
UCHWAŁA NR LIII/498/22 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczejkowice na lata 2022-2030 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości Szczejkowice na lata 2022-2030, przyjęty przez Zebranie 

Wiejskie w Szczejkowicach w dniu 14.06.2022 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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Załącznik nr 1  

do Uchwały nr LIII/498/22 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

 

 

Plan Odnowy Miejscowości Szczejkowice 

na lata 2022-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczejkowice 2022 r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 250275B3-BDA5-440B-982C-DF5712A86A1C. Podpisany Strona 1



 

 

Spis treści: 

 

I. Charakterystyka miejscowości Szczejkowice. 

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Szczejkowice. 

1. Inwentaryzacja zasobów Szczejkowic.  

2. Obiekty użyteczności publicznej i organizacje społeczne. 

III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości. 

IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat. 

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,  

w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, 

chodników lub oświetlenia ulicznego. 
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I  Charakterystyka miejscowości Szczejkowice. 

 

Wieś Szczejkowice - w gminie Czerwionka – Leszczyny, powiat Rybnicki 

Ziemski - pod względem geograficznym leży na Płaskowyżu Rybnickim stanowiącym 

fragment Kotliny Raciborsko - Oświęcimskiej. Liczba mieszkańców zameldowanych 

na pobyt stały według stanu na dzień 31.03.2021 r. wynosiła 1725 osoby. 

Powierzchnia Szczejkowic to 1086 ha (10,86 km2). Na jeden km2 powierzchni 

przypada więc średnio 157 osób. 

Szczejkowice są bardzo malowniczo położone wśród dużych kompleksów 

leśnych. Zachowały do dnia dzisiejszego swój unikatowy pierwotny charakter 

śródleśnej osady. Pierwotny charakter zachowały również szlaki komunikacyjne 

Szczejkowic. Najważniejszą obecnie arterią komunikacyjną jest droga wojewódzka 

924 łącząca Żory z Knurowem i Gliwicami. Szczejkowice posiadają również jedną 

drogę powiatową łączącą Szczejkowice z Palowicami i dobrze rozbudowaną sieć 

dróg gminnych. Nie bez znaczenia jest też znaczna liczba dróg leśnych, na których 

wyznaczone są szlaki rowerowe i turystyczny szlak Początków Hutnictwa ROW. 

Przez wieś przechodzi linia kolejowa łącząca Pszczynę z Rybnikiem. Poprzez 

zachodnią część sołectwa przechodzi autostrada A-1 Północ–Południe. Obszar wsi 

położony jest na wododziale między zlewnią rzeki Bierawki i rzeki Rudy. Brak 

znaczących cieków wodnych w sołectwie minimalizuje zagrożenie powodziowe. Od 

południa wieś graniczy z miastem Żory, z pozostałych stron, ze sołectwami gminy 

Czerwionka – Leszczyny. Cała miejscowość znajduje się w obrębie Parku 

Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.  

Pierwsza wzmianka o Szczejkowicach pochodzi z 25 maja 1223 roku i mówi  

o zobowiązaniach chłopów z tej wsi na rzecz klasztoru norbertanek w Rybniku.  

W latach 1581-1590, w ramach akcji osadniczej na Śląsku, na południu Szczejkowic 

została utworzona osada pod nazwą Nowa Wieś. W obrębie tej osady znajdował się 

młyn wodny i tartak. W latach 1532-1788 Szczejkowice znajdowały się w granicach 

rybnickiego państwa stanowego, a później weszły w skład skarbu pruskiego. 

Pierwsza szkoła w Szczejkowicach powstała w 1847 roku. Dramatyczny okazał się 
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dla Szczejkowic koniec II wojny światowej. Od stycznia do marca 1945r. między 

Szczejkowicami a Żorami przebiegał front, który do całkowitej ruiny doprowadził 

Nową Wieś. 

Parafialnie Szczejkowice od wieków związane były z Bełkiem. Dopiero  

w 1981r. stały się samodzielną parafią, a od 1986r. miejscowość posiada kościół.  

Pierwszymi historycznymi mieszkańcami Szczejkowic byli wypalacze węgla 

drzewnego, myśliwi i średniowieczni hodowcy ryb. Z biegiem czasu rozwinęło się 

rolnictwo, mocno powiązane z gospodarką leśną. W czasie rozwoju przemysłu na 

Górnym Śląsku wielu mieszkańców Szczejkowic znalazło pracę w okolicznych 

kopalniach i hutach. Największy rozwój Szczejkowic przypadł na lata po II wojnie 

światowej, kiedy to dotychczasowy rolnik podjął jednocześnie pracę w pobliskich 

zakładach pracy a w szczególności w górnictwie. W sposób naturalny bez 

szczególnych zakłóceń dwa powojenne pokolenia zastępowały się na swoich 

miejscach pracy przyczyniając się do dynamicznego i szybkiego rozwoju 

Szczejkowic. Tradycyjna pracowitość i ofiarność, oraz przywiązanie do swojej ziemi  

i miejscowości zaowocowało realizacją kilku społecznych inicjatyw, w tym budową 

nowego kościoła parafialnego, szkoły, Wiejskiego Domu Kultury i innych inicjatyw, 

wzbogacając miejscową infrastrukturę.  

Obecnie sytuacja uległa znacznej komplikacji, gdyż wiele okolicznych 

zakładów zostało zlikwidowanych. W tej chwili młodzież - często dobrze 

wykształcona - nie potrafi znaleźć pracy w pobliżu swojego rodzinnego domu  

i miejsca zamieszkania.  

W obrębie wsi funkcjonują gospodarstwa rolne. Rolnictwo Szczejkowic, ze 

względu na słabe gleby i duże rozdrobnienie staje się mało konkurencyjne wobec 

rolnictwa krajowego i unijnego.  
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II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Szczejkowice. 

1. Inwentaryzacja zasobów Szczejkowic. 

Mimo, że Szczejkowice leżą w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego, w obrębie tej miejscowości nigdy nie była prowadzona eksploatacja 

węgla kamiennego, gdyż węgiel kamienny zalega na bardzo dużej głębokości. Płyciej 

znajdują się pokłady soli kamiennej, która też nie jest eksploatowana. Nie występują 

tu w związku z tym tak uciążliwe dla innych okolicznych miejscowości szkody 

górnicze.  

Bogactwem wsi są zalegające w wielu miejscach pokłady piasku 

budowlanego. Pozostałe po wydobytym piasku wyrobiska nie wszystkie zostały 

należycie zrekultywowane, degradując środowisko naturalne. Innym naturalnym 

bogactwem tej miejscowości jest czysta woda wypływająca w okolicznych lasach w 

postaci źródeł. Najbardziej znane to „Lipownice” i „Dobra Woda”. Źródła te są celem 

licznych wypraw pieszych i rowerowych okolicznej ludności. Podobnych źródeł  

w otaczających wieś lasach jest wiele.  

To, że Szczejkowice leżą w obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie 

Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, dodatkowo wzmacnia ich walory osadnicze 

i rekreacyjne. Omawiany rejon to gleby klasy V i VI. Korzystny wpływ lasów Puszczy 

Pszczyńskiej na ten rejon stwarza dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa 

prowadzonego metodami ekologicznymi. Stosowanie przez miejscowych rolników 

małe ilości nawozów i innych nowoczesnych środków ochrony roślin dobrze wpływa 

natomiast na jakość produkowanej żywności. Czyste środowisko i wysoka lesistość 

Szczejkowic należy do najsilniejszych atutów tej miejscowości.  

W szacie leśnej dominują monokulturowe drzewostany sosnowe i lasy 

mieszane zajmujące siedliska po cenniejszych lasach liściastych wyniszczonych na 

przestrzeni ostatnich wieków. W trudniej dostępnych kompleksach leśnych przetrwały 

do dziś uroczyska będące pamiątką dawnej Puszczy Śląskiej z unikatową 

roślinnością.  
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Struktura powierzchni Szczejkowic. 

Kontur użytku 

gruntowego (OFU) 

Rodzaj użytku 

gruntowego (OZU) 

Klasa Powierzchnia (ha) 

Tereny mieszkaniowe 

(B) 

  44,5255 

Tereny mieszkaniowe 

(Ba) 

  1,7345 

Inne tereny 

zabudowane (Bi) 

  3,3820 

Zurbanizowane tereny 

niezabudowane lub w 

trakcie zabudowy (Bp) 

  1,3534 

Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe (Bz) 

  1,4230 

Drogi (dr)   50,5673 

Lasy (Ls)   264,2378 

Grunty zadrzewione i 

zakrzewione (Lz) 

  0,2920 

Nieużytki (N)   9,5007 

Tereny kolejowe (Tk)   6,1868 

Tereny różne (Tr)   0,7100 

Grunty pod wodami 

powierzchniowymi 

płynącymi (Wp) 

  1,8541 

Grunty pod wodami 

powierzchniowymi 

stojącymi (Ws) 

  0,3599 

Lasy (Ls) Lasy (Ls) IV 6,5652 

Lasy (Ls) Lasy (Ls) V 298,2598 

Lasy (Ls) Lasy (Ls) VI 0,6197 

Grunty rolne 

zabudowane (Br) 

Łąki trwałe (Ł) V 0,8119 

Grunty zadrzewione i 

zakrzewione na 

użytkach rolnych (Lzr) 

Łąki trwałe (Ł) V 1,1342 

Grunty zadrzewione i 

zakrzewione na 

użytkach rolnych (Lzr) 

Łąki trwałe (Ł) VI 0,3776 
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Łąki trwałe (Ł) Łąki trwałe (Ł) IV 10,3745 

Łąki trwałe (Ł) Łąki trwałe (Ł) V 89,7028 

Łąki trwałe (Ł) Łąki trwałe (Ł) VI 5,6925 

Grunty pod rowami (W) Łąki trwałe (Ł) V 1,2056 

Grunty pod rowami (W) Łąki trwałe (Ł) VI 0,0804 

Grunty pod stawami 

(Wsr) 

Łąki trwałe (Ł) V 6,6668 

Grunty pod stawami 

(Wsr) 

Łąki trwałe (Ł) VI 1,3858 

Grunty rolne 

zabudowane (Br) 

Pastwiska trwałe 

(Ps) 

IV 0,0247 

Grunty rolne 

zabudowane (Br) 

Pastwiska trwałe 

(Ps) 

V 0,4214 

Grunty rolne 

zabudowane (Br) 

Pastwiska trwałe 

(Ps) 

VI 0,5336 

Grunty zadrzewione i 

zakrzewione na 

użytkach rolnych (Lzr) 

Pastwiska trwałe 

(Ps) 

V 1,0081 

Grunty zadrzewione i 

zakrzewione na 

użytkach rolnych (Lzr) 

Pastwiska trwałe 

(Ps) 

VI 2,2861 

Pastwiska trwałe (Ps) Pastwiska trwałe 

(Ps) 

IV 3,3459 

Pastwiska trwałe (Ps) Pastwiska trwałe 

(Ps) 

V 9,7142 

Pastwiska trwałe (Ps) Pastwiska trwałe 

(Ps) 

VI 12,4063 

Grunty pod rowami (W) Pastwiska trwałe 

(Ps) 

IV 0,0089 

Grunty pod rowami (W) Pastwiska trwałe 

(Ps) 

VI 0,0500 

Grunty rolne 

zabudowane (Br) 

Grunty orne (R) IVb 0,7577 

Grunty rolne 

zabudowane (Br) 

Grunty orne (R) V 9,4671 

Grunty rolne 

zabudowane (Br) 

Grunty orne (R) VI 8,4127 

Grunty zadrzewione i 

zakrzewione na 

Grunty orne (R) V 1,1101 
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użytkach rolnych (Lzr) 

Grunty zadrzewione i 

zakrzewione na 

użytkach rolnych (Lzr) 

Grunty orne (R) VI 6,2436 

Grunty orne (R) Grunty orne (R) IVb 16,8011 

Grunty orne (R) Grunty orne (R) V 138,0964 

Grunty orne (R) Grunty orne (R) VI 65,6443 

Sady (S) Grunty orne (R) V 0,2380 

Sady (S) Grunty orne (R) VI 0,1277 

Grunty pod rowami (W) Grunty orne (R) V 0,0030 

Grunty pod stawami 

(Wsr) 

Grunty orne (R) VI 0,3833 

SUMA 1086,0880 

 

2. Obiekty użyteczności publicznej i organizacje społeczne : 

a. Parafia i kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich 

Łask.  

Od zamierzchłych czasów Szczejkowice przynależały do parafii bełkowskiej.  

W 1981 roku uzyskały samodzielność parafialną i odtąd praktyki religijne odbywały 

się w starej XIX wiecznej kaplicy usytuowanej w centrum wsi.  

W latach osiemdziesiątych XX wieku rozpoczęto budowę kompleksu składającego 

się z domu parafialnego i kościoła. Nowoczesny kościół o pięknej współczesnej  

i funkcjonalnej architekturze poświęcono w 1986 roku. Nieustannie do dnia 

dzisiejszego trwa doposażenie i wzbogacanie wystroju kościoła.  

Przy parafii działa Duszpasterska Rada Parafialna, Chór Parafialny „Jutrzenka”, 

Róże Różańca Św. i Dzieci Maryi.  

 

b. Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach im. Władysława Broniewskiego. Pierwsza 

szkoła w Szczejkowicach powstała w 1847 roku. Ten pierwszy budynek szkolny 
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wielokrotnie przebudowywany i modernizowany służył szczejkowickiej dziatwie aż do 

1974 roku. 9 listopada tegoż roku po kilkuletniej budowie, z dużym wkładem lokalnej 

społeczności, oddano do użytku budynek nowej szkoły.  

W roku 2002 do istniejącej szkoły dobudowano pełnowymiarową salę gimnastyczną  

i odział przedszkolny. W skład kompleksu szkolnego wchodzą: wygodny parking, 

ogródek zabaw dla dzieci, oczyszczalnia ścieków i teren pod boisko do mini piłki 

nożnej. Całość jest stale modernizowana i remontowana. Generalnej modernizacji 

wymaga boisko wraz z najbliższym otoczeniem.  

 

c. Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach.  

Po uruchomieniu w 1974 roku Nowej Szkoły powstała społeczna inicjatywa, by 

budynek starej szkoły przekształcić na Wiejski Dom Kultury. Inicjatywa ta znalazła 

poparcie w ówczesnych władzach i przy dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej 

prace przy przebudowie zostały zakończone w 1978 roku. W budynku ma swoją 

siedzibę: biblioteka, remiza OSP, pomieszczenie Rady Sołeckiej. Jest też duża sala 

taneczna z zapleczem gastronomicznym.  

Przy WDK działa Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Gospodyń 

Wiejskich, Terenowe Koło PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi – PCK im. 

Eufrozyny Weber. Od czasu otwarcia obiekt ten był wielokrotnie modernizowany.  

 

d. Straż Pożarna w Szczejkowicach. 

Organizacja ta powstała już w okresie międzywojennym. Najstarszą pamiątką z tego 

okresu jest zabytkowy budynek domu pożarnego z 1929 roku. Nową remizę strażacy 

otrzymali w 1978 roku. Obszerna remiza mieści dwa boksy na samochody strażackie 

oraz zaplecze magazynowe. Strażacy wyposażeni są w samochód strażacki typu 

Renault 16 GBA i Honkier GLM. Obecnie w jednostce ochotniczej służy 28 

strażaków, w tym 3 honorowych. Przy OSP działa również Młodzieżowa Drużyna 
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Pożarnicza licząca 24 osoby. Działalność jednostki wspiera 350 osobowa grupa 

członków wspierających.  

Szczejkowiccy strażacy brali wielokrotnie udział w gaszeniu pożarów, pompowaniu 

podtopień i innych akcjach ratowniczych. Jednostka odnosi również sukcesy  

w różnych zawodach o profilu pożarniczym skupiając w swoich szeregach grupę 

młodzieży. 

 

e. Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Szczejkowice i boisko tego klubu .  

LKS „Borowik” jest następcą wcześniejszych organizacji sportowych działających  

w Szczejkowicach już w okresie międzywojennym.  

W obecnym klubie działają trzy drużyny piłkarskie: seniorzy klasa B, żaki rocznik 

2013-2014 i skrzaty 2015-2016. Stadion LKS „Borowik” wymaga wielu przeróbek  

i modernizacji. Do najważniejszych należą: budowa boiska treningowego, budowa 

ogrodzenia, oświetlenie boiska i budowa parkingu. 

Cały kompleks jest pięknie położony i może być obiektem rekreacyjnym służącym 

Szczejkowicom, ale i przyjezdnym, którzy chcą wypocząć w okolicznych lasach.  

 

f. Infrastruktura techniczna.  

Wieś wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, gazową, posiada 

oświetlenie uliczne, częściowe odprowadzenie kanalizacją wód deszczowych  

z centrum wsi. Uzupełnienie i uporządkowanie całego systemu odprowadzenia wód 

deszczowych wymagałoby sporych nakładów finansowych.  

W obrębie wsi funkcjonują fragmenty chodników. Budowa dalszych chodników  

i ścieżek rowerowych jest bardzo ważnym zadaniem do realizacji w przyszłości. 

Szybkiego rozwiązania wymaga również problem ścieków komunalnych. Jest to 

problem narastający i wymagający kompleksowego rozwiązania w postaci kanalizacji 
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sanitarnej. We wsi sprawnie funkcjonuje system segregacji i odbioru śmieci. 

Sołectwo posiada komunalny cmentarz z parkingiem, które wymagają powiększenia. 

Dobrze rozbudowana jest miejscowa sieć dróg. Wymaga ona jednak sporych 

nakładów finansowych na modernizację nawierzchni i bieżące naprawy.  

Wieś ma wyznaczone centrum z placem autobusowym, które wymaga kapitalnego 

remontu. 
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III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości.  

Mocne strony: 

- usytuowanie wśród lasów, cisza i spokój - malownicze położenie, 

- bliskie sąsiedztwo zakładów pracy, 

- piękne tereny pod budownictwo jednorodzinne,  

- odpowiednia sieć dróg, 

- zasoby krajobrazowe (lasy, źródełka, ścieżki rowerowe, Park Krajobrazowy),  

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich), 

- nowoczesna architektura kościoła,  

- szkoła z salą gimnastyczną, 

- Wiejski Dom Kultury skupiający organizacje społeczne, 

- infrastruktura techniczna (sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa), 

- bezpieczeństwo, niski poziom przestępczości, 

- segregacja śmieci, 

- pracowitość i przedsiębiorczość mieszkańców,  

-przywiązanie do rodzinnej miejscowości, tradycyjnych wartości chrześcijańskich, 

ofiarność, 

- Ochotnicza Straż Pożarna, 
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Słabe strony: 

- drogi lokalne w złym stanie,  

- brak kanalizacji sanitarnej, 

- brak inicjatyw dla rozwoju talentów u dzieci,  

- brak oferty kulturalnej dla młodzieży, 

- ferma drobiu uciążliwa ze względu na przykre zapachy, 

- dzikie wysypiska śmieci w przydrożnych rowach, 

- postępujące zniechęcenie i apatia do działań społecznych, 

- drzewa stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym, 

- brak chodników przy drodze DW 924 i drodze powiatowej ul. Palowicka. 

Szanse: 

- dobre położenie geograficzne, bliskie sąsiedztwo dużych miast, 

- rozwój rolnictwa w oparciu o pomoc zewnętrzną, 

- rozwój budownictwa jednorodzinnego (tzw. zabudowa wiejska), 

- wykorzystanie walorów krajobrazowych, krajoznawczych, wiejskich, 

- autostrada A1 łącząca północ - południe 

- rozwój agroturystyki,  

- wzrost liczby mieszkańców Szczejkowic (migracje), 

- fundusze pomocowe, 

- rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. 
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Zagrożenia: 

- budowa Kolei Dużych Prędkości - CPK (hałas, zagrożenie dla środowiska), 

- niestabilne, ciągle zmieniające się przepisy prawne, 

- zanieczyszczanie lasu przez dzikie wysypiska śmieci, 

- pożar lasu. 
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IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat. 

 

W oparciu o analizę słabych i mocnych stron naszej miejscowości i w oparciu  

o inwentaryzację zasobów ustalono, że Szczejkowice powinny się rozwijać  

w sposób zrównoważony podnosząc jednocześnie standard życia mieszkańców  

w trzech zasadniczych kierunkach: 

I Kierunek „Rolnictwo i gospodarka leśna” 

Kierunek ten tworzą: 

a. rolnictwo tradycyjne, 

b. rolnictwo ekologiczne, 

c. hodowla i uprawy specjalistyczne, 

d. zalesianie, 

II Kierunek „Osadnictwo” 

Kierunek ten tworzą: 

a. budownictwo jednorodzinne o charakterze wiejskim, 

b. rekreacja, wypoczynek – działki rekreacyjne. 

 

III Kierunek „Przedsiębiorczość mieszkańców” 

Kierunek ten tworzą: 

a. usługi, 
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b. handel, 

c. produkcja,  

d. pozyskiwanie surowców (drewno, biomasa i inne) 

 

Wyznaczone kierunki rozwoju są zgodne z Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

Zakładają stałe wzmacnianie wiejskiego charakteru miejscowości, który jest jej 

największym atutem. Powinny być też skoordynowane z kierunkami rozwoju 

miejscowości sąsiednich w szczególności należących do Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny (Bełk, Palowice, Stanowice). 

Aby uzyskać rozwój w wyznaczonych kierunkach połączony ze wzrostem standardu 

życia mieszkańców należy wskazane kierunki wspierać lokalnymi działaniami, które 

zostały pogrupowane w następujące segmenty: 

 

Segment I „Infrastruktura Techniczna”. 

Segment tworzy: 

a. sieć elektryczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 

b. sieć drogowa, chodniki, oświetlenie ulic. 

 

Segment II „Oświata”. 

Segment tworzy: 

a. rozwój obiektów oświatowych,  
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b. doskonalenie zawodowe. 

 

Segment III „Kultura – duchowa i fizyczna (sport i rekreacja)”. 

Segment tworzy: 

a. rozwój obiektów kulturalnych i sportowych 

b. zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

 

Segment IV „Bezpieczeństwo”. 

Segment tworzy: 

a. bezpieczeństwo pożarowe, wodne, 

b. bezpieczeństwo drogowe, 

c. bezpieczeństwo socjalne. 

 

Segment V „Położenie”. 

Segment tworzy: 

a. ciekawostki terenowe,( źródełka, pomniki przyrody) 

b. szlaki rowerowe i turystyczne, 

c. promocja miejscowości. 
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Segment VI „Czyste środowisko i estetyka miejscowości” 

Segment tworzy: 

a. Czystość lasu, dróg, powietrza 

b. oczyszczanie ścieków komunalnych,  

c. gospodarka odpadami, 

 

Modernizacja i poprawa jakości segmentów jest warunkiem postępującego rozwoju  

w wyznaczonych III kierunkach głównych. Modernizacja na poziomie segmentów 

będzie odbywała się przez realizację planów operacyjnych i projektów realizowanych 

w sołectwie a mogących się wzajemnie uzupełniać i przenikać.  
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Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, przedsięwzięć. 

 

Nazwa 

 

Cel 

 

Przeznaczenie 

 

Harmonogram 

realizacji 

 

Kwota końcowa  

i wskazanie źródeł 

jej pozyskania 

 

1. Wymiana 

nawierzchni ulicy 

Bełkowskiej  

w sołectwie 

Szczejkowice 

droga nr 367001S 

i Wysokiej  

w sołectwie Bełk 

droga nr 369022S 

 

Poprawa 

infrastruktury 

drogowej 

 

Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 

2023 

 

4.715.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 

gminy 

 

2. Remont drogi 

DW 924. 

Wykonanie 

chodnika przy 

ul. Gliwickiej 

od skrzyżowania 

z ul. Rybnicką do 

ostatniej 

zabudowy. 

 

Bezpieczeństwo 

mieszkańców 

Szczejkowic 

 

Bezpieczne 

dojście 

mieszkańców do 

posesji oraz dzieci 

do szkoły 

 

2030 

 

1.000.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 

gminy 

 

3. Rozgraniczenie 

dróg, przejęcie ich 

na rzecz gminy 

oraz remont wraz 

z oświetleniem 

w sołectwie 

Szczejkowice 

 

Ułatwienie 

mieszkańcom 

gminy poruszanie 

się po sołectwie 

 

Bezkolizyjny 

dojazd do każdej 

posesji na terenie 

sołectwa 

 

2026 

 

500.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 

gminy 

 

4. Wykonanie 

boiska 

treningowego, 

parkingu, 

oświetlenia boiska 

głównego oraz 

ogrodzenia przy 

boisku LKS 

„Borowik” 

 

Rozszerzenie 

działalności klubu 

sportowego, 

krzewienie kultury 

fizycznej, 

zachęcanie 

młodzieży do 

czynnego 

wypoczynku. 

 

Stworzenie 

zaplecza 

treningowego 

i dbanie o rozwój 

kultury fizycznej 

młodzieży 

w Szczejkowicach 

 

2028 

 

2.000.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 

gminy 

 

5. Remont ul. 

Palowickiej 

 

 

 

Bezpieczeństwo 

mieszkańców 

 

Bezpieczne 

dojście 

mieszkańców do 

posesji oraz dzieci 

 

2024 

 

1.000.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 
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 do i ze szkoły 

 

gminy 

6. Wykonanie 

chodnika 

(gruntowego) 

wzdłuż ul. 

Gliwickiej od 

końca zabudowy 

do boiska KS 

„Borowik” 

Bezpieczeństwo   

i eliminacja 

zagrożeń w 

dojściu do boiska 

i terenów 

rekreacyjnych 

Unikanie 

zagrożeń 

drogowych 

na drodze DW924 

2025 500.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 

gminy 

 

7. Wykonanie 

parkingu przed 

OSP  

 w 

Szczejkowicach 

 

Bezpieczny 

wyjazd 

samochodów 

strażackich 

 

Bezpieczny 

wyjazd 

samochodów 

strażackich 

 

2023 

 

100.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 

gminy 

 

8. Kanalizacja 

sanitarna 

w sołectwie 

Szczejkowice 

 

Skanalizowanie 

sołectwa 

 

Rozwój 

gospodarczy 

Szczejkowic 

 

2030 

 

 

1.000.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 

gminy 

 

9. Remont placu 

autobusowego 

oraz parkingu 

 

Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

 

Zapewnienie 

miejsc 

parkingowych dla 

większej ilości 

mieszkańców 

 

2023 

 

100.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 

gminy 

 

10. Remont dróg: 

ul. Piaskowa, 

Gospodarcza, 

Rybnicka 

 

Położenie nowej 

warstwy asfaltu 

 

Zwiększenie 

bezpieczeństwa 

dla użytkowników 

dróg 

 

2027 

 

 

70.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 

gminy 

 

11. Modernizacja 

ul. Leśnej 

 

Utwardzenie 

płytami 

betonowymi 

 

Eliminacja kolein, 

dziur powstałych 

wskutek 

warunków 

atmosferycznych 

 

 

2025 

 

 

700.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 

gminy 
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12. Budowa placu 

zabaw dla dzieci 

 

Wdrożenie do 

kultury fizycznej i 

rekreacji na 

świeżym 

powietrzu 

 

Wypełnienie 

dzieciom 

młodszym czasu 

wolnego na 

świeżym 

powietrzu 

 

 

 

 

 

2023 

 

200.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 

gminy 

13. Budowa 

boiska szkolnego 

przy SP 

Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

Wszyscy 

mieszkańcy 

miejscowości 

2024 800.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 

gminy 

14. Oświetlenie 

DW924 – Nowa 

Wieś oraz ul. 

Bełkowska 

Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

Wszyscy 

mieszkańcy 

miejscowości 

2024 150.000 

-Regionalny 

Program Operacyjny 

Województwa 

Śląskiego, 

-Środki własne 

gminy 

15. Modernizacja 

budynku 

Wiejskiego 

Domu Kultury w 

Szczejkowicach 

Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

Wszyscy 

mieszkańcy 

miejscowości 

2025 1.000.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 

gminy 

16. Obiekt 

rekreacyjno-

sportowy na 

terenie wyrobiska 

po byłej piaskowni 

przy ul. Gliwickiej 

Rekreacja na 

świeżym 

powietrzu 

Oferta spędzania 

czasu wolnego dla 

mieszkańców 

2029 1.000.000 

-Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

-Środki własne 

gminy 

17. Powiększenie 

powierzchni 

cmentarza 

komunalnego  

o przylegające 

działki 

Poprawa jakości 

życia 

mieszkańców 

Wszyscy 

mieszkańcy 

miejscowości 

2026 100.000 

-Środki własne 

gminy 
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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, w 

szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, 

chodników lub oświetlenia ulicznego. 

 

a. Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach 

Po uruchomieniu w 1974 roku Nowej Szkoły powstała społeczna inicjatywa, by 

budynek starej szkoły przekształcić na Wiejski Dom Kultury. Inicjatywa ta znalazła 

poparcie w ówczesnych władzach i przy dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej 

prace przy przebudowie zostały zakończone w 1978 roku. W budynku ma swoją 

siedzibę: biblioteka, remiza OSP, pomieszczenie Rady Sołeckiej. Jest też duża sala 

taneczna z zapleczem gastronomicznym.  

Przy WDK działa Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Gospodyń 

Wiejskich, Terenowe Koło PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi – PCK im. 

Eufrozyny Weber. Od czasu otwarcia obiekt ten był wielokrotnie modernizowany. 

Obecnie wymaga termomodernizacji wraz z wymianą instalacji c.o.  

 

b. teren boiska LKS Borowik Szczejkowice 

LKS „Borowik” jest następcą wcześniejszych organizacji sportowych działających  

w Szczejkowicach już w okresie międzywojennym.  

W obecnym klubie działają trzy drużyny piłkarskie: seniorzy klasa B, żaki rocznik 

2013-2014 i skrzaty 2015-2016. Stadion LKS „Borowik” wymaga wielu przeróbek  

i modernizacji. Do najważniejszych należą: budowa boiska treningowego, budowa 

ogrodzenia, oświetlenie boiska, budowa parkingu oraz chodnika przy DW924, który 

umożliwi bezpieczne dojście do tern mów rekreacyjno- sportowych. 

Cały kompleks jest pięknie położony i może być obiektem rekreacyjnym służącym 

Szczejkowicom, ale i przyjezdnym, którzy chcą wypocząć w okolicznych lasach.  
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Szczejkowice 

 

Fragment Cysterskich Parku Narodowego na terenie, którego leżą, Szczejkowice 
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widok na część Szczejkowic zw. Kobyla. 

 

widok z Gichty 
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tereny Kobylej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala gimnastyczna przy SP Szczejkowice 
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Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach 

 

Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach 
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Kapliczka w Szczejkowicach 

Kościół Matki Bożej pośredniczki Wszelkich Łask 
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Ochotnicza Straż Pożarna i Wiejski Domu Kultury w Szczejkowicach 
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UZASADNIENIE 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na operacje typu „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach 

niniejszego konkursu Gmina planuje złożyć wniosek na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni ulicy Bełkowskiej 

w sołectwie Szczejkowice droga nr 367001S i ulicy Wysokiej w sołectwie Bełk droga nr 369022S”. Jednym z 

warunków przyznania pomocy jest spójność niniejszej operacji z dokumentem strategicznym. Plan Odnowy 

Miejscowości Szczejkowice stanowić będzie załącznik do wniosku o przyznanie pomocy. Plan Odnowy 

Miejscowości został przyjęty w dniu 14.06.2022 r. przez Zebranie Wiejskie w Szczejkowicach. 
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