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1. Charakterystyka miejscowości

1.1. Położenie

Wieś Szczyty to jedno z 11 sołectw Gminy Baborów. W skład sołectwa 
wchodzi tylko jedna miejscowość- Szczyty. 

Sołectwo  położone  jest  w  pobliżu  granicy  czeskiej,  a  do  najbliższego 
przejścia  granicznego  Pilszcz-  Opava  jest  ok.  40  km.  Sołectwo  graniczy  z 
Baborowem,  Rakowem,  Maciowakrzem  (Gmina  Pawłowiczki)  oraz  z 
Krowiarkami (Gmina Pietrowice Wielkie). 

1.2. Przynależność administracyjna

Szczyty

GMINA- Baborów
POWIAT- Głubczyce

WOJEWÓDZTWO- Opolskie

1.3. Powierzchnia
Szczyty zajmują powierzchnię 2,2 km2. 

Szczyty z lotu ptaka



1.4. Liczba ludności

Liczba  miejscowości  Szczytów  według  stanu  na  dzień  31.03.2011r. 
wynosi 86 osób. Struktura wiekowa ludności została przedstawiona poniższej:

Wiek Kobiety Mężczyźni Ogółem
Do 18 roku 6 6 12
19-60 31 30 61
Powyżej 60 10 3 13
Ogółem 47 39 86

1.5. Historia Szczytów

Na temat historii sołectwa Szczyty jest wiadomo niewiele. Nazwa Szczyty 
pochodzi  od  wysokich  szczytów drzew.  W 1512  roku  wieś  ta  nazywała  się 
Szczytów,  a  w  1752  roku-  Tscheidt.  Miejscowość  należała  do  parafii 
Maciowakrze  i  Grzędzin.  W  Szczytach  nigdy  nie  było  kościoła.  Większość 
mieszkańców  utrzymywała  się  z  pracy  w  majątku  rycerskim,  którego 
powierzchnia wynosiła 1173 morgi oraz z pracy w wytwórni spirytusu, która 
znajdowała się nieopodal. 

Majątek  w  Szczytach  od  1611  roku  był  w  rękach  rodziny  von 
Hauenschild. Długi związek jednej rodziny z miejscowością sugeruje istnienie w 
niej rezydencji. Zapewne pierwotny dwór w XIX w. okazał się zbyt mały i w 
jego miejscu wzniesiono istniejący do dziś klasycystyczny pałac.  Właściciele 
Szczytów rzadko pojawiają się w materiałach źródłowych. W połowie XIX w. 
Richard Georg Stiller von Hauenschild był znanym poetą występującym zawsze 
pod pseudonimem Max Waldau. 

Jego krewna została mniej więcej w tym samym 
czasie  żoną  Wenzla  Schramcka.  Z  małżeństwa 
tego  na  świat  przyszła  między  innymi  Maria 
Schrameck,  małżonka  Artura  von  Reibnitz  z 
Łanów koło  Koźla.  Małżeństwo  to  zbliżyło  do 
siebie  właścicieli  obydwu  majątków.  W  1907 
roku Józefina von Reibnitz, córka Artura i Marii, 
wyszła  za  mąż  za  krewniaka,  Walerego  von 
Hauenschilda  ze  Szczytów.  Związek  ten  być 
może  zaplanowany  przez  rodziców  nie  był 
szczęśliwy i w 1922 roku doszło do rozwodu. W 
tym  czasie  właścicielem  majątku  w  Szczytach 
był  prawdopodobnie  brat  Walerego,  Max  von 
Hauenschild,  wymieniony  w  księgach 
adresowych  w  1905  i  1921  roku.  W  książce 

adresowej  z  1927  roku  jako  właściciel  dóbr  pojawia  się  Wolfgang  von 

Rysunek 1 Max Waldau- poeta



Hauenschild,  być  może  syn  Maxa.  Pałac  Szczytach  w  rękach  Hauenschild 
pozostał  zapewne  do  1945  roku,  kiedy  to  został  upaństwowiony.  Losy  losy 
rezydencji w czasach Polski Ludowej są również niejasne. Budynek przetrwał 
jednak okres PRL-u w całkiem dobrym stanie. 

Kilka słów o Maxie Waldau.
Max Waldau w rzeczywistości Richard Georg Stiller von Hauenschild, urodził 
się 25 marca 1825 roku we Wrocławiu. W młodych latach stracił ojca, więc sam 
został  gospodarzem  domu.  Po  gimnazjum  studiował  na  Uniwersytecie  we 
Wrocławiu Jura. W tym okresie był aktywnym członkiem Corps Silesia Breslau 
zu Frankfurt, czyli niemieckiej korporacji akademickiej powstałej 24 maja 1821 
we  Wrocławiu.  Członkowie  korpusu  nazywani  są  „Ślązakami”.  Korporacja 
istnieje do dziś i zrzesza studentów m.in. z Uniwersytetów z Koloni, Wrocławia, 
Aachen oraz z Politechniki Wrocławskiej. 
Max Waldau był niemieckim pisarzem. Obronił tytuł doktora na Uniwersytecie 
w  Heidelbergu,  gdzie  studiował  filozofię  i  historię.  Jednak  porzucił  plany 
akademickie,  by  móc  podróżować.  Odwiedził  takie  kraje  jak  Niemcy, 
Szwajcarię,  Francję,  Belgię,  Włochy.  Po  rewolucji  w  1848  roku  wrócił  do 
swojego majątku na Górnym Śląsku. Zmarł na dworze w Szczytach 20 stycznia 
1855  roku,  mając  niespełna  trzydzieści  lat.  Jego  grób  znajduje  się 
prawdopodobnie na cmentarzu parafialnym w Maciowakrzu. 
Waldau od 1847 roku publikował swoją lirykę i prozę. Do jego dzieł należą: 
„Ein Elfermärchen” z 1847 roku, „Blätter im Winde” z 1847 r., „Kanzonen” z 
1848 r., „Aus der Junkerwelt” z 1850 r., „Nach der Natur.  Lebende Bilder aus 
der  Zeit”  z  1851 r.,  „Aimiry,  der  Jongleur” z  1852 r.,  „Cordula” z  1854 r., 
„rabab. Frauenbild aus der Bibel” z 1855 r. 

II Analiza zasobów służących odnowie miejscowości

2.1. Zasoby przyrodnicze

Miejscowość  Szczyty  jak  i  cała  Gmina  Baborów  leży  na  płaskowyżu 
głubczyckim pomiędzy pasmami  górskimi  Karpaty i  Sudety,  czyli  w obrębie 
tzw. Bramy Morawskiej stanowiącej szlak handlowy.

W obrębie administracyjnym sołectwo nie posiada lasu,  aczkolwiek od 
wschodu Szczytów od strony Krowiarek rozciągają się duże połacie terenów 
leśnych  należących  do  Nadleśnictwa  Rudy  Raciborskie.  Ponadto  występują 
zadrzewienia  śródpolne  oraz  park  krajobrazowy  wokół  pałacu  pochodzącego 
najprawdopodobniej  z  XIX  w.  W  drzewostanie  parku  przeważają  gatunki 



liściaste.  Najbardziej  cenionym jest  platan klonolistny,  który  jest  pomnikiem 
przyrody. Ma on ok. 200 lat, obwód jego pnia ma 480 cm. Rośnie w pobliżu 
pałacu  od  strony  północno-  wschodniej.  Cały  park  w  dniu  14.09.1993  roku 
został wpisany do rejestru zabytków sztuki (nr rej.:292/93).

Około  kilometra  od  Centrum  wsi,  wśród  pól  znajduje  się  jeziorko. 
Niegdyś  chadzano  tam  łowić  ryby,  lecz  dziś,  ze  względu  na  zaniedbania 
zarówno ze strony mieszkańców jak i gminy, zbiornik jest brudny i nie nadaje 
się  do  użytku.  Jeziorko  jest  własnością  Skarbu Państwa  Mieszkańcy  ujęli  w 
niniejszym planie  punkt  określający  rekultywację  jeziorka.  Ma  ono  stać  się 
atrakcją turystyczną wsi. 

Walory  klimatyczne  i  krajobrazowe  wsi  cieszą  się  zainteresowaniem 
wśród przejezdnych gości. Mieszkańcy okolicznych miejscowości uprawiający 
turystykę  rowerową  oraz  nordic  walking  często  wybierają  trasę  wycieczek 
właśnie przez Szczyty. Ponadto udają się do pobliskiego lasu na grzyby oraz 
owoce leśne (maliny, jeżyny, poziomki). 

Aleja Dębowa w Szczytach

Aleja lipowa w Szczytach

Platan klonolistny w 
pałacowym parku



2.2. Infrastruktura społeczna

Ze względu na brak na terenie sołectwa placówek oświatowych, młodzież 
pobiera naukę w szkołach w Maciowakrzu (szkoła podstawowa, klasy I-VI), na 
poziomie gimnazjalnym w Pawłowiczkach  oraz w Raciborzu,  Głubczycach i 
Kędzierzynie  Koźlu(szkoły  ponadgimnazjalne).  Młodzi  ludzie  najczęściej 
wybierają uczelnie wyższe we Wrocławiu i Opolu. 

Jednak  brak  miejscowych  warunków  lokalnych  do  prowadzenia 
działalności kulturalnej zmusza zarówno młodzież jak i dorosłych mieszkańców 
do korzystania z usług kulturalnych najczęściej w Baborowie, Raciborzu bądź 
Kędzierzynie-  Koźlu.  Działalność  sportowa  prowadzona  jest  w  szkołach  do 
których uczęszcza młodzież. 

2.3 Infrastruktura techniczna

Gospodarstw w Szczytach jest 21, każde gospodarstwo korzysta z sieci 
elektrycznej  i  wodociągowej.  Miejscowość  jest  również  wyposażona  w 
infrastrukturę telekomunikacyjną. Mankamentem jest brak sieci kanalizacyjnej i 
gazowej. 

Przez wieś biegnie droga wojewódzka nr 417 relacji Racibórz- Prudnik. 
Najbliższe duże miasta  to Racibórz- 20 km, Głubczyce- 25 km, Kędzierzyn- 
Koźle- 30 km, Opole- 70 km. Przez wieś przejeżdżają autobusy komunikacji 
PKS- jest ich ok. 4 dziennie. Jednak, ze względu na małą liczbę połączeń PKS, 
najczęściej podróżują prywatnymi samochodami. 

Najbliższe  lotniska  to  Ostrava-  80  km,  Wrocław-  160  km,  Katowice 
Pyrzowice-  120  km.  Do  najbliższych  węzłów  autostrady  A4  jest:  45  km- 
„Gogolin”,  „Dąbrówka” oraz 50 km- „Olszowa” i  „Dolna”.  Najbliższe drogi 
krajowe: droga nr 38 Krnov- Głubczyce- Kędzierzyn Koźle ok. 10 km, droga nr 
45 Racibórz- Opole ok. 10 km. 



 Na terenie wsi nie funkcjonuje żaden sklep. Mieszkańcy robią zakupy w 
Maciowakrzu,  w  Baborowie,  najczęściej  w  nowopowstałej  w  2010  roku 
wielobranżowej  „Biedronce” oraz w większych miastach,  w których pracują. 
Ponadto  Szczyty  swoim  zasięgiem  objął  sklep  obwoźny  „Ruzik”  z 
Pawłowiczek.

Mieszkańcy  sołectwa  wykazują  dużą  aktywność  społeczną  w  zakresie 
dbania o swoją miejscowość, np. poprzez regularne wykaszanie przydrożnych 
rowów, skarp, miejsc wokół przystanku, dzięki czemu Szczyty są zadbaną wsią. 
W marcu 2011 roku na Zebraniu Wiejskim podjęto uchwałę o przystąpieniu do 
Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim. Tym samym jest to siódma 
wieś  z  terenu  Gminy  Baborów,  która  dzięki  inicjatywnie  mieszkańców 
przystąpiła do programu. 

Na wsi działają jedynie grupy nieformalne: 
-  Rada  Sołecka,  w  której  skład  wchodzą:  Krzykała  Piotr,  Ostręga  Maria, 
Krzysztof  Dzieżok,  Grela  Arnold,  drugą  kadencję  Sołtysem  wsi  jest  Aneta 
Kierek,
-  Grupa  Odnowy  Wsi,  w  której  skład  wchodzą:  Matylda  Kaleta,  Krzysztof 
Dzieżok, Piotr Krzykała,  Joachim Wieczorek,  Elżbieta Łopata, Karol Fiegler, 
Mateusz Jaskółka, Liderem Wsi jest Aneta Kierek.
- W skład Rady Parafialnej z sołectwa Szczyty wchodzi Pani Kordus Gisela
Gminą Baborów zarządza Pani Burmistrz Elżbieta Kielska.
Radną okręgu Raków i Szczyty jest Joanna Nowak z Rakowa. 

Dużym  problemem  wsi  jest  brak  odpowiednio  przygotowanego  i 
wyposażonego  miejsca  do spotkań  w celu  organizowania  okolicznościowych 
imprez  (Mikołajki,  Andrzejki,  Dzień  Babci  i  Dziadka,  itd.)  oraz  szkoleń  i 
kursów.  Budowa  nowej  świetlicy  wiejskiej  pozwoli  mieszkańcom  do 
organizowania większej  ilości  spotkań integracyjnych, do prezentacji  tradycji 
kulturowych oraz realizacji  własnych zainteresowań,  np.  poprzez organizację 
warsztatów zdobienia jaj wielkanocnych. 

Jako, że we wsi nie funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, mieszkańcy są 
członkami  bardzo  dobrze  prosperującej  OSP  w  Maciowakrzu  (gm. 
Pawłowiczki). Jest kilka powodów dla których wybrano akurat to OSP: jest to 
jedna  parafia,  tam  dzieci  ze  Szczytów  chodzą  do  przedszkola  i  szkoły, 
mieszkańcy są połączeni tradycjami oraz mniejszością narodową- spory odsetek 
mieszkańców tych dwóch wiosek posiada pochodzenie niemieckie.

Wszelkie  ważne  informacje  są  przekazywane:  a)  poprzez  wrzucanie 
wydrukowanych informacji  do skrzynek pocztowych wszystkich domostw, b) 
wywieszając ogłoszenie na tablicy, c) przekaz ustny. Najczęściej praktykowane 
są  wszystkie  jednocześnie,  gdyż wieś jest  mała  i  wszyscy bardzo dobrze się 
znają.

Wieś, dzięki posiadanym zasobom (pałac, aleje) może stać się przystanią 
dla twórców i artystów ludowych działających w okolicznych miejscowościach. 



2.4 Gospodarka i rolnictwo

Na terenie sołectwa najmocniej rozwinęło się rolnictwo, gdyż występują 
bardzo żyzne gleby klas I- III. Stan ten wpływa na intensywny rozwój produkcji 
rolnej i zwierzęcej. 

Powierzchnia użytków rolnych wynosi: 224,52 ha ogółem 
Na powierzchnię ogólną składają się:
- łąki i pastwiska: 10ha,
- sady: 2ha,
- grunty orne: 180ha,
- zabudowa na użytkach rolnych: 2,5ha
- lasy: 24,5ha
- inne grunty: 5,50ha

Głównymi uprawami są:
- zboża,
- ziemniaki,
- buraki,
- owoce. 

Ponadto na terenie sołectwa funkcjonuje jeden ogrodnik (Pan Wieczorek 
Joachim),  który  głównie  zajmuje  się  uprawą  kwiatów  (pelargonie,  surfinie, 
chryzantemy,  fiołki)  oraz  jeden  rolnik  (Pan  Kordus  Manfred)  urządził 
sadownictwo (sad wiśniowy, jabłkowy), plantację truskawek oraz ziemniaków. 

Mieszkańcy  wsi  utrzymują  się  w  przeważającej  mierze  z  pracy  w 
rolnictwie. Na wsi nie ma ulokowanych zakładów przemysłowych. Działa jeden 
przedsiębiorca, który zajmuje się produkcją sztucznych kwiatów oraz wianków, 
wyplataniem koszy, uprawą truskawek, pszczelarstwem. 

W  sołectwie  poza  rolnikami,  ogrodnikiem  i  przedsiębiorcą,  mieszkają 
nauczyciel,  informatyk,  spawacz,  przedszkolanka.  Kilku  mieszkańców  nie 
mogąc znaleźć pracy wyjechało na stałe poza granice kraju. 



III Ocena mocnych i słabych stron sołectwa- analiza SWOT

Silne  strony: Zjawiska  pozytywne  z  punktu  widzenia  możliwości 
kształtowania rozwoju miejscowości na które bezpośredni wpływ ma wieś,

Słabe strony: Zjawiska ograniczające możliwości rozwoju miejscowości, 
na które bezpośredni wpływ ma wieś,

Szanse: Zjawiska  pozytywne  z  punktu  widzenia  możliwości 
kształtowania rozwoju miejscowości, występowanie których jest uwarunkowane 
czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego jej wpływu,

Zagrożenia: Zjawiska  negatywne  mogące  stanowić  zagrożenie  dla 
rozwoju miejscowości, których występowanie, jest uwarunkowane czynnikami 
leżącymi poza możliwościami jej bezpośredniego wpływu.

Słabe strony sołectwa:
-  brak  świetlicy,  która  spełniałaby  wymagania  sanitarne  (brak  kuchni, 
sanitariatów),
- brak kanalizacji sanitarnej,
- mała liczba mieszkańców,
- starzejące się społeczeństwo, 
- mało dzieci i młodzieży,
- brak przedsiębiorstw,
- drogi transportu rolnego w złym stanie,
- brak infrastruktury informatycznej w tym również publicznych punktów, 
dostępu do Internetu,
- niezagospodarowany pałac i parka, które stanowią własność prywatną,
- brak terenów pod inwestycje,
- ruiny,
- brak miejsca spotkań,
-  brak  alternatywnych  form  spędzania  czasu  przez  dzieci,  młodzież  i 
dorosłych,
- brak infrastruktury sportowo- rekreacyjnej,
- brak dodatkowych pozarolniczych źródeł dochodu,
- brak sklepu,
- rozdrobnienie gospodarstw,
- mała opłacalność produkcji rolniczej,
-  brak  organizacji  non  profit,  która  mogłaby  pozyskiwać  fundusze 
zewnętrzne, 



Mocne strony sołectwa:
- położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej,
- czyste środowisko naturalne,
- walory turystyczno- krajobrazowe – bliskość lasu,
- dobre gleby sprzyjają rozwojowi upraw sadowniczych i warzywnych,
- w obrębie sołectwa znajduje się jedyny na terenie gminy pałac,
- kapliczki przydrożne, 
- kultywowanie tradycji, 
- położenie na szlaku bursztynowym i szlaku cystersów,
- bliskość granicy czeskiej,
- spora część mieszkańców narodowości niemieckiej, 
- nowa nawierzchnia drogi wojewódzkiej oraz nowe chodniki, 
- mieszkańcy dbają o estetykę swoich posesji i całej wsi,

Szanse:
- budowa świetlicy wiejskiej oraz zorganizowanie miejsca spotkań,
-  utworzenie  stowarzyszenia,  fundacji,  spółdzielni  socjalnej  lub  innej 

organizacji posiadającej osobowość prawną,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych i od sponsorów,
- prowadzenie kursów i szkoleń,
- prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży,
-  zagospodarowanie  terenu  wokół  jeziorka,  przez  mieszkańców 

nazywanego „jeziurkiem”, 
- remont i zagospodarowanie pałacu w celach turystycznych,
- mało mieszkańców wyjeżdża do pracy za granicę, 
- sadownictwo, ogrodnictwo, pszczelarstwo, wikliniarstwo,
- powstanie ścieżek rowerowych i do turystyki pieszej

Zagrożenia:
- obawa mieszkańców, iż nowa świetlica wiejska nie powstanie,
- starzejące się społeczeństwo,
- brak środków własnych na współfinansowanie projektów, 
- brak warunków startu młodych ludzi,

Szczyty to najmniejsze sołectwo w Gminie Baborów, więc przez wiele lat 
nie  inwestowano  w ich  rozwój.  Mieszkańcy  w własnym zakresie  wykaszają 
rowy wzdłuż drogi wojewódzkiej, miejsca wokół przystanku, mimo, iż te tereny 
nie  są  ich własnością.  Zamiatają  chodniki,  aktywnie uczestniczą  w dbaniu o 
estetykę swojego małego sołectwa. 

Wszyscy  się  znają,  dzięki  czemu  informacje  o  wszelkich  akcjach 
społecznych szybko trafiają do wszystkich mieszkańców. 



Widzą szansę zwiększenia swoich dochodów, poprzez świadczenie usług 
poza rolnictwem: pszczelarstwo, wikliniarstwo, ogrodnictwo, sadownictwo.

Kultywowanie  tradycji,  poprzez  wspólną  organizację  Dni  Kobiet,  Dni 
Babci i Dziadka, Mikołajek, czczenia 18-stych i 50-tych urodzin, organizowania 
przed  weselnego  Polter  Abend,  Śmigusa  Dyngusa,  integruje  mieszkańców. 
Niewątpliwie  ważnym  wydarzeniem  będzie  wybudowanie  nowej  świetlicy 
wiejskiej,  w  której  większość  tych  imprez  będzie  można  organizować  bez 
przeszkód (do tej pory brak toalet i kuchni jest ogromnym utrudnieniem). 

Coraz więcej mieszkańców z terenu całej gminy uprawia aktywnie sport. 
Najczęściej wybierają rower lub Nordic Walking, a kierunek, który obierają to 
miejscowość Szczyty. Szlaki rowerowe i piesze mogą być szansą rozwoju ze 
względu na warunki krajobrazowe nie tylko dla Szczytów, ale dla całej Gminy 
Baborów. 



IV Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 
aktywizujących społeczność lokalną

Mając  na  uwadze  mocne  i  słabe  strony  Sołectwa  Szczyty  oraz  wizję 
rozwoju wsi przyjęto następujące cele strategiczne, które są gwarancją realizacji 
zadań zmierzających do spełnienia wyznaczonej dla wsi Szczyty wizji:

a) Zadanie 1.

Nazwa: Budowa  lokalnej  biologicznej  oczyszczalni  ścieków  lub 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Cel: Inwestycja  ma  na  celu stworzenie  warunków wzrostu konkurencyjności 
oraz  przeciwdziałania  marginalizacji  obszarów  wiejskich  w  zakresie 
infrastruktury technicznej.

Przeznaczenie: Poprawa  stanu  środowiska  wodno-  gruntowego  poprzez 
odprowadzenie ścieków w sołectwie Szczyty.

Harmonogram: zadanie wykonane w latach 2013-2018

Szacunkowy  koszt: Indywidualna  oczyszczalnia  ok.  2500  zł/gospodarstwo, 
lokalna oczyszczalnia ok. 20 tys. zł. 

Źródła finansowania: Osoby prywatne przy dofinansowaniu gminy lub środki 
zewnętrzne przy współudziale gminy. 

b) Zadanie 2.

Nazwa: Renowacja dróg transportu rolnego

Cel: Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem. 

Przeznaczenie: Poprawa struktury sieci dróg transportu rolnego. 

Harmonogram: Zadanie realizowane w latach 2012- 2018

Szacunkowy koszt: ok. 50 tys. zł na wszystkie lata 

Źródło finansowania: środki z budżetu gminy przy współudziale mieszkańców.



c) Zadanie 3  .  

Nazwa: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw.

Cel: Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich 
poprzez  zaspokojenie  potrzeb  społecznych  i  kulturalnych  mieszkańców  oraz 
podniesienie atrakcyjności turystycznej. 

Przeznaczenie: Umożliwi  rozwój  tożsamości  społeczności  wiejskiej  oraz 
wpłynie  na  wzrost  atrakcyjności  terenów  wiejskich.  Beneficjantem  projektu 
będzie Gmina Baborów. 

Harmonogram: zadanie wykonane w latach 2011- 2012,

Szacunkowy koszt: ok. 300 tys. zł 

Źródło  finansowania: ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Programu 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013  działanie  313,  322,  323 
„Odnowa i rozwój wsi”.

d) Zadanie 4. 

Nazwa: Budowa boiska do siatkówki.

Cel: Realizacja zadania zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców. 

Przeznaczenie: Powstanie  boiska  do  siatkówki  wpłynie  na  integrację 
mieszkańców.  Utworzenie  zaplecza  sportowego  zwiększy  liczbę  wydarzeń 
sportowych i kulturalnych w sołectwie. Realizacja zadania będzie polegała na 
wyznaczeniu boiska oraz wbudowaniu słupków na siatkę. 

Harmonogram: zadanie wykonane w latach 2013-2015

Szacunkowy koszt: ok. 2 tys. zł

Źródło finansowania: Wkład własny mieszkańców oraz pozyskani sponsorzy. 

e) Zadanie 5.

Nazwa: Wyznaczenie szlaków rowerowych na terenie sołectwa.



Cel: Działanie  wpłynie  na  poprawę  jakości  życia,  podniesie  atrakcyjność 
turystyczną całej gminy. 

Przeznaczenie: Realizacja zadania będzie polegała na oznakowaniu przebiegu 
szlaku rowerowego oraz jego promocję. 

Harmonogram: realizacja zaplanowana w latach 2013- 2016

Szacunkowy koszt: ok. 10 tys. zł 

Źródło  finansowania: środki  z  budżetu  gminy  (fundusz  sołecki)  przy 
współudziale mieszkańców 

f) Zadanie 6. 

Nazwa: Zagospodarowanie terenu wokół jeziorka

Cel: Działanie wpłynie na poprawę standardu życia oraz podniesie atrakcyjność 
turystyczną gminy.

Przeznaczenie: Realizacja będzie polegała na przejęciu przez Gminę Baborów 
terenu. Następnie mieszkańcy oczyszczą jeziorko i teren wokół, nasadzą drzewa, 
utworzą miejsce do zabawy w piłkę oraz wykonają ławki i stoły, np. ze starych 
drzew. „Jeziorko” stanie się miejscem organizowanych spotkań integracyjnych 
mieszkańców  oraz  dzięki  wyznaczonym  szlakom  rowerowym  dodatkową 
atrakcjom turystyczną sołectwa. 

Harmonogram: lata 2012- 2018

Szacunkowy koszt: ok. 50 tys. zł

Źródło  finansowania: środki  z  budżetu  gminy  (fundusz  sołecki)  przy 
współudziale mieszkańców



V Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym, znaczeniu 
dla  zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców,  sprzyjających 
nawiązywaniu  kontaktów  społecznych,  ze  względu  na  ich 
położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne

1) Świetlica wiejska

Miejsce  spotkań,  zostało  zorganizowane  w  budynku  starej  szkoły. 
Wydzielone mieszkańcom pomieszczenie nie spełnia podstawowych warunków 
do  organizacji  częstych  przedsięwzięć.  Brak  jest  ubikacji  i  zaplecza 
kuchennego.  Zatem imprezy organizowane są  niezwykle rzadko i  najczęściej 
mają  charakter  imprez  plenerowych.  W  budynku  poza  świetlicą  swoje 
pomieszczenie  mają  myśliwi  Koła  Łowieckiego  „Sokół”.  Organizacja  ta 
przeniesie jeszcze w tym roku swoją siedzibę do nowopowstałego budynku w 
Dziećmarowie. 

Obiekt zostanie wystawiony do przetargu, a pozyskane fundusze z jego 
sprzedaży zostaną przeznaczone na wkład własny do budowy nowej świetlicy w 
Szczytach w ramach PROW 2007-2013. 

2) Plac zabaw

Plac zabaw w Szczytach obecnie  składa  się  on  z  kilku  huśtawek,  z  których 
korzystają  starsze  i  młodsze  dzieci.  Znajduje  się  na  tej  samej  działce,  co 
planowany do sprzedaży budynek świetlicy.  W najbliższym otoczeniu  nowej 
sali spotkań, zostanie wytoczony plac z urządzeniami zabawowymi. 

3) Kapliczki przydrożne 

Na terenie sołectwa znajdują się dwie kapliczki przydrożne. Znajdują się 
one  wzdłuż  zabudowań  gospodarczych  między  posesjami  6  i  7  oraz  przy 
numerze budynku nr 16. Pierwsza pochodzi z początki XX w., natomiast druga 
datowana jest na przełom XIX a XX w. 

4) Zespół pałacowo- parkowy w Szczytach

Według dostępnej literatury pałac w Szczytach został zbudowany w 1870 
roku w stylu neoklasycystycznym.  Stanowi  własność  prywatną.  Obecnie  jest 
niezagospodarowany, a jego stan techniczny jest dobry. 

Usytuowany  jest  po  zachodniej  stronie  drogi  na  łagodnym  stoku 
wzniesienia  w  niedalekiej  odległości  od  skrzyżowania  dróg  w  kierunku 
Głubczyc- Baborowa i Raciborza. Teren w całości ogrodzony - od zach. oraz  na 
wsch. odcinku boku pn. współczesny płot  z metalowych przęseł wypełnionych 



siatką; w narożniku pn. -zach. mur ceglany. Dojazd do pałacu od strony drogi 
aleją lipową. Droga między lipami wyłożona płytkami betonowymi. Na tyłach 
pałacu park o swobodnie kształtowanym drzewostanie. Budynek jest  o zwartej 
bryle  na  rzucie  mocno  wydłużonego  prostokąta,  o  układzie  kalenicowym, 
dwukondygnacyjny, przykryty wysokim dachem dwuspadowym. Od frontu jest 
dwukondygnacyjny ryzalitowy portyk, o filarowej konstrukcji obu kondygnacji, 
zwieńczony trójkątnym przyczółkiem. 

5) Platan klonolistny

W drzewostanie parku przeważają gatunki liściaste. Najbardziej cenionym 
jest  platan  klonolistny,  który  jest  pomnikiem  przyrody.  Ma  on  ok.  200  lat, 
obwód jego pnia  ma 480 cm.  Rośnie  w pobliżu pałacu od strony północno- 
wschodniej.


