowej i Dolnej. Na terenie wsi powstały nowe placówki handlowe. Przy ul. Turawskiej 

powstał sklep z materiałami budowlanymi p. Sokolskiego, a w ciągu handlowym obok 
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piekarni – sklep spożywczy – obecnie nie istnieje. W czynie społecznym wykonano 

oświetlenie boiska szkolnego. Mieszkańcy zorganizowali zbiórkę pieniężną na karosowanie 

samochodu strażackiego. Na miejscowym cmentarzu wybudowano nowy płot z paneli 

betonowych, gdyż stary uległ zniszczeniu. 

W 1998 roku nastąpiło oznakowanie wszystkich ulic we wsi. Zamontowano trzy nowe wiaty 

przystankowe. Wyrównana została nawierzchnia na drogach: Polnej i Nowej. Uruchomiono 

nowy sklep spożywczy „Dorotka” przy ul. Opolskiej. Rozpoczęto budowę kanalizacji 

burzowej przy ul. Opolskiej, od mostu w stronę restauracji „Marcin”. Planowano wykonanie 

chodnika przez całą wieś. Inwestycję podzielono na trzy etapy, od mostu do ul. Luboszyckiej, 

drugi etap do stacji paliw, trzeci etap od mostu do końca wsi. Mieszkańcy i członkowie OSP 

dokonali wycinki krzewów tui na miejscowym cmentarzu. 

Wielkie zmiany nastały w Zawadzie w 2000 r. Powstała nowa ulica, którą nazwano 

Poprzeczną. Przy wjeździe do miejscowości od strony Kluczborka zbudowano halę „Hart 

Tenis” Piotra Siłki. Obiekt składa się z: trzykortowej hali treningowej o nawierzchni 

dywanowej, 6 kortów zewnętrznych ziemnych, 3 kortów wewnętrznych do badmintona – 

mini tenisa, 2 profesjonalnych kortów do squasha, siłowni. Od 2001 r. corocznie jesienią 

rozgrywany jest cykliczny turniej tenisowy „Hart Open”. 

Budynek miejscowej remizy w Zawadzie został w 2002 r. gruntownie wyremontowany przez 

miejscowych strażaków. W obiekcie mieści się obecnie świetlica i filia biblioteki gminnej. W 

styczniu 2003 r. sołtysem Zawady został wybrany Andrzej Skrzipczyk. Funkcję sołtysa pełnił 

dwie kadencje do końca 2010 r. Z jego inicjatywy na terenie miejscowości było 

przeprowadzonych wiele inwestycji i prac, przy współudziale mieszkańców. Przy ul. 

Brzegowej i Wodociągowej zostało wyciętych kilkanaście starych kasztanowców 

zagrażających bezpieczeństwu. Wykonano regulację rzeki Jemielnica, żeby ograniczyć 

ryzyko wylania na wypadek powodzi. Ważną inwestycję wykonano na drodze powiatowej – 

ul. Luboszycka. Wybudowano nową kanalizację deszczową, chodnik i nałożono nową 

nawierzchnię asfaltową. Wyasfaltowane zostały ulice: Polna, Nowa, Brzegowa, Kępska. 

Częściowo zagospodarowano park wiejski. Wymieniono znaki drogowe oraz tablice z 

nazwami ulic. Cała wieś Zawada została skanalizowana. Modernizacji podległa część 

oświetlenia ulicznego – wymieniono źródła światła na energooszczędne. Wyrównano oraz 

utwardzono tłuczniem wiele km dróg pomiędzy polami. Sfinalizowano przekazanie gruntu na 

rzecz Urzędu Gminy Turawa pod ewentualną budowę nowej strażnicy. Uregulowano stan 

prawny wielu gruntów pod drogami. W 2010 r. Zawada była organizatorem dożynek 

gminnych. Święto plonów odbyło się 28 i 29 sierpnia, a towarzyszyło mu wiele atrakcji. 
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Pierwszego dnia w sobotę odbył się tradycyjny Przegląd Zespołów Artystycznych Gminy 

Turawa. Wystąpił także zespół FČELKA z partnerskiej gminy Dřevohostice z Czech. W 

drugim dniu dożynek miały miejsce głównie obchody święta plonów. Po wielkich trudach w 

kwietniu 2011 r. ruszyły prace przy przebudowie 1700 m odcinka drogi krajowej nr 45 w 

Zawadzie – ul. Oleska. Przebudowa trwała do końca października i kosztowała 8,8 mln zł. 

Wykonano nową nawierzchnię asfaltową, rondo na skrzyżowaniu ulic Oleskiej i Turawskiej, 

chodniki na terenie miejscowości, sygnalizację świetlną na niebezpiecznych skrzyżowaniach. 

Nowym sołtysem w 2011 r. został Józef Datko. W 2011 r. i 2012 r. został zorganizowany 

festyn „Lato w Zawadzie”. Na terenie miejscowości zmeliorowano 1300 m rowów i 

oczyszczano przepusty, wkrótce ruszą dalsze prace przy kolejnych 2000 m. Oczyszczona 

została skarpa rzeki Jemielnicy. W kwietniu 2012 r. Powiatowy Zarząd Dróg wykonał 

czyszczenie nabrzeży Swornicy z krzewów i drzew, a w czerwcu rzeka została pogłębiona. 

Dzięki wieloletnim zabiegom wójta gminy Turawa Waldemara Kampy, brytyjska firma 

inwestycyjno-deweloperska Helical Poland zbudowała na terenie Zawady Centrum Handlowe 

Turawa Park o powierzchni 41 tys. m² z parkingiem na 1600 miejsc. 24.03.2011 r. odbyło się 

otwarcie Praktikera o powierzchni 9 tys. m², a 14.04.2011 r. pozostałej części kompleksu 

Turawa Park, z hipermarketem Carrefour o pow. 5 tys. m². Teren obok centrum kupiła 

również firma Ikea i niewykluczone, że wkrótce wokół powstaną kolejne obiekty usługowo-

handlowe. 
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Stan obecny 

Źródło: www.mapy.opolskie.pl 

Miejscowość Zawada położona jest w południowej części gminy Turawa, granicząc od 

południa z miastem Opole, od zachodu z gminą Łubniany, a od wschodu z gminą 

Chrząstowice. Z racji takiego usytuowania najważniejszą rolę w powiązaniach 

komunikacyjnych miejscowości z terenami sąsiednimi pełni droga krajowa 45. Jest to droga 

relacji granica państwa – Chałupki – Krzyżanowice – Racibórz – Krapkowice – Opole – 

Kluczbork – Praszka – Wieluń – Złoczew. Droga zapewnia powiązania międzyregionalne z 

Poznaniem, Łodzią, Warszawą oraz przejściem granicznym w Chałupkach. Na szczeblu 

regionalnym łączy miejscowość z Bierdzanami, Kluczborkiem i Opolem. 

Dodatkowo zewnętrzny układ komunikacyjny miejscowości uzupełniają drogi powiatowe: 

1705 O Zawada – Turawa – Zębowice – Szemrowice – Dobrodzień, 1729 O Luboszyce – 

Zawada. Wszystko to sprawia, że miejscowość Zawada jest doskonale skomunikowana. 

Wewnętrzny układ komunikacyjny oparty jest na sporej ilości dróg wewnętrznych, których 

zestawienie prezentuje poniższa tabela. 

Ulica Rodzaj nawierzchni 

Szkolna asfalt, gruntowa 

Średnia gruntowa  

Skośna gruntowa 

Polna asfaltowa 

Piaskowa gruntowa 
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Nowa asfaltowa 

Krótka asfaltowa  

Kolanowska asfalt, gruntowa 

Dolna gruntowa 

Brzegowa asfaltowa  

Bocianowa asfalt, gruntowa  

Kępska asfaltowa 

Turawska asfalt, gruntowa 

Wodociągowa asfalt, gruntowa 

Zielona gruntowa 

Poprzeczna gruntowa  

Sosnowy 

Zakątek 

gruntowa 

Modrzewiowa gruntowa 

Sosnowa gruntowa 

Osiedlowa gruntowa 

Studzienna gruntowa 

Orzechowa gruntowa 

 

Pod względem budowy geologicznej na terenie sołectwa możemy znaleźć utwory 

czwartorzędowe: piaski, żwiry i mady rzeczne doliny Jemielnicy (wieś) Zawada i doliny 

Swornicy, piaski i żwiry rzeczne (północna cześć wsi Zawada, Borek, pozostałe tereny rolne i 

zalesione), lokalnie przewarstwienia glin zwałowych i iłów. W Zawada dominują gleby 

bardzo lekkie o składzie mechanicznym piasków luźnych i słabo gliniastych. 

Na terenie sołectwa znajdują dwa udokumentowane złoża surowców mineralnych: 

złoże Zawada 1 oraz złoże Zawada 2. Żadne ze złóż nie jest eksploatowane. Nie posiadają one 

koncesji, przedsiębiorcy, obszaru górniczego, ani terenu górniczego. Ponadto ich lokalizacja 

koliduje z obszarami chronionymi na terenie gminy. Złoże Zawada 1 leży w granicach 

Obszaru Najwyższej Ochrony zbiornika wód podziemnych GZWP 333 Opole – Zawadzkie 

oraz częściowo w strefie ochronnej dla ujęcia wody Zawada. Złoże Zawada 2,podobnie jak 

złoże Zawada 1 znajduje się granicach GZWP 333 Opole – Zawadzkie oraz na obszarze strefy 

ochronnej dla ujęcia wody Zawada. 

 Jak wspomniano wyżej na obszarze sołectwa znajdują się: 

1. GZWP nr 333 Zbiornik (T2) Opole - Zawadzkie: Jest to zbiornik wód triasowych. 

Powierzchnia zbiornika wynosi 750 km², powierzchnia ONO również 750 km². Średnia 
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głębokość ujęć waha się od 120 do 140 m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne to 200 tys 

m³/d. Wody zalegające na obszarze zbiornika Opole - Zawadzkie są bardzo czyste i czyste do 

użytku bez uzdatniania: klasa Ib (Ic, Id). 

2.GZWP nr 334 Dolina Kopalna Rzeki Mała Panew: Jest to zbiornik wód czwartorzędowych 

o powierzchni 80 km², z 60 km² to powierzchnia ONO, a 20 km² OWO. Średnia głębokość 

ujęć wynosi 70 m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne to 100 tyś m³/d. Zalegające na 

obszarze zbiornika wody są nieznacznie zanieczyszczone, ale łatwe do uzdatniania (klasa Ic). 

Ujęcie wody w Zawadzie eksploatowane przez Wodociągi i Kanalizacje WiK sp. z 

o.o. w Opolu zaopatruje w wodę miasto Opole. Korzysta z niego również wieś Zawada. 

Miejscowość Zawada to miejscowość nie tylko zwodociągowana, ale również 

skanalizowana. Ścieki odprowadzane są za pomocą sieci kanalizacyjnej (wybudowanej ze 

środków pozyskanych ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-

2006) do mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowanej w północnej części 

sołectwa Kotórz Mały. 

Jeśli chodzi o infrastrukturę edukacyjno-kulturalną to na terenie miejscowości istnieje 

Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa, fila Biblioteki Publicznej, funkcjonuje 

świetlica środowiskowa oraz Sala Wiejska. Zawada to miejscowość o stosunkowo rozwiniętej 

infrastrukturze sportowej. Znajduje się tu boisko sportowe do piłki nożnej z zapleczem, na 

którym swoje mecze rozgrywa istniejący od 1949 r. Ludowy Zespół Sportowy. W północnej 

części miejscowości znajduje się centrum tenisowe Hart Tenis. Obiekt składa się z: 

trzykortowej hali treningowej o nawierzchni dywanowej, 6 kortów zewnętrznych ziemnych, 3 

kortów wewnętrznych do badmintona – mini tenisa, 2 profesjonalnych kortów do squasha, 

siłowni oraz restauracji Od 2001 r. corocznie jesienią rozgrywany jest cykliczny turniej 

tenisowy „Hart Open”. To największa tego typu impreza sportowa na Opolszczyźnie, jedna z 

większych w Polsce. Na kortach w Zawadzie gościły zawodniczki z całej Europy, pojawiło 

się tu wiele znanych nazwisk, np. Angelique Kerber czy Agnieszka Radwańska. 

Infrastrukturę sportową uzupełnia przyszkolne boisko do koszykówki oraz urządzenia siłowni 

zewnętrznej. Terenem potencjalnie atrakcyjnym pod względem rekreacyjnym jest park, który 

jednak w obecnym kształcie wymaga zagospodarowania. 

Zawada to miejscowość o największym w gminie Turawa dodatnim przyroście 

rzeczywistym na który składa się również najwyższe dodatnie saldo migracji oraz drugi co do 

wielkości dodatni przyrost naturalny.
2
 Ten niewątpliwe pozytywny trend spowodowany jest 

                                                 
2
  W latach 2002-2012. 
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rozwojem mieszkalnictwa na terenie miejscowości obserwowanym w kilkunastu ostatnich 

latach. Wszystko wskazuje na to, że rozwój ten będzie kontynuowany.
3
 Stymuluje to 

powstawanie nowych placówek handlowych i usługowych, których klientami są nie tylko 

mieszkańcy, ale również osoby dojeżdżają do pracy do Opola drogą krajową 45. 

W Zawadzie corocznie odbywają się imprezy kulturalno-rozrywkowe o ugruntowanej już 

renomie i cieszące się popularnością nie tylko wśród mieszkańców. Największe z nich to 

organizowany od 2002 r. festyn „Lato w Zawadzie” czy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. W miejscowości funkcjonuje jednostka OSP, której tradycje sięgają 1924 r. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie od wielu lat sumiennie wypełnia swoje 

obowiązki. Tradycją już jest, że co roku o godz. 24.00 w Sylwestra syrena strażacka wyje, 

aby zakomunikować rozpoczęcie nowego roku. Tradycją jednostki strażackiej w Zawadzie 

jest wodzenie niedźwiedzia. Przebierańcy prowadzą na uwięzi niedźwiedzia. Gospodynie są 

zobowiązane do zatańczenia z „berem”, aby dobrze darzyło się w gospodarstwie. 

 

Opis i charakterystyka obszarów związanych kształtowaniem obszarów o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 

społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w 

szczególności poprzez odnawianie lub budowę palców parkingowych, chodników lub 

oświetlenia ulicznego. 

Park – teren w centrum wsi, położony przy drodze krajowej 45, będący pozostałościami po 

dawnym folwarku. Powierzchnia terenu to ok. 31 arów, o nawierzchni trawiastej, porośnięty 

pojedynczymi drzewami, które zacieniają ten obszar. Właścicielem terenu jest Gmina 

Turawa. Jest to miejsce , w którym odbywają się różnego rodzaju imprezy wiejskie, jednak 

bez żadnej infrastruktury temu sprzyjającej. 

Ulica Poprzeczna – teren w centrum miejscowości o długości ok. 120 m i szerokości ok. 15 

m (pow. ok. 51 arów), biegnący równolegle do drogi krajowej 45 w odległości ok. 200 m od 

niej. Obecnie przebiega po nim ul. Poprzeczna o nawierzchni gruntowej. Właścicielem terenu 

jest Gmina Turawa. 

Cmentarz z terenem przyległym – Cmentarz Rzymskokatolicki należący do parafii Św. 

Floriana, o powierzchni ok. 44 arów. Cmentarz znajduje się bezpośredni przy drodze krajowej 

45. Przy cmentarzu nie ma parkingu dla odwiedzających groby. Z cmentarzem graniczy teren, 

                                                 
3
  Czemu sprzyja fakt, że Zawada posiada plany zagospodarowania przestrzennego. 
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o powierzchni ok 34 arów, należący do Gminy Turaw , na którym można wykonać miejsca 

parkingowe. 

Boisko LZS z terenem przyległym - położony wzdłuż ulicy Szkolnej, tuż obok Publicznej 

Szkoły Podstawowej. Na terenie o powierzchni ok. 1 ha znajduje się boisko trawiaste do piłko 

nożnej, budynek klubowy LZS oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Teren ten jest 

ogólnodostępny dla mieszkańców i stanowi swego rodzaju centrum aktywnego wypoczynku 

wsi. Właścicielem terenu  jest Gmina Turawa. 

 

IV Inwentaryzacja zasobów  

Inwentaryzacja zasobów została wykonana przez mieszkańców wsi na podstawie 

wcześniej przygotowanych tabel. Zasoby zostały podzielone na kilka rodzajów tak, aby 

ułatwić ich ewidencję. Rodzaje zasobów i przykładowe ich składowe to:   

 zasoby przyrodnicze – wszystkie formy ochrony przyrody, wody powierzchniowe 

(cieki, stawy), fauna i flora, przyroda nieożywiona, rzeźba terenu, krajobraz.;  

 zasoby kulturowe - obiekty zabytkowe, historyczne, o znaczeniu sentymentalnym, 

historia (postacie historyczne), tradycje, legendy, zwyczaje, święta, nazwy lokalne, 

gwara, prywatne obiekty, architektura wiejska (tradycyjne wiejskie budowle - 

spichlerze, młyny, kuźnie itp.), tradycyjne zawody; 

 tereny użyteczności publicznej - skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki, boiska 

sportowe, place zabaw, działki komunalne; 

 infrastruktura społeczna - domy kultury, świetlice, Sale Wiejskie, szkoły, biblioteki, 

sale gimnastyczne, muzea, izby pamięci, sklep, apteka, kościół, cmentarz itp.; 

 infrastruktura techniczna - oświetlenie, drogi (jakość i szlaki komunikacyjne), 

odległość od znaczących miejscowości, media (woda, prąd, gaz, kanalizacja, telefon, 

Internet), strażnica OSP, działki pod zabudowę, plan zagospodarowania 

przestrzennego; 

 gospodarka i rolnictwo - najważniejsze zakłady pracy (jakie?), gospodarstwa rolne 

(jaka produkcja?), spółdzielnie produkcyjne, działalność pozarolnicza (rzemiosło), 

agroturystyka, specyficzne produkty (hodowle, uprawy), nieużytki, odnawialne źródła 

energii; 

 kapitał społeczny - organizacje (stowarzyszenia, koła, rady, kluby sportowe, OSP itd.), 

ludzie i ich umiejętności i wiedza, zespoły ludowe, teatralne, taneczne, orkiestry, 

liderzy (autorytety); 

Inwentaryzacja zasobów miejscowości Zawada została przedstawiona w poniższej tabeli. 
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L.p. Rodzaj zasobu 
Znaczenie 

obojętne małe duże 

Zasoby przyrodnicze 
1 Park     X 
2 Lasy Stobrawsko-Turawskie    X 
3 Bliskość Jezior Turawskich     X 

Zasoby kulturowe 
1 Kapliczki   X  

2 Pozostałości folwarku  X    

Tereny użyteczności publicznej 
1 Boisko sportowe LZS     X 
2 Park     X 
3 Siłownia zewnętrzna   X 
4 Korty tenisowe   X 
5 Boiska przy szkole   X 

Infrastruktura społeczna 
1 Sala Wiejska     X 
2 Świetlica     X 
3 Kościół     X 
4 Przedszkole     X 
5 Szkoła   X 
6 Cmentarz  X  

7 Centrum Handlowe Turawa Park  X  

8 Filia Biblioteki Publicznej   X 
9 Stacja paliwowa  X  

10 Restauracje   X 
11 Placówki handlowe   X 
12 Remiza OSP   X 

Infrastruktura techniczna 
1 Droga krajowa 45     X 

2 
Wodociąg, kanalizacja, sieć telefoniczna, 
Internet 

    X 

3 Odległość od Opola     X 
4 Droga krajowa 45     X 
5 Drogi powiatowe: 1729 O, 1705 O     X 
6 Oświetlenie     X 
7 Drogi boczne (gminne)     X 

Gospodarka i rolnictwo 
1 Stadniny     X 
2 Ogrodnictwo, sad     X 
3 Tereny pod zabudowę mieszkaniową     X 
4 Tereny inwestycyjne przy DK 45    

Kapitał społeczny 
1 LZS Zawada     X 
2 OSP     X 
3 Koło mniejszości niemieckiej     X 

Zidentyfikowane zasoby pozwalają stwierdzić że wieś Zawada pełni funkcję 

mieszkaniowo – usługową z dobrą dostępnością komunikacyjną. Stosunkowo dobrze 

rozwinięta jest infrastruktura sportowa oraz społeczna. Dostępność terenów mieszkaniowych i 

inwestycyjnych stanowi istotny czynnik prorozwojowy. 
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V Ocena mocnych i słabych stron (analiza SWOT) 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
1. Korzystne usytuowanie: 

- bliskość drogi krajowej nr 45  

- niewielka odległość od miasta wojewódzkiego Opola 

2. Duży potencjał ludzki, najliczniejszą grupę ludności 

stanowią osoby w wieku produkcyjnym. 

3. Placówki handlowo- usługowe 

4. Prężnie działające organizacje: 

- OSP 

- LZS Zawda 

- koło mniejszości niemieckiej 

5. Wieś jest zwodociągowana i skanalizowana 

6. Dobry stan  techniczny boiska sportowego. 

7. Atrakcyjne warunki środowiska naturalnego: 

- Lasy Stobrawsko-Turawskie 

- bliskość Jezior Turawskich 

- rzeka Chrząstawa 

8. Teren inwestycyjny przy drodze krajowej 45 

9. Baza edukacyjno-kulturalna: 

- Sala Wiejska 

- Świetlica środowiskowa 

- Szkoła 

- Przedszkole 

- Filia Biblioteki Publicznej 

10. Atrakcyjne imprezy kulturalno-rozrywkowe. 

11. Wielokulturowość mieszkańców. 

12. Korty tenisowe 

13. Stadniny 

1. Niewyasfaltowane boczne drogi 

2. Brak odwodnień terenów rolnych 

3. Nieuregulowana rzeka Chrząstawa 

4. Niezagospodarowane tereny gminne 

5. Niewystarczająca promocja. 

6. Brak gazyfikacji miejscowości 

7. Brak stowarzyszenia lokalnego rozwoju 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Budowa trasy rowerowej z Opola nad Jeziora 

Turawskie 

2. Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych 

3. Możliwość pozyskania środków zewnętrznych 

4. Wzrost liczby mieszkańców 

5. Rozwój budownictwa mieszkaniowego 

6. Polepszenie warunków życia na wsi 

7. Wielofunkcyjny rozwój wsi. 

8. Troska o własne otoczenie, środowisko. 

9. Przenoszenie na wieś dobrych praktyk współpracy, 

współdziałania. 

10. Dobre wzorce działania dla dzieci i młodzieży. 

11. Utworzenie przystanku kolejowego 

1. Zagrożenie patologią społeczną (np. alkoholizm).  

2. Niewielka świadomości współdziałania. 

3. Zniechęcenie, niska motywacja do działania 

4. Starzejące się społeczeństwo 

5. Migracja zarobkowa mieszkańców gminy za granicę, 

często ludzi młodych, wykształconych, fachowców. 

6. Pogorszenie się sytuacji finansowej gminy, brak 

środków na inwestycje 

 

 

Podczas spotkania z mieszkańcami zadano im również pięć pytań, które miały ułatwić 

identyfikację celów oraz potencjalnych projektów realizowanych w latach 2016-2023. 

Poniższa tabela przedstawia odpowiedzi udzielone przez mieszkańców Zawady na 

poszczególne pytania. 
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Jak wygląda nasza wieś? Co wieś proponuje dorosłym? 

1 zadbana 1 imprezy okolicznościowe 

2 czysta 2 LZS Zawda 

3 ładna 3 centrum tenisowe 

4  4 Sala wiejska 

   filia Biblioteki Publicznej 

   siłownia zewnętrzna 

   stadniny 

Co wyróżnia naszą wieś? Co wieś proponuje dzieciom i młodzieży? 

1 kanalizacja, wodociągi 1 filia Biblioteki Publicznej 

2 korzystne położenie 2 świetlica środowiskowa 

3 zasoby ludzkie 3 imprezy okolicznościowe 

4 placówki usługowe i handlowe 4 przedszkole 

5 infrastruktura sportowa 5 boiska przy szkole 

 tereny inwestycyjne  6 siłownia zewnętrzna 

 tereny pod zabudowę mieszkaniową  centrum tenisowe 

 gastronomia  LZS Zawda” 

 organizacje wiejskie  stadniny 

Jaka jest nasza wieś? 

1 rozwijająca się 3 zintegrowana 

2 bezpieczna 4 spokojna 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT oraz przeprowadzonego wywiadu 

wśród mieszkańców wsi stwierdzono, że wieś posiada dużo walorów zwłaszcza 

przyrodniczych i krajobrazowych. – dzięki bezpośredniej bliskości Jeziora Dużego oraz 

Lasów Turawsko – Stobrawskich. Nie bez znaczenia jest również położenie bezpośrednio 

przy drodze krajowej 45. Ponadto wieś dysponuje dobrze rozwiniętą jak na warunki gminne 

infrastrukturą (kanalizacja, wodociągi). Poprawy wymaga wewnętrzna sieć drogowa oraz 

oświetlenie. Niezaprzeczalnym atutem miejscowości jest stan infrastruktury sportowej oraz 

prężnie działający LZS Zawada oraz Centrum Tenisowe Hart Tenis. Wsparcie tej funkcji 

może być istotną szansą na rozwój miejscowości. Stosunkowo duża aktywność społeczna 

mieszkańców wymaga wsparcia w postaci rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury 

kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej co powinno skutkować zwiększoną ofertą zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, oraz rozwojem form spędzania wolnego czasu przez 

osoby dorosłe. Istniejące tereny inwestycyjne (zarówno komercyjne, jak i mieszkaniowe) 

stanowią dobrą podstawą do dalszego rozwoju miejscowości, jednocześnie stanowiąc 

wyzwanie w kwestii zaspokojenia potrzeb sportowych, edukacyjnych, kulturalnych i 

rekreacyjnych mieszkańców. 
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Na podstawie powyższych wniosków zdefiniowano cztery cele ogólne (priorytety), z 

których każdy koncentruje się na innej dziedzinie życia. Poprawa jakości życia to cel, który 

będzie realizowany poprzez wdrażanie głównie projektów nieinwestycyjnych (tzw. 

miękkich). Realizacja celu 2 – poprawa standardu życia będzie możliwa dzięki inwestycjom 

w infrastrukturę wiejską (tzw. projekty twarde). Cel 3 – rozwój tożsamości wsi i wartości 

życia wiejskiego. 

Poniżej przedstawiono uszczegółowienie celów ogólnych:  

1. Poprawa jakości życia (przedsięwzięcia niematerialne), a w szczególności: 

1.1. Wzbogacenie życia kulturalnego  

1.2. Rozwój sportu 

1.3. Integracja mieszkańców 

1.4. Promocja zdrowego stylu życia 

2. Poprawa standardu życia (przedsięwzięcia materialne), a w szczególności: 

2.1. Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej 

2.1.1. Rozwój i modernizacja terenów rekreacyjnych i miejsc spotkań 

2.1.2. Rozwój i modernizacja obiektów sportowych 

2.2. Rozwój i modernizowanie infrastruktury społecznej 

2.3. Rozwój i modernizowanie infrastruktury technicznej 

3. Rozwój tożsamości wsi i wartości życia wiejskiego, a w szczególności: 

3.1. Kultywowanie lokalnych tradycji 

3.2. Promocja wsi 

3.3. Poprawa wizerunku wsi 

 

VI Opis planowanych zadań 

 W poniższej tabeli zostały przedstawione zadania inwestycyjne oraz przedsięwzięcia 

aktywizujące społeczność lokalną na lata 2016 – 2023 w kolejności wynikającej z przyjętych 

celów (priorytetów) rozwoju miejscowości. Zadania te jednocześnie realizują poszczególne 

cele i stanowią ich uszczegółowienie. Zadania zostały zaproponowane przez mieszkańców 

Zawady, którzy stwierdzili że realizacja tych zadań może pozytywnie wpłynąć na 

zrównoważony rozwój miejscowości.  

Opis każdego zadania zawiera nazwę, cel, szacunkowy koszt, potencjalne źródło 

finansowania i harmonogram realizacji. Niektóre ze składowych tego opisu (szacunkowy 

koszt, źródło finansowania, harmonogram) w trakcie okresu realizacji niniejszego Planu 
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Odnowy Miejscowości mogą ulec zmianie. Wynika to z sytuacji na rynku, możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych oraz innych aspektów, na które mieszkańcy wsi nie mają 

wpływu.  

1. Szacunkowy koszt zadań oraz potencjalne źródło ich finansowania 

L.p. Nazwa / przeznaczenie projektu Cel 

Szacowana 
wartość 
projektu 
[PLN] 

Potencjalne źródła 
finansowania 
projektu 

1 
Organizacja zajęć sportowych w oparciu o 
istniejącą infrastrukturę sportową 

1.1. Rozwój sportu 
1.3. Integracja 
mieszkańców 
1.4. Promocja 
zdrowego stylu życia 

35 000,00 
Gmina Turawa 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

2 
Remont i zakup wyposażenia Sali 
Wiejskiej 

2.1.1. Rozwój i 
modernizacja 
terenów 
rekreacyjnych i 
miejsc spotkań 

50 000,00 
Gmina Turawa 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

3 
Organizacja cyklicznych spotkań 
okolicznościowych dla dzieci dorosłych 

1.1. Wzbogacenie 
życia kulturalnego  
1.3. Integracja 
mieszkańców 

35 000,00 
Gmina Turawa 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

4 
Modernizacja budynku LZS wraz 
zagospodarowaniem otoczenia 

2.1.2. Rozwój i 
modernizacja 
obiektów sportowych 

50 000,00 
Gmina Turawa 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

5 
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla 
dzieci i młodzieży 

1.1. Wzbogacenie 
życia kulturalnego  
1.2. Rozwój sportu 
1.3. Integracja 
mieszkańców 

30 000,00 
Gmina Turawa 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

6 Modernizacja boiska LZS 
2.1.2. Rozwój i 
modernizacja 
obiektów sportowych 

70 000,00 
Gmina Turawa, 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

7 Modernizacja remizy OSP 
2.3. Rozwój 
infrastruktury 
społecznej 

70 000,00 
Gmina Turawa, 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

8 
Zagospodarowanie centrum wsi poprzez 
budowę infrastruktury wraz z 
odwodnieniem (ul. Poprzeczna) 

2.3. Rozwój i 
modernizowanie 
infrastruktury 
technicznej 
2.1.1. Rozwój i 
modernizacja 
terenów 
rekreacyjnych i 
miejsc spotkań 

700 000,00 
Gmina Turawa, 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

9 Budowa parkingu przy cmentarzu 

2.3. Rozwój i 
modernizowanie 
infrastruktury 
technicznej 

100 000,00 
Gmina Turawa, 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

10 

Asfaltowanie bocznych dróg (Skośna, 
Zielona, Bocianowa, Dolna, Kasztanowa, 
Kolanowska, Orzechowa, Osiedlowa, 
Piaskowa, Studzienna, Średnia, 
Wodociągowa, Krótka, Zielona, Turawska, 
Modrzewiowa, Sosnowa, Brzegowa) 

2.3. Rozwój i 
modernizowanie 
infrastruktury 
technicznej 

2 500 000,00 
Gmina Turawa 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 
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11 
Remont bocznych dróg (Bocianowa, 
Kolanowska, Wodociągowa) 

2.3. Rozwój i 
modernizowanie 
infrastruktury 
technicznej 

600 000,00  
Gmina Turawa, 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

12 
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-
sportowej 

2.1.1. Rozwój i 
modernizacja 
terenów 
rekreacyjnych i 
miejsc spotkań 

70 000,00 
Gmina Turawa, 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

13 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 

2.3. Rozwój i 
modernizowanie 
infrastruktury 
technicznej 

150 000,00 
Gmina Turawa 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

14 
Rekreacyjne zagospodarowanie parku z 
przeznaczeniem na miejsce spotkań 

2.1.1. Rozwój i 
modernizacja 
terenów 
rekreacyjnych i 
miejsc spotkań 

100 000,00 
Gmina Turawa 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

15 
Przygotowanie i wydruk ulotek 
promocyjnych o wsi 

3.2. Promocja wsi 5 000,00 
Gmina Turawa 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

16 Wykonanie tablic informacyjnych 3.2. Promocja wsi 5 000,00 
Gmina Turawa 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

17 Stworzenie strony internetowej 3.2. Promocja wsi 3 000,00 
Gmina Turawa 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

18 Uruchomienie hotspotów 

2.3. Rozwój i 
modernizowanie 
infrastruktury 
technicznej 

5 000,00 
Gmina Turawa 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

19 Budowa mostu nad rzeką Chrząstawa 

2.3. Rozwój i 
modernizowanie 
infrastruktury 
technicznej 

1 000 000,00 
Gmina Turawa 
Środki własne,  
Środki zewnętrzne 

20 Prace melioracyjne 

2.3 Rozwój i 
modernizacja 
infrastruktury 
technicznej 

50 000,00 
Gmina Turawa, 
Środki własne, 
Środki zewnętrzne 

21 Uzupełnienie ciągów pieszo - rowerowych 

2.3 Rozwój i 
modernizacja 
infrastruktury 
technicznej 

150 000,00 
Gmina Turawa, 
Środki własne, 
Środki zewnętrzne 
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2. Harmonogram realizacji zadań 

L.p. Nazwa / przeznaczenie projektu 
Rok realizacji 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Organizacja zajęć sportowych w 
oparciu o istniejącą infrastrukturę 
sportową 

                

2 
Remont i zakup wyposażenia Sali 
Wiejskiej 

                

3 
Organizacja cyklicznych spotkań 
okolicznościowych dla dzieci dorosłych 

                

4 
Modernizacja budynku LZS wraz 
zagospodarowaniem otoczenia 

                

5 
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych 
dla dzieci i młodzieży 

                

6 Modernizacja budynku LZS                 

7 Modernizacja remizy OSP                 

8 
Zagospodarowanie centrum wsi 
poprzez budowę infrastruktury wraz z 
odwodnieniem (ul. Poprzeczna) 

                

9 Budowa parkingu przy cmentarzu                 

10 

Asfaltowanie bocznych dróg (Skośna, 
Zielona, Bocianowa, Dolna, 
Kasztanowa, Kolanowska, Orzechowa, 
Osiedlowa, Piaskowa, Studzienna, 
Średnia, Wodociągowa, Krótka, 
Zielona, Turawska, Modrzewiowa, 
Sosnowa, Brzegowa) 

                

11 
Remont bocznych dróg (Bocianowa, 
Kolanowska, Wodociągowa) 

                

12 
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-
sportowej 

                

13 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego                 

14 
Rekreacyjne zagospodarowanie parku 
z przeznaczeniem na miejsce spotkań 

        

15 
Przygotowanie i wydruk ulotek 
promocyjnych o wsi 

        

16 Wykonanie tablic informacyjnych                 

17 Stworzenie strony internetowej         

18 Uruchomienie hotspotów                 

19 Budowa mostu nad rzeką Chrząstawa                 
20 Prace melioracyjne         

21 
Uzupełnienie ciągów pieszo - 
rowerowych 

        

VI. Zarządzanie 

Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację Planu Odnowy Miejscowości Zawada na 

lata 2016-2023 są Sołtys i Rada Sołecka Wsi Zawada. 
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