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 I.  Opis miejscowości 

 

Zakrzów jest wioską położoną na terenie gminy Gogolin we wschodniej części województwa 

opolskiego i należy do Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny.  

 

 
Plan Gminy Gogolin z obrysem miejscowości w tym Zakrzowa. 

 

  

  

Zakrzów należy do parafii Św. Marii Magdaleny w pobliskiej Jasionej. Wioska posiada 

jednak własną kaplicę świętego Jacka, która znajduje się obok stawu. Na terenie Zakrzowa 

działa filia szkoły podstawowej nr 3 w Gogolinie, przedszkole oraz remiza OSP. Jest też 

obiekt rekreacyjno – sportowy,  plac zabaw dla dzieci oraz siłownia pod chmurką. 

W szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej działa młodzież i seniorzy, którzy odnoszą sukcesy 

w gminie i powiecie. Remiza jest miejscem spotkań i zabaw wszystkich mieszkańców. 

Opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, który świadczy 

wszystkie usługi medyczne. 

  

 



4 

 

Wizja wsi,  

Za górami, za krzakami, 

Park i zamek z legendami. 

Wioska czysta i bezpieczna, 

A tradycja jest tu wieczna 

  

  

 Klimat 

Warunki klimatyczne miejscowości Zakrzów są zróżnicowane. Podobnie jak w całej Gminie 

panuje tu klimat umiarkowany. Czas trwania zimy około 60-80 dni, lata 100 dni, opad roczny 

w granicach 600 mm i powyżej 700 mm.. Początek okresu wegetacji zaczyna się ok. III 

dekady marca, koniec ok. I dekady listopada. Właściwości agroklimatu są tu dość korzystne. 

Pierwsze przymrozki jesienne przypadają na III dekadę października, wiosenne na II dekadę 

kwietnia. 

Zakrzów wraz z całą Gminą Gogolin należy do najcieplejszych okolic Polski. Obszar ten  

cechują łagodne i krótkotrwałe zimy. Są one na ogół suche, a najmniejsza ilość opadów 

występuje w lutym. Przedwiośnie bywa również suche, a od maja zaczynają się większe 

opady, których maksimum występuje w lipcu. 
 

 Rośliny/zwierzęta  

W lasach spotkać można sarny, lisy, kuny leśne, tchórze, dziki oraz zające. Wśród ptaków 

spotykamy: kosa, słowika, sikorkę modrą, wilgę, kurowate kuropatwy i ozdobę pól: bażanty. 

Na terenie sołectwa swoje gniazda mają również bociany. 

Z roślin najczęściej występują lasy mieszane: głównie dąb i  sosna, ale również świerk, 

modrzew, brzoza, jawor, lipa, sporadycznie olsza. Podszycie tworzy jaśmin, kruszyna, 

tarnina, bez, liguster. Runo: zawilec, jeżyny, maliny, trzcina, pokrzywa, szczawik.  

Występuje tu też las świeży, który zaznacza się wyraźną piętrowością bogatym podszyciem                

i runem. W piętrze pierwszym dominuje dąb, buk, sporadycznie lipa i sosna. W piętrze 

drugim: wiąz, grab, brzoza, sporadycznie jesion, olsza. Podszycie tworzą młode podrosty 

drzew, leszczyna, czeremcha, kruszyna, tarnina, głóg, bez. W runie spotykamy jeżynę, 

szczawik, zawilec, narecznicę.  
 

 Gleby 

Rzeźba terenu, budowa geologiczna i układ stosunków wodnych miały zasadniczy wpływ na 

kształtowanie się procesów glebotwórczych na tym terenie. W związku z powyższym 

wyróżniamy następujące typy gleb: gleby bielicowe, brunatne, czarne ziemie oraz rędziny. 

 

Na terenie wioski dominują rędziny zajmujące środkowy obszar. W tej części wsi występują 

również gleby wytworzone ze zwietrzeliny skał osadowych o spoiwie węglanowym, które są 

trudne do uprawy. Na terenie wioski występują czerwone ziemie, które wyróżniają 

miejscowość spośród innych okolicznych wiosek. 

 

 Ukształtowanie terenu 

Teren, na którym znajduje się Zakrzów jest terenem pagórkowatym. Przeważają mniejsze i 

większe wzniesienia, które dodają uroku i krajobrazowi tej maleńkiej wiosce. Teren ma 
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bardzo duże walory przyrodnicze (przyroda ożywiona i nieożywiona) i krajobrazowe,                     

w otoczeniu wulkanicznego wzniesienia Góry Św. Anny. 

 
 

 Historia 

 Nazwa wioski Zakrzów pochodzi od zwrotu „ osada za krzem” - co wskazuje na 

dawne zalesienie tego terenu.  

Po raz pierwszy Zakrzów został wzmiankowany w 1398 roku jako „Zackraw”. Był wtedy 

siedzibą rycerską. Słownik geograficzny z lat 1880-1895 w tomie 14 z 1895 roku zamieszcza 

informacje dotyczące Zakrzowa. Obok nazwy Zakrzów przytoczono nazwę „Sackrau”                      

z dalszych zawartych  w słowniku informacji wynika, że w 1445 roku wioskę tę wymieniono 

jako „Zackrau”. 

Od XV w. wieś należy do parafii katolickiej w Jasionej. Wioska liczyła wtedy 300 

mieszkańców – wszyscy byli wyznania katolickiego. Miała powierzchnię 287 ha (144 ha roli, 

9 ha łąk, 8 ha lasu), a domów było 37. 

Dobra dworskie w Zakrzowie podzielone były na 2 części i miały powierzchnię 730 ha (371 

ha roli, 139 ha łąk, 38 ha lasu). Dobra obejmowały także 13 domów i 333 mieszkańców. 

„Topografia Śląska” pod redakcją J. G. Knie z 1830 roku wymienia Zakrzów jako „Sackrau- 

Zakrzów”. Właścicielem był graf Franz von Strachwitz. Zabudowania tej wioski stanowiło 30 

domów, zamek oraz folwark.  

Mieszkańców było wtedy 205. W miejscowości funkcjonował młyn wodny, piec 

wapienniczy, istniała również leśniczówka. Publikacja wymienia 3 należące do Zakrzowa 

folwarki: „Beatenhof (jeden budynek z 9 mieszkańcami) „Neuhof” (jeden budynek z 15 

mieszkańcami) oraz „Podolschine”. 

W 1864 r. dobro rycerskie w Zakrzowie (Sakrau) kupił Heinrich Madelung zu Thallwitz. 

Heinrich Madelung założył Zakłady Wapiennicze Madelunga (Madelungsche Kalkwerke)                

z siedzibą firmy w Gogolinie. W 1875 r. zarządzanie firmą przejął syn Heinricha Madelunga, 

Victor. Victor Madelung miał duży wkład w rozwój przemysłu wapienniczego na Górnym 

Śląsku, przyczyniając się tym samym do rozkwitu gospodarczego i bogactwa mieszkańców 

całego regionu. W roku 1899 Victor Madelung zjednoczył rozproszony przemysł 

wapienniczy, powołując Zjednoczenie Handlowe Wschodnioniemieckich Zakładów 

Wapienniczych w Opolu.  

Do Zakrzowa należał również Zakrzów - Wapienniki, gdzie stał dworek syna Madelunga. 

Dworek ten był pięknie położony w bliskim sąsiedztwie lasu, do którego wjeżdżało się aleją 

lipową. Obecnie w tym miejscu znajdują się budynki gospodarcze.  

Na terenie Zakrzowa znajduje się sporo pozostałości po przedwojennych właścicielach. 

Zachował się między innymi zamek w którym mieszkali Madelungowie. Grobowiec tej 

rodziny znajduje się w lesie za wioską. Zamek położony był w pięknym parku, który pełen 

rzadkich okazów drzew i krzewów zachwycał swym pięknem i był dumą wioski. 

 Starsi mieszkańcy twierdzą, że od zamku aż po „Szpicę” (nazwa największego 

wzniesienia w Gminie Gogolin) ciągnął się tunel, o którym po dziś dzień można usłyszeć 

wiele legend i podań. 

 „Zakrzowska szpica” jest to wzniesienie z kamienia wapiennego należące do masywu 

Góra Świętej Anny. Jego wysokość wynosi 256 m. n.p.m. Według legend na „Szpicy” stał 

również zamek z drewna z XI w., który był warownią słowiańską. Z zamkiem tym są również 

związane liczne podania i legendy, świadczące o historii i tradycji regionu.  

W 2011 wyremontowany został dawny pałac na potrzeby hotelu i restauracji z zachowaniem 

pierwotnego stylu. Obiekt posiada 25 komfortowo urządzonych pokoi. Restauracja 

stylizowana jest na XIV wieczny zamek, a w restauracji serwowana jest polska, śląska                      

i niemiecka kuchnia. 



6 

 

  

  

 

II. Tożsamość wsi, wartości życia wiejskiego 

Istnieje kalendarz imprez, który co roku jest cyklicznie realizowany, co pozwala na spotkanie 

się mieszkańców, wspólną integrację wszystkich bez względu na wiek, także z mieszkańcami 

sąsiedniej wsi Dąbrówka i pobliskiego Obrowca. 

Tradycją jest także organizowanie corocznych imprez okolicznościowych takich jak: Dzień 

Kobiet, Dzień Świętego Józefa, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, spotkanie podożynkowe, 

Mikołajki, Wigilia dla samotnych oraz zabaw tanecznych. 

 

 

 „Wodzenie Niedźwiedzia” – w tym obrzędzie największy wkład ma starsze pokolenie 

mieszkańców, którzy to łącząc się z ludnością okolicznych wiosek kultywują ten 

karnawałowy zwyczaj i odwiedzają z „niedźwiedziem” domy wszystkich 

mieszkańców podczas karnawału. 

 „Skubanie pierza”, zwyczaj ten zanika w innych miejscowościach, lecz tu ciągle trwa. 

Zmienia się jednak jego funkcja. Obecnie kobiety umawiają się na „skubanie pierza”, 

by oderwać się od codzienności i obowiązków. Często takim spotkaniom towarzyszy 

śpiew i opowiadanie dowcipów.  

 „Żniwniok”, podczas którego wioska prezentuje swój całoroczny dorobek i wspólną 

pracę wszystkich mieszkańców, poprzez tworzenie i wystawianie różnych koron                    

i wozów żniwnych. Największe znaczenie ma wspólne tworzenie, wymiana 

doświadczeń, a przez to wspólna integracja ludzi.  

 „Polterabend” - odbywa się w domu panny młodej w dniu poprzedzającym dzień 

ślubu. 

 W Wielkim Tygodniu (środa przed Wielkanocą) ma miejsce „palenie żuru". „Żurem" 

w gwarze śląskiej nazywa się danie z resztek mięsnych oraz zakwasu chlebowego, zaś 

w przypadku ludowego zwyczaju „palenia żuru", to pozbywanie się wszystkiego co 

zbyteczne (stare rupiecie, gałęzie pozostałe z przecinania drzew owocowych itp.); 

ogień jest symbolem oczyszczenia i radości. Dzisiaj dzieci oraz młodzież, wzorem 

swoich poprzedników paląc żur, kontynuują ten piękny zwyczaj wielkopostny. 

 Obchody Dnia Świętego Marcina – nabożeństwo w kapliczce i przejazd św. Marcina 

na koniu do świetlicy. 

 

 

III.  Standard życia (warunki materialne) 

Pozytywy 

 dobre oświetlenie wsi,  

 filia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie,  

 świetlica,  

 oddział przedszkolny fili PSP nr 3 w Gogolinie z siedzibą w Zakrzowie,  

 remiza strażacka,  

 obiekt rekreacyjno - sportowy,  

 plac zabaw,  

 siłownia zewnętrzna, 

 „Parzęć”- tereny zielone do zagospodarowania, 
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 sieć telefoniczna stacjonarna i komórkowa,  

 darmowy Internet, 

 zbiornik przeciwpożarowy,  

 rozwój i modernizacja rolnictwa. 

 

 

Negatywy 

 brak kanalizacji , 

 brak chodnika w niektórych częściach wsi (bloki), 

 niezagospodarowany zbiornik przeciwpożarowy. 

 

 

IV. Jakość życia (czynniki niematerialne) 

Pozytywy 

 tradycje strażackie, 

 udział w zawodach strażackich i turniejach piłkarskich, 

 brak uciążliwego przemysłu,  

 szlak turystyczny i ścieżki rowerowe, 

 zaangażowanie młodych ludzi w tworzenie życia kulturalnego wioski,  

 ucieczka ludzi z miasta na wieś, 

 dokształcanie społeczeństwa, kursy, szkolenia, 

 ochrona środowiska poprzez świadome działania mieszkańców, 

 dobrze rozwinięty program imprez kulturalno – rozrywkowych, 

 integracja mieszkańców poprzez wspólne działanie mieszkańców Zakrzowa, 

Dąbrówki i Obrowca (Stowarzyszenie Kraina Białej Damy). 

 

Negatywy 

 mały przyrost naturalny, 

 hałas z autostrady, 

 brak komunikacji transportowej (autobusy). 

 

V. Analiza SWOT  

Mocne strony: 

 bliskość autostrady, 

 piękne krajobrazy, 

 długie tradycje rolnicze, 

 hotel wzorowany na XIV wiecznym zamku z restauracją, 

 filia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie i oddział przedszkolny, 

 świetlica młodzieżowa, 

 remiza OSP, 

 Ochotnicza Straż Pożarna skupiająca wielu młodych ludzi, 

 brak uciążliwego przemysłu, 
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 potencjalne tereny pod inwestycje i zabudowę wpisane w plany zagospodarowania 

przestrzennego, 

 aktywna i otwarta społeczność lokalna, 

 bezpieczna okolica, 

 historyczne punkty wsi (kapliczka, grób powstańców, tablica upamiętniająca 

poległych w I i II wojnie światowej), 

 działalność ogrodnicza i rolnicza, 

 boisko, stawy, plac zabaw,  

 tereny zielone do zagospodarowania („Parzęć”). 

 

Słabe strony: 

 brak kanalizacji,  

 słaba współpracy między mieszkańcami „wsi” i „bloków”, 

 słaba jakość dróg, 

 brak chodnika w niektórych częściach wsi, 

 brak komunikacji transportowej (autobusy). 

 

Szanse:  

 uczestnictwo w Programie „Odnowa Wsi”, 

 dopłaty dla rolników, 

 ucieczka ludzi z miasta na wieś, 

 dokształcanie społeczeństwa – szkolenia – kursy,  

 dobra współpraca z władzami gminnymi, 

 potencjalne tereny pod inwestycje i zabudowę wpisane w plany zagospodarowania 

przestrzennego, 

 właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych (segregacja). 

 

Zagrożenia:  

 migracja mieszkańców za pracą, 

 mały przyrost naturalny, 

 hałas, wynikający z bliskości autostrady. 
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VI. Program długoterminowy na okres 2016/2023 

 

I. Plan rozwoju  II. Program rozwoju 

 

 

Cele jakie 

musimy osiągnąć 

by 

urzeczywistnić 

wizję wsi? 

 

1. Co pomoże osiągnąć cele?  

 

2. Co może 

przeszkodzić? 

 

 

 

 

Projekty 

Co wykonamy?  

Zasoby 

Czego użyjemy? 

 

 

Atuty 

Silne strony i 

Szanse 

Słabe strony 

Jakie 

wyeliminujemy? 

Zagrożenia 

Czego unikniemy ? 

TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO  

1. Kultywowanie 

i rozwijanie 

tradycji. 

 

2. Integracja 

mieszkańców 

„bloków” i 

„wsi”. 

Mieszkańcy wsi 

dzieci i 

młodzież, 

świetlica,  

remiza OSP, 

pomoc 

strażaków                   

i Rady Sołeckiej, 

pomoc w postaci 

produktów 

rolnych                         

i ogrodniczych, 

zaangażowanie                

i entuzjazm 

młodzieży. 

Pomoc 

finansowa 

gminy, pomoc i 

chęć do pracy 

mieszkańców, 

współpraca z 

sąsiednią wsią, 

młode 

pokolenie.  

Migracja na 

zachód, 

ograniczony czas 

wolny 

mieszkańców, 

małe 

zainteresowanie 

młodzieży 

tradycjami, słaba 

współpraca 

mieszkańców 

„bloków” i „wsi”, 

brak 

zainteresowania 

integracją ze 

strony 

mieszkańców. 

1. Wpisanie imprez w kalendarz 

kulturalny, organizacja imprez                    

z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka,  

Dnia Św. Józefa tzn. „Dzień Chłopa”, 

wigilia dla Samotnych, Palenie żuru, 

urządzanie we wsi tradycji 

polterabend, skubanie pierza, 

organizacja zabaw tanecznych, 

festynów.  

2. Prowadzenie kroniki wiejskiej. 

3. Udział w gminnych dożynkach. 

4. Przynależność do OSP.  

 

STANDARD ŻYCIA  

1.Zagospodarow

anie przestrzeni 

publicznej. 

 

2. Podwyższenie 

standardu życia 

mieszkańców. 

plac zabaw, 

teren „Parzęci”, 

staw wiejski.  

Pomoc 

mieszkańców 

(praca, sprzęt 

ludzie), środki 

finansowe                   

z gminy                         

i Programu 

„Odnowy Wsi”   

i UE, własne 

pomysły, Rada 

Sołecka.  

Słaba integracja, 

wyjazdy za 

granicę, 

podmokły teren.  

1. Doposażenie placu zabaw,  

posadzenie krzewów ozdobnych, 

budowa klombów, posadzenie 

kwiatów, montaż altanki, ławeczek, 

oświetlenia i piaskownicy (fundusz 

sołecki). 

2. Zmodernizowanie zbiornika przeciw 

pożarowego ( wykonane przez Gminę 

Gogolin). 

3. Wykonanie projektu i kanalizacji wsi 

przez Gminę Gogolin. 

JAKOŚĆ  ŻYCIA  

1. Zagospodaro

wanie czasu 

wolnego 

mieszkańców

.  

Potencjał ludzki, 

świetlica, remiza 

OSP  

Zainteresowanie 

piłką nożną i 

siatkową oraz 

tenisem, tradycje 

lokalne i 

strażackie.  

Wyjazdy za 

granicę i słaba 

integracja 

mieszkańców.  

1. Wspieranie wszystkich działających 

grup w wiosce 

2. Prezentacja i promocja działalności 

poszczególnych grup. 

3. Udział w zawodach strażackich, 

meczach piłkarskich i siatkarskich. 
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VII.  Program krótkoterminowy na okres 2016/2017 

 

Kluczowy 

problem 

 

 

 

Odpowiedź 

 

Propozycja projektu 

 

Czy nas stać na realizację? 

(Tak/nie) 

Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas 

najbardziej 

zintegruje? 

Wspólne działanie Przygotowanie 

imprez kulturalno – 

rozrywkowych. 

TAK NIE  2 

Na czym 

nam 

najbardziej 

zależy? 

Skanalizowanie 

wsi 

Opracowanie planu 

i wykonanie 

kanalizacji 

sanitarnej. 

NIE NIE  1 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

Mała integracja 

mieszkańców 

Wspólne inicjatywy 

mieszkańców 

(wspólne prace przy 

zaplanowanych 

projektach). 

TAK TAK  3 

Co nam 

przyjdzie 

najłatwiej? 

Współpraca                    

z gminą 

Zorganizowanie 

spotkania z 

władzami gminy. 

TAK TAK  4 

Jaki projekt zgłosimy do 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich? 

Stworzenie projektu i zagospodarowania stawu przy remizie OSP  

w Zakrzowie. 

 

VIII. Zakończenie 

Rada Sołecka oraz grupa liderów Odnowy Wsi będzie stale prowadziła monitoring 

podejmowanych programów i oceniała stan realizacji zadań. Wprowadzone do realizacji cele 

zapisane w strategii powinny podnieść standard i jakość życia mieszkańców. Plan Rozwoju 

Miejscowości jest dokumentem otwartym i może być aktualizowany oraz uzupełniany 

poprzez wpisywanie nowych zadań i projektów. Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć 

inwestycyjnych do Planu przyjmuje Sołtys wsi. 

D. BYT  

1. Poprawa 

dochodowości 

mieszkańców              

z ich 

gospodarstw.  

 

Środki 

materialne, 

którymi 

dysponujemy 

(własne 

fundusze, 

pomysły                       

i produkty                    

z gospodarstw). 

Własne 

zaangażowanie i 

ambicje 

mieszkańców, 

pomoc gminy,  

dotacje unijne. 

Brak przekonania 

wśród rolników, 

obawa rolników 

przed 

uruchomieniem 

własnego 

interesu, brak 

kanalizacji. 

1. Tworzenie gospodarstw 

ekologicznych i agroturystycznych. 

2. Produkcja zdrowej żywności. 

3. Tworzenie małych przedsiębiorstw. 

 


