
 
 
 

Plan Rozwoju Lokalnego 
 
 
 

Gminy Zdzieszowice 
na lata  

2004 – 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

czerwiec 2004r. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice   
 

 II  

 
 

Spis tre�ci 
 
 
  WST�P  
  WPROWADZENIE 1 
I.  OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU 

LOKALNEGO 
3 

II.   AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 
NA OBSZARZE OBJ�TYM WDRA�ANIEM PLANU 

4 

 1. Informacje ogólne 4 
 2. Organizacja wewn�trzna Gminy 12 
 3. Charakterystyka sfery społecznej  13 
 3.1 Ludno�� 13 
 3.2 Bezrobocie 15 
 3.3 Pomoc społeczna 16 
 3.4 Przeciwdziałanie patologiom społecznym 17 
 3.5 Sytuacja mieszkaniowa 18 
 3.6 Edukacja 19 
 4. Charakterystyka sfery gospodarczej 21 
 4.1 Podmioty gospodarcze 21 
 4.2 Rolnictwo 22 
 4.3 Finanse 26 
 5. Infrastruktura 27 
 5.1 Transport 28 
 5.2 Ochrona �rodowiska 29 
  Sie� wodoci�gowa 29 
  Kanalizacja sanitarna 30 
  Kanalizacja deszczowa 30 
 5.3 Elektroenergetyka 31 
 5.4 Energetyka cieplna 32 
 5.5 Gazyfikacja 38 
 6. �rodowisko przyrodnicze 44 
 7. Kultura, sport, turystyka i dziedzictwo kulturowe 48 
 7.1 Kultura 48 
 7.2 Sport i turystyka 49 
 7.3 Dziedzictwo kulturowe 52 
III   Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego giny 53 
 1. Analiza SWOT 53 
 1.1 Identyfikacja mocnych i słabych stron Gminy Zdzieszowice 53 
 1.2 Szanse rozwoju Gminy 56 
 1.3 Zagro�enia rozwoju 57 



    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice   
 

 III  

 2. Cel Planu Rozwoju Gminy 2004-2006 58 
 2.1 Budowa infrastruktury technicznej 59 
 2.2 Rozwój zasobów ludzkich 62 
 2.3 Rozwój obszarów wiejskich 64 
 2.4 Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów krajobrazowo - 

turystycznych 
66 

 2.5 Promocja Gminy i współpraca z zagranic� 67 
 3 Spójno�� zało�onych celów z celami strategicznymi 

dokumentów rozwoju Gminy Zdzieszowice 
68 

 4 Powi�zanie celów z działaniami realizowanymi na terenie 
Gminy 

70 

IV  Wdra�anie Planu Rozwoju Gminy 71 
 1. Finansowanie 71 
 2. Zarz�dzanie 72 
 3. Instytucja wdra�aj�ca Plan Rozwoju Gminy 72 
 4. System monitorowania 73 
 5. Sposoby oceny Planu 73 
 6. Informacja i promocja 74 
V  Spis tabel 75 
VI   Spis wykresów 77 
    
 



    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice   
 

 IV

 

W S T � P 
 
 
   Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem planistycznym 
okre�laj�cym strategi� społeczno-gospodarcz� gminy na lata 2004-2006, a tak�e 
wskazuje planowane działania na lata 2007-2013. 
 
Podstaw� opracowania planu jest zatwierdzona uchwał� Rady Miejskiej 
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy oraz Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, co gwarantuje spójno�� działa	 wpływaj�cych w sposób 
kompleksowy na rozwój społeczno-gospodarczy. 
 
Plan Rozwoju Lokalnego wskazuje kierunki zaanga�owania �rodków funduszy 
strukturalnych i �rodków własnych gminy.  
 
Ma zasadniczy wpływ na przebieg procesów rozwojowych gminy , zgodnych  
z oczekiwaniami społeczno�ci lokalnej. Zgodno�� z oczekiwaniami społecznymi 
gwarantuje opracowanie dokumentu na podstawie zało�e	 uj�tych w Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego, które 
to dokumenty opracowano w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, ankiety, 
wywiady, zebrania �rodowiskowe i warsztaty.  
 
Dokument ten stworzony przy tak szerokiej akceptacji społecznej wyszczególnia 
najistotniejsze problemy mieszka	ców  i w ten sposób stanowi istotny wkład  
i podstaw� budowy lokalnego społecze	stwa obywatelskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Burmistrz  
                                                      Dieter  Przewdzing  
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W P R O W A D Z E N I E  

 

 

   Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia w pierwszej cz��ci aktualn� sytuacj� 

społeczno-gospodarcz� na terenie gminy. Na podstawie oceny słabych  

i mocnych stron naszej gminy pozwala na sformułowanie celów i opisu strategii 

maj�cej na celu stworzenie trwałych podstaw rozwoju społecze	stwa  

i gospodarki, mo�liwie najlepszych warunków �ycia mieszka	ców. 

 

Plan Rozwoju Lokalnego szacuje spodziewane efekty planowanych inwestycji  

i ich wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki 

zaanga�owania �rodków funduszy strukturalnych i  �rodków własnych gminy. 

 

Realizacja głównego celu strategicznego tj. tworzenie trwałych podstaw 

rozwoju społecznego i gospodarczego, stworzenie mo�liwie najlepszych 

warunków �ycia mieszka	ców odbywa� si� b�dzie poprzez realizacj� celów 

cz�stkowych zdefiniowanych w odpowiedzi na wnioski wynikaj�ce z analizy 

słabych i mocnych stron gminy, szans i zagro�e	 przed ni� stoj�cych oraz zmian 

zachodz�cych w gospodarce. 

  

Priorytetow� spraw� sformułowanego w strategii celu jakim jest stworzenie 

,,…najlepszych warunków �ycia ..,,   jest zapewnienie zatrudnienia wszystkim 

deklaruj�cym ch�� jego podj�cia. Cel ten mo�e zosta� osi�gni�ty tylko poprzez 

�ci�gni�cie na teren gminy kolejnych inwestorów. Warunkiem aby to osi�gn�� 

jest zaoferowanie im atrakcyjnych, uzbrojonych w podstawowe media terenów 

inwestycyjnych, które zostały ju� wytyczone w planie Zagospodarowania 

Przestrzennego, natomiast Plan Rozwoju Lokalnego ma zapewni� mo�liwo�� 

ich uzbrojenia i podnie�� ich atrakcyjno��. Ide� wymogu przygotowania 
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lokalnych pogramów rozwoju jest przede wszystkim wł�czenie w proces 

wyznaczania celów rozwoju społeczno – gospodarczego lokalnych społeczno�ci. 

Celem tworzenia tego programu jest zapewnienie koncentracji �rodków na 

strategicznych działaniach samorz�dów, poza tym pozwala na konsumpcje 

�rodków dost�pnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Lokalnego. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego jest współfinansowany z dwóch funduszy strukturalnych: 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FFRR ) oraz Europejskiego 

Funduszu Społecznego ( ES ) gdzie dofinansowanie mo�e wynosi�  do 75%,  

a w przypadku gdy inwestycje infrastrukturalne generuj� znaczny zysk do 50%.  

Plan Rozwoju Lokalnego jest niezb�dnym zał�cznikiem do formularza 

aplikacyjnego przekazywanego do Urz�du Marszałkowskiego celem pozyskania 

�rodków z wszystkich dost�pnych funduszy. 

 

Urz�dy  Marszałkowskie pełni� istotn� rol� we wdra�aniu programów, a co za 

tym idzie w kwalifikowaniu wniosków i dysponowaniu �rodków.  

 
 
                                                  Lider Moderator  
 
 
                                                            Dieter Przewdzing 
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I.   OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 
 

 

Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje swym zasi�giem terenu Gminy Zdzieszowice, 

tj. miasta Zdzieszowice i 6 sołectw (Januszkowice, Jasiona, Kr�pna, Oleszka, 

Rozwadza, �yrowa). 

 

Zakładane ramy czasowe dotyczy� b�d� dwóch okresów programowania Unii 

Europejskiej, które przekłada� si� b�d� bezpo�rednio na działania z nimi zwi�zane, s� 

to lata 2004 – 2006 i lata 2007 – 2013. 
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Fot. 1 Stary ko�ciół �w. Antoniego 

 

II AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA 

OBSZARZE OBJ�TYM WDRA �ANIEM PLANU 

 
 

1. Informacje ogólne 
 
 

„Ziemia Zdzieszowicka” le�y we wschodniej cz��ci 

województwa opolskiego. Graniczy z gmin�: 

Le�nica, K�dzierzyn – Ko
le, Walce, Krapkowice, 

Gogolin, Strzelce Opolskie, Re	ska Wie�.  

 
Zdzieszowice otrzymały 

prawa miejskie w 1962 roku. 

Pocz�tki Zdzieszowic s� mało 

znane. Zwi�zane s� ze 

staro�ytn� osad� o nazwie Solownia (stara cz��� miasta przylegaj�ca do 

Odry), był tu przeładunek soli oraz innych towarów dostarczanych l�dem 

z Górnego �l�ska na tratwy pływaj�ce Odr�. Najwcze�niejszy zapis pochodzi z 1405 roku 

Zduieszowicz, potem w 1484 roku Zdziechowicz. Pod wpływem niemieckim Deschiwitz 

pojawiła si� wtórna forma Dzieszowice w 1845 roku, ta 

staro�l�ska nazwa patronimiczna z dostojn� podstaw� 

antroponimiczn� Zdziesza, b�d�ca skróceniem imienia 

Zdziesław została zmieniona w 1936 roku na Odertal. Wie� ta 

przechodziła w �redniowieczu z r�k do r�k. Od 1615 roku 

znajdowała si� w posiadaniu v. Redernów, pó
niej v. 

Promnitzów, od połowy XVII wieku własno�� Collonów, po 

wojnach napoleo	skich za�, a� do ko	ca XIX wieku 

hrabiowskich rodów Nostizów i Jockischów. W 1864 roku 

wie� liczyła ł�cznie około 900 osób. W 1845 roku 

miejscowo�� ta uzyskała poł�czenie kolejowe z Opolem i K�dzierzynem. Podj�te w II 

połowie XIX wieku próby uprzemysłowienia wsi (wapiennik, cegielnia, gorzelnia, 

cukrownia) zako	czyły si� niepowodzeniem. W latach 1910 – 1933 ludno�� wzrosła z 1567 

do 2130 osób.  

 



    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice   
 

 5 

Fot. 2 Nowy ko�ciół parafialny �w. Antoniego 

 

Fot. 3 Widok na koksowni� w Zdzieszowicach 

Wzrost ludno�ci Zdzieszowic spowodował w 1920 roku przybudowanie do domu b�d�cego 

własno�ci� ks. Hawlitschki (proboszcza z Le�nicy) ko�cioła pod wezwaniem �w. Antoniego.  

 

W 1936 roku dzi�ki ks. Fryderykowi Czernikowi 

zacz�to budow� nowego ko�cioła �w. Antoniego, 

który został uko	czony w 1937 roku.  

 

Do czasu wybuchu II wojny �wiatowej 
Zdzieszowice były dwuj�zyczne: w ko�ciele 
msze �wi�te odprawiano w j�zyku polskim i 
niemieckim, od 1991 roku ponownie 
wprowadzone zostały msze w j�zyku 
niemieckim. 

 

Wielki przemysł rozwin�ł si� tu 

dopiero w okresie 

mi�dzywojennym. W roku 1929 i 

1930 przyst�piono do 

przygotowania terenu pod 

budow� „Koksowni”. Teren ten 

był dawniej zalesiony i nale�ał do 

Grafa Schaffgotscha. Dla 

urz�dników „Koksowni” 

wybudowano mieszkania 

(obecnie stare bloki na ul. 

Korfantego i Ko�ciuszki), a dla 

robotników domy (aktualnie Stare Osiedle oraz ul. Parkowa i Ogrodowa). Dla dzieci 

wybudowano szkoł� (Szkoła Podstawowa nr 2), w 1938 roku zbudowano przez siostry 

zakonne przedszkole (Przedszkole nr 1). W latach 1931 – 1932 uko	czono budow� Zakładów 

Koksochemicznych. Pierwsza bateria typu „Stil” została uruchomiona w 1932 roku. W latach 

1939 – 1945 wytwarzano tu koks, benzyn� syntetyczn�, oleje lekkie i ci��kie oraz gaz 

parafinowy. W wyniku działa	 wojennych zakłady uległy znacznemu zniszczeniu. Rosn�ce 

zapotrzebowanie na paliwa wpłyn�ło na decyzj� o podj�ciu odbudowy i rozbudowy Zakładów 

Koksowniczych. W 1951 roku dokonano rozruchu pierwszej baterii. Produkcja zakładów 

nastawiona była w wi�kszo�ci na koks wielkopiecowy. Rozwój gospodarczy i przemysłowy 
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Fot. 4 Pałac w �yrowej 

 
Fot. 5 Brama wjazdowa do Pałacu w �yrowej 

 

doprowadził do rozbudowy zakładów oraz wpłyn�ł w znacznym stopniu na struktur� 

gospodarcz� i zatrudnienie, a tak�e na zagro�enie ekologiczne tej ziemi. „Ziemia 

Zdzieszowicka” ma w znacznym stopniu ska�one �rodowisko, przyczynił si� do tego 

dynamiczny rozwój przemysłu i proces urbanizacyjny. D��enie władz Miasta i Gminy 

zmierzaj� do zmniejszenia degradacji �rodowiska (kompleksowa gazyfikacja i rozbudowa 

sieci kanalizacji sanitarnej).  

Zdzieszowice nale�� do tych miejscowo�ci, o pozycji 

których pod wzgl�dem gospodarczym, a jednocze�nie 

do rangi miasta zdecydował rozwój przemysłu w tym 

przypadku koksochemicznego. Miasto odgrywa 

czołow� rol� w�ród o�rodków przemysłowych 

województwa opolskiego. Ubogie jest w zabytki sztuki, 

znajduje si� tu jedynie XIX – wieczna kapliczka 

dzwonnicza. Dla turystów Zdzieszowice s� przede 

wszystkim dogodnym i bliskim punktem wypadowym 

pieszych wypraw na Gór� �wi�tej Anny (6 km), 

Le�nicy (4 km). Atrakcj� „Ziemi Zdzieszowickiej” s� 

walory krajobrazowe oraz zabytki miejscowo�ci 

�yrowa i Jasiona, jak równie� prom na rzece Odrze.  

 

�yrowa le�y na północ od Zdzieszowic u zachodniego podnó�a Góry �wi�tej Anny. Wokół 

rozci�ga si� �ciana lasu bukowego porastaj�cego poprzecinane licznymi jarami zbocze góry. 

Dzi�ki swym walorom krajobrazowym i ciekawym obiektom krajoznawczym stanowi 

atrakcyjne miejsce w�drówek i 

wycieczek. Zim� tutejsze tereny 

stwarzaj� mo�liwo�� uprawiania 

narciarstwa. Jak wynika ze 
ródeł 

historycznych, wie� nale�ała pocz�tkowo 

do klasztoru cysterskiego z Jemielnicy, a 

potem do rodziny �yrowskich, od której 

odkupił j� w 1631 roku – znany fundator 

klasztoru franciszkanów na Górze 

�wi�tej Anny – hrabia Melchior 

Ferdynand Gaszyna. W �yrowej magnat ten pozostawił po sobie stylowy, wczesnobarokowy 
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Fot. 6 Studnia w �yrowej 

pałac z lat 1631 – 1644 (gr. I), wchodz�cy w skład wi�kszego zespołu zabudowa	. Do 

zespołu pałacowego nale�y park krajobrazowy. Rozległy kompleks budynków zało�ony jest 

wokół czworobocznych dziedzi	ców – pałacowego i gospodarczego – oddzielonych od siebie 

w�skim skrzydłem parawanowym z bram� przejazdow� po�rodku. Dwupi�trowy korpus 

główny wyra
nie góruje nad pozostałymi, znacznie ni�szymi od niego skrzydłami, jednak 

pi�kn� sylwetk� i wywa�onymi proporcjami architektonicznymi odznacza si� zwłaszcza 

skrzydło frontowe, zaopatrzone a� w trzy wie�e. Nad przejazdem pi�trzy si� czworoboczna 

wie�a bramna. Towarzysz� jej po bokach dwie o�mioboczne, cz��ciowo wtopione w korpus, 

wie�e naro�ne. Dookoła dziedzi	ca pałacowego biegnie arkadowy kru�ganek. W 

bezpo�rednim s�siedztwie pałacu wznosi si� ko�ciół filialny �w. Mikołaja (gr. II). Zbudowany 

około 1300 roku w stylu gotyckim, a powi�kszony i przekształcony w duchu barokowym w I 

połowie XVIII wieku. Wczesnogotyckie prezbiterium, którego struktura architektoniczna 

zachowała si� w pierwotnym stanie, przypomina proste układy i rozwi�zania stosowane w 

ko�ciołach cysterskich. Jest ono nakryte sklepieniem krzy�owo -  �ebrowym z gładkimi 

zwornikami i profilowanymi �ebrami, spływaj�cymi na zworniki. Niespodziank� w 

�yrowskim ko�ciele s� równie� dwa obrazy z II połowy XVIII stulecia, zdobi�ce boczne 

ołtarze. Wyszły one spod p�dzla znakomitego artysty �l�skiego, Franciszka Sebastiniego.  

 

W �rodku wsi znajduje si� obok stawu zabytkowa studnia 

z pocz�tku XIX wieku, obudowana wysokim murem 

kamiennym i nakryta drewnianym daszkiem w kształcie 

sto�ka. Studnia ta – rzecz do�� niezwykła – słu�y 

jednocze�nie za kapliczk� przydro�n�. Mamy tu wi�c 

przed sob� jedyny tego rodzaju zabytek na �l�sku 

Opolskim.  

 

Zabudowania po zlikwidowanym przedsi�biorstwie 

REMAK w �yrowej zostały zakupione przez inny 

podmiot gospodarczy. Po przystosowaniu pomieszcze	 

uruchomione zostan� punkty rzemie�lnicze i zakład 

stolarski. 

 

Jasiona poło�ona jest w połowie drogi z Gogolina na Gór� �wi�tej Anny. Mo�na tu dojecha� 

autobusem od strony D�brówki (na trasie Krapkowice – Strzelce Opolskie) lub od strony 
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Fot. 7 Ko�ciół �w. Marii Magdaleny w Jasionej 

Fot. 8 �luza na stopniu wodnym Januszkowice 

Zdzieszowic przez �yrow�, albo te� poci�giem PKP na linii Opole – K�dzierzyn. Odległo�� 

wsi od schowanej w lesie stacji kolejowej wynosi ok. 2 km. Stacja ta jest wybornym punktem 

wyj�ciowym zarówno pieszych, jak i kolarskich, a zim� narciarskich wycieczek w rejon Góry 

�wi�tej Anny.  

Pierwsze �lady osadnictwa na terenie Jasiony 

pochodz� z okresu wpływów rzymskich tj. 

pierwszych wieków naszej ery. Zostały one 

odkryte przypadkowo w 1971 roku. W 

dokumentach historycznych wie� 

wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1285 

roku. Przebywaj�c w Jasionie warto zajrze� do 

ko�cioła parafialnego �w. Marii Magdaleny 

(zb. gr. I). Ta neobarokowa budowla z 1911 

roku na pierwszy rzut oka nie zapowiada 

niespodzianek, kryje j� jednak ocalały 

fragment poprzedniej �wi�tyni, zbudowanej z 

kamienia łamanego około XIV wieku. Chodzi 

o pierwotne, dwuprz�słowe prezbiterium, 

słu��ce obecnie za boczn� kaplic�. Zaliczono 

j� do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej na �l�sku Opolskim. Wn�trze 

prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzy�owo – �ebrowym z gładkimi zwornikami.  

Profilowane �ebra sklepienia spływaj� w naro�ach na wsporniki z wizerunkami głów ludzi i 

zwierz�t, a mi�dzy prz�słami na wsporniki hermowe. Na �cianach zachowała si� polichromia 

gotycka z II połowy XIV stulecia, odsłoni�ta spod pó
niejszych warstw w 1912 roku, 

przestawia ona cykl pasyjny. Spo�ród tych 600 – letnich malowideł wyró�niaj� si� zwłaszcza 

dwie kompozycje: Ukrzy�owania i S�du 

Ostatecznego. Znajduj� si� one w kr�gu 

wpływów czeskich I połowy XIV wieku.  

 

Na terenie Jasionej z inicjatywy Burmistrza 

rozpocz�ła działalno�� włoska firma, zajmuj� 

si� oni hodowl� szparagów, truskawek i upraw� 
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Fot. 7 Januszkowice stawy 

 
Fot. 8 O�rodek rekreacyjny "Jezioro Srebrne" 

winnic. Firma zatrudniła ju� sezonowo około 30 bezrobotnych z terenu gminy. 

W czerwcu 2004 roku została oddana do u�ytku „Oaza Ciszy i Spokoju” prowadzona przez 

ksi�dza. Jest to jeden z niewielu o�rodków tego typu w Europie i jeden z pierwszych w 

Polsce. 

 

Przez gmin� Zdzieszowice przepływa rzeka Odra tworz�c kilkana�cie zakoli przeci�tych 

kanałami przewa�nie z ko	ca XIX wieku (szczególnie w latach 1889 – 1892 w czasie 

prowadzenia wtedy regulacji rzeki). Na 

wysoko�ci Januszkowic oraz Kr�pnej 

zbudowano �luz�. 

 

Wie� Januszkowice poło�ona jest na 

prawym brzegu rzeki Odry, na bardzo 

wyra
nie zarysowuj�cym si� tarasie 

wysokim. Taras wysoki rozci�ga si� dalej, 

niemal�e do toru kolejowego (linia 

K�dzierzyn – Ko
le  –  Opole). Na du�ej 

przestrzeni wyst�puj� urobiska �wirowni. W Januszkowicacj powstała pierwsza w tym rejonie 

elektrownia wodna usytuowana na stopniu wodnym Januszkowice.  

 

Po wyeksploatowaniu �wiru odsłoniło si� tu 

zwierciadło wód gruntowych i powstały 

stawy, miejsce wypoczynku i rekreacji 

mieszka	ców gminy oraz k�dzierzy	skiego 

okr�gu przemysłowego.  

 

Istniej�ca baza lokalowa wkomponowana w 

pejza� powstałych tu akwenów wodnych 

stwarza warunki do uprawy sportów 

wodnych i w�dkarstwa. 
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Fot. 9 Stawy w Kr�pnej 

 

 
Fot. 11 Kaplica w Oleszce 

W odległo�ci 5 kilometrów na północ od 

Zdzieszowic rozci�ga si� Oleszka. Le�y na trasie 

pieszych w�drówek na Gór� �wi�tej Anny. Tereny 

tej wsi wchodz� w skład parku krajobrazowego – 

ma on na celu ochron� i zabezpieczenie istniej�cej 

fauny i flory. W granicach parku istnieje 

mo�liwo�� budowy bazy wypoczynku i rekreacji. 

 

W bezpo�rednim s�siedztwie Zdzieszowic 

znajduje si� wie� Rozwadza. Ta niewielka wie� 

usytuowana jest na trasie K�dzierzyn – 

Krapkowice. Oblicze Rozwadzy w zasadzie 

niczym si� nie ró�ni od pozostałych wsi „Ziemi 

Zdzieszowickiej”. Dzi�ki mieszka	com wsi 

powstaj� tu nowe obiekty (np. ko�ciół, remiza OSP) zmieniaj�ce jej oblicze.  

 

W zabudowaniach po upadłym przedsi�biorstwie usług technicznych powstały firmy 

zajmuj�ce si� obrotem materiałami budowlanymi, �wiadczeniem usług instalacji wodno-

kanalizacyjnych. 

 

Na prawym brzegu rzeki Odry, 5 kilometrów 

od Zdzieszowic rozci�ga si� wie� Kr�pna. Ze 

starorzeczy po dawnych zakolach istnieje 

mo�liwo�� wydobywania kruszywa. Wspólny 

wysiłek mieszka	ców wsi doprowadził do 

zmiany wygl�du wsi – rozbudowa szkoły, 

budowa ko�cioła i remizy. W Kr�pnej powstały 

2 nowe zakłady pracy oraz budowana jest 2 

elektrownia wodna.  

 

Historia „Ziemi Zdzieszowickiej” to historia pokole	 kilku narodów na stałe wyryta w 

„korzeniach” tej ziemi.  
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„Ziemia Zdzieszowicka” posiada gleby z piasków lu
nych, słabo gliniastych i �wirów 

nale��cych do lekkich, kwa�nych, słabo próchniczych i mało zasobnych w zwi�zki fosforowe 

oraz potasowe. Nadto s� glebami suchymi, silnie przepuszczalnymi. Gleby te s� mało 

urodzajne, nale�� do V i VI klasy. Wyst�puj� one szerokim pasem po prawej stronie Odry. 

Ponadto istnieje tu gleba klasy III i IV (mady �rednie i ci��kie zasobne w składniki 

mineralne). Ziemie te u�ytkowane s� jako pola orne, w wilgotniejszych jako u�ytki zielone. 

W gminie istnieje 3 577 ha u�ytków rolnych (66% ogólnej powierzchni). Lasy zajmuj� 789 

ha. 

 



    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice   
 

 12 

2. Organizacja wewn�trzna Gminy 

 

Zajmuje 57,8 kilometrów kwadratowych powierzchni, liczy około 17.300 mieszka	ców. W 

skład jej wchodz�: miasto Zdzieszowice oraz sze�� sołectw tj. Januszkowice, Kr�pna, 

Rozwadza, Oleszka, �yrowa, Jasiona. 
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3. Charakterystyka sfery społecznej 

 

3.1. LUDNO�� 
 

Gmina Zdzieszowice zajmuje obszar 57,8 kilometrów kwadratowych powierzchni, 

zamieszkuje ok. 17.300 mieszka	ców, z czego 75% ludno�ci skupiona jest w mie�cie. 

Przeci�tna g�sto�� zaludnienia wynosi 297 osób na kilometr kwadratowy.  

 

Na terenie gminy Zdzieszowice funkcjonuje 7 szkół podstawowych, publiczne 

gimnazjum i zespół szkół. Do szkół podstawowych i gimnazjum ucz�szcza 2.015 dzieci, w 

zespole szkół w trybie dziennym i zaocznym uczy si� 373 uczniów. Ogółem do szkół 

ucz�szcza 2.388 osób. 

 

Gmin� Zdzieszowice mo�na okre�li� mianem pogranicza w sensie społeczno-

kulturowym. To obszar styku ró�nych kultur, które przenikały si� wzajemnie, a tak�e obszar 

dwóch idei narodowych – polskiej i niemieckiej. Dzi� społeczno�� gminy charakteryzuje 

bogactwo do�wiadcze	, zwi�zane z obcowaniem z odmienno�ci� kulturow�, zdolno�� do 

samoorganizacji i otwarto�ci na �wiat.  

 

Dla gminy Zdzieszowice, jak równie� niemal dla całej Opolszczyzny charakterystyczne 

s� kontakty z Niemcami zarówno rodzinne jak i instytucjonalne oraz partnerskie. Równie� 

istotn� staje si� współpraca z czechami a zwłaszcza z regionami przygranicznymi (współpraca 

w ramach euroregionu PRADZIAD). 

 

Powszechne s� wyjazdy do pracy za granic�, które w stosunku do innych regionów 

województwa opolskiego i tak nie s� du�e. Fakt ten jest jednak postrzegany w kategoriach 

potencjalnych zagro�e	, przede wszystkim w kontek�cie zmian na rynku pracy (drena� 

wykwalifikowanych kadr), nieprawidłowo�ci w funkcjonowaniu rodziny i kryzysu 

demograficznego. Pozytywnym aspektem migracji zarobkowej jest natomiast przejmowanie 

europejskich wzorców pracy, co b�dzie procentowa� na nowym otwartym rynku pracy Unii 

Europejskiej. 
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Tabela 1.  Stan ludno�ci Gminy Zdzieszowice na 31 grudnia roku: 
Miejscowo �� 2000 2001 2002 2003 
Zdzieszowice 13.691 13.490 13.244 13.115 
Januszkowice 1.112 1.091 1.080 1.054 
Jasiona 406 403 405 402 
Kr�pna 774 770 780 784 
Oleszka 160 155 157 150 
Rozwadza 1.031 1.028 1.025 1.026 
�yrowa 718 730 741 746 
Przysiółek 
Dalnie 

36 36 35 35 

OGÓŁEM 17.928 17.703 17.467 17.312 
 
 
Tabela 2.  Statystyka rejestracji zdarze	 w ewidencji – stan na 31 grudnia roku: 
Lata 2000 2001 2002 2003 
Liczba urodze � 184 127 150 149 
Liczba zgonów 115 114 128 117 
Mał �e�stwa 112 111 108 101 
Migracja 169 170 144 242 
Emigracja 101 143 130 108 
Przemeldowania 287 264 266 317 
Pobyty czasowe 418 464 471 501 
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3.2. Bezrobocie 
 
Bezrobocie w gminie Zdzieszowice przybrało coraz bardziej widoczn� tendencj� 

spadkow�. W roku 2003 zatrudnienie znalazło ponad 400 osób, natomiast od pocz�tku 

roku 2004 do maja zatrudnienie znalazło ponad 160 osób, przyczyniły si� do tego 

podmioty gospodarcze działaj�ce na naszym terenie. 

 
 
Dane PUP Krapkowice w liczbach na 31 grudnia podanych lat. 
 
 
 
Tabela 3.  Zarejestrowani bezrobotni z terenu gminy Zdzieszowice 
Bezrobotni 2000 2001 2002 2003 
Kobiety 432 477 468 460 
M��czy �ni 172 204 265 235 
Razem 604 681 733 695 
(Opracowano na podstawie danych z PUP Krapkowice  maj 2004) 
 
 
 
Tabela 4.  Bezrobocie procentowo 
Stopa 
bezrobocia 

2000 2001 2002 2003 

Powiat 
Krapkowicki 

11,4 13,8 13,9 13,6 

(Opracowano na podstawie danych z PUP Krapkowice  maj 2004) 
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3.3. Pomoc społeczna 
 
 
Pomoc społeczna jest instytucj� polityki społecznej pa	stwa maj�c� na celu umo�liwienie 
osobom i rodzinom, przezwyci��anie trudnych sytuacji �yciowych, których nie s� one w 
stanie pokona�, wykorzystuj�c własne �rodki, mo�liwo�ci i predyspozycje. 
 
Pomoc społeczn� organizuj� organy administracji rz�dowej i samorz�dowej, współpracuj�c w 
tym zakresie z organizacjami społecznymi, ko�ciołem katolickim, innymi ko�ciołami, 
zwi�zkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 
fizycznymi i prawnymi. Osoby i rodziny korzystaj�ce z pomocy społecznej s� obowi�zane do 
współudziału w rozwi�zywaniu ich trudnej sytuacji �yciowej. 
 
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezb�dnych potrzeb �yciowych osób i rodzin 
oraz umo�liwianie im bytowania w warunkach godno�ci człowieka. Pomoc społeczna 
powinna w miar� mo�liwo�ci doprowadzi� do �yciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz 
ich integracji ze �rodowiskiem. 
 
W gminie Zdzieszowice działa Miejsko Gminny O�rodek Pomocy Społecznej, który pracuje z 
około 2.000 podopiecznymi. Obecnie do zakresu zada	 tej jednostki dodano wypłaty zasiłków 
rodzinnych co automatycznie zwi�ksza liczb� podopieczni. 
 
Tabela 5.  Udział pomocy społecznej w poszczególnych latach 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ilo �� osób 1.895  1.792  1.844  1.805  1.996  1.929  1.665  1.677  
Ilo �� rodzin  519 495 538 536 574 567 538 548 
(Opracowano na podstawie sprawozda	 rocznych MPIPS1) 
 
Tabela 6.  Do�ywianie dzieci w szkołach 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ilo �� dzieci  215 247 176 238 251 246 207 235 
Ilo �� 
placówek 

3 3 3 4 5 5 5 6 

(Opracowano na podstawie sprawozda	 rocznych MPIPS1) 
 
Tabela 7.  Dodatki mieszkaniowe 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Kwota 
wypłaconych 
dodatków 

159.261  365.457  384.167  444.021  383.143  379.617  

Ilo �� dodatków 
mieszkaniowych  

1679 2020 2370 2615 2401 2412 

(Opracowano na podstawie sprawozda	 rocznych MPIPS1) 

                                                
1 Obecnie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
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3.4. Przeciwdziałanie patologiom  społecznym 
 
W zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych takich jak alkoholizm, 
narkomania, społeczne niedostosowanie dzieci, nieletnich i młodzie�y, ubóstwo podejmuje 
si� szereg działa	 zmierzaj�cych do ograniczania tego rodzaju problemów.  
Zasoby instytucjonalne na terenie gminy Zdzieszowice tj. Miejsko-Gminny O�rodek 
Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych, Gminna Komisja Rozwi�zywania 
Problemów Alkoholowych, Miejsko – Gminny O�rodek Pomocy Społecznej, Caritas, 
Stowarzyszenie „Otwarte Serce” umo�liwiaj� realizacj� zada	 w tym kierunku i niwelowanie 
nasilaj�cych si� problemów społecznych. 
 
W zakresie rozwi�zywania problemów alkoholowych w gminie Zdzieszowice podejmuje si� 
nast�puj�ce działania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi�zywania 
Problemów Alkoholowych uchwalane corocznie przez Rad� Miejsk� : 
1/ wobec osób uzale�nionych  
- pomoc terapeutyczna i psychologiczna poprzez indywidualne konsultacje z terapeut� 

uzale�nie	, treningi i warsztaty wspieraj�ce prawidłowe postawy abstynenckie, zaj�cia 
edukacyjno – terapeutyczne dla osób nadmiernie pij�cych, działania podejmowane przez 
Gminn� Komisj� Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych w zakresie podejmowania 
działa	 zmierzaj�cych do poddania si� leczeniu odwykowemu osób uzale�nionych, 
integracja społeczna osób uzale�nionych od alkoholu,   

2/ wobec osób współuzale�nionych 
- pomoc psychologiczna i w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwi�zywaniu 

problemów osobistych poprzez poradnictwo z  terapeut� rodzinnym, spotkania grup 
wsparcia dla kobiet z rodzin z problemem alkoholowym, 

3/ wobec osób dotkni�tych przemoc� 
- pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych oraz z zakresu prawa rodzinnego, 

stworzenie zespołu spcejalistów zajmuj�cych si� i pomagaj�cych ofiarom przemocy w 
rodzinie, stosowanie procedury „ Niebieskie Karty” , informowanie odpowiednich słu�b 
o przypadkach stosowania pomocy, 

4/ wobec dzieci m.in. z rodzin dysfunkcyjnych  
- praca profilaktyczna poprzez zaj�cia edukacyjno – socjoterapeutyczne, pomoc 

psychologiczno – pedagogiczna w rozwi�zywaniu trudno�ci wychowawczych, pomoc w 
nauce, organizowanie kolonii profilaktycznych, zaj�cia profilaktyczne dla młodzie�y z 
grup ryzyka, wspieranie �rodowisk promuj�cych postawy abstynenckie w�ród dzieci i 
młodzie�y poprzez współprac� ze stowarzyszeniami,  organizacjami prowadz�cymi 
działalno�� dla dzieci i młodzie�y, realizacja programów profilaktycznych w szkołach 

5/ wobec rodziny  
- realizacja warsztatów umiej�tno�ci rodzicielskich o charakterze profilaktycznym, pomoc  

w radzeniu sobie z kłopotami i trudno�ciami wychowawczymi, wspieranie rodziny przez 
obj�cie dziecka działaniami wychowawczymi, opieku	czymi i edukacyjnymi 
realizowanymi  w �wietlicach, zmniejszanie dysfunkcji rodziny. 
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3.5. Sytuacja mieszkaniowa 
 
 
Tabela 8.  Zasoby mieszkaniowe ZGKiM Zdzieszowice 

Mieszkania zamieszkane Izby Powierzchnia u�ytkowa 
mieszka� m2 

 
razem w tym 

zamieszkane 
na stałe 

w mieszkaniach zamieszkałych stale 

Miasto 171 167 342 5.243 
Sołectwa 29 29 99 1.772 
Ł	cznie 
Gmina 

200 196 441 7.015 

(Opracowano na podstawie:  sprawozdania o zasobach mieszkaniowych za rok 2003 M-01 
sporz�dzone przez ZGKiM w Zdzieszowicach) 

 
Tabela 9.  Mieszkania (w tym w budownictwie indywidualnym) oddane do u�ytku w latach 
 Przed 

1918 
1918-
1944 

1945-
1970 

1971-
1978 

1979-
1988 

1989-
2002 

w tym 
w latach 2001-2002 

w budowie 

Gmina 262 902 870 1.213 1.012 300 9 9 
(Opracowano na podstawie:  „Podstawowe informacje ze spisów powszechnych dla Gminy 

Zdzieszowice, 2002) 
 
Tabela 10.  Zasoby mieszkaniowe zamieszkane 

Mieszkania zamieszkane Izby Powierzchnia 
u�ytkowa 

mieszka� w m2 

Ludno�
 w 
mieszkaniach 

 
razem w tym zamieszkane 

na stałe 
w mieszkaniach zamieszkałych stale 

Gmina 4.893 4.712 19.786 345.116 17.824 
(Opracowano na podstawie:  „Podstawowe informacje ze spisów powszechnych dla Gminy 

Zdzieszowice, 2002) 
 
Tabela 11.  Podstawowe wska
niki warunków mieszkaniowych 

Przeci�tna liczba Przeci�tna powierzchnia 
u�ytkowa w m2 na 

Izb w 1 
mieszkaniu 

Osób w 1 
mieszkaniu 

Gospodarstw 
domowych w 1 

mieszkaniu 

1 mieszkanie 1 osob� 

 

w mieszkaniach zamieszkałych stale 
Gmina 4,20 3,78 1,36 73,3 19,4 
(Opracowano na podstawie:  „Podstawowe informacje ze spisów powszechnych dla Gminy 

Zdzieszowice, 2002) 
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3.6. Edukacja 
 
 

Na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice swoj� siedzib� maj� nast�puj�ce placówki 
wychowawczo-o�wiatowe: 

• 1 - �łobek,  
• 8 - przedszkoli,  
• 7 - szkół podstawowych,  
• 1 - gimnazjum publiczne. 

 
W Zdzieszowicach funkcjonuje tak�e szkolnictwo �rednie - Zespół Szkół im. Jana 

Pawła II w skład którego wchodzi: 
• Liceum Ogólnokształc�ce,  
• Liceum Zawodowe o profilu krawieckim,  
• Technikum Zawodowe o kierunku budowa maszyn,  
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształc�ca w nast�puj�cych zawodach: 

o elektromechanik,  
o monter mechanicznych urz�dze	 energetycznych,  
o �lusarz,  
o krawiec oraz innych. 

 
Ilo�� dzieci, uczniów oraz stan zatrudnienia  w jednostkach o�wiatowych na terenie 

gminy uj�to w ni�ej podanych tabelach: 
 

Tabela 12.  Samorz�dowy �łobek Zdzieszowice* 

Liczba dzieci Liczba nauczycieli etatowych Pracownicy obsługi 
33 dzieci 
 

4 nauczycieli 4 

 

Tabela 13.  Przedszkola* 

Numer (nazwa) 
przedszkola 

Liczba dzieci Liczba oddziałów Liczba nauczycieli 

Przedszkole nr 2 Z-ce 45 2 3 
Przedszkole nr 3 Z-ce 84 4 8 
Przedszkole nr 5 Z-ce 90 4 8 
Przedszkole nr 6 Z-ce 109 4 9 
Oddział przedszkolny 
Kr�pna 20 1 1 

Przedszkole �yrowa 33 2 4 
Oddział przedszkolny 
Januszkowice 25 1 1 

Oddziały przedszkolne 
Rozwadza 24 1 2 
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Tabela 14.  Szkoły podstawowe* 

Numer (nazwa) 
szkoły 

Liczba uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

nauczycieli 

Liczba 
nauczycieli na 
pełnym etacie 

SP Nr1 Z-ce 297 11 21 16 
SP Nr2 Z-ce 430 19 37 26 
SP Nr3 Z-ce 243 12 32 25 
SP �yrowa 103 6 21 13 
SP Rozwadza 35 4 12 7 
SP Kr�pna 59 5 12 7 
SP Januszkowice 84 6 15 12 

 

Tabela 15.  Gimnazjum* 

Nazwa szkoły Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Liczba 

nauczycieli 

Liczba 
nauczycieli na 
pełnym etacie 

Publiczne 
Gimnazjum w 
Zdzieszowicach 

749 28 63 54 

 

Tabela 16.  Szkolnictwo �rednie – Zespół Szkół im. Jana Pawła II* 

Szkoła Profil 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 
nauczycieli 
(w tym na 

pełnym etacie) 
Liceum 
ogólnokształc�ce 

Ogólnokształc�cy 106 4 

Liceum 
zawodowe  

Krawiecki 46 2 

Liceum 
zawodowe 

Handlowy 30 1 

Technikum 
zawodowe 

Budowa maszyn 84 3 

Zasadnicza 
szkoła 
zawodowa 

Wielozawodowy 315 12 

39 
(24) 

 
 
* Opracowano na podstawie danych referatu o�wiaty – stan na stycze	 2004 r. 
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4. Charakterystyka sfery gospodarczej 

 

4.1. Podmioty gospodarcze 
 
1.  Stan przedsi�biorczo�ci na dzie	 31 XII  2003 r. wg Rejestru Działalno�ci Gospodarczej 

wykazywał: 
 
A. Produkcja – 10 

B. Handel – 303 

C. Gastronomia – 40 

D. Usługi – 356 

         Ogółem: 709. 
 
 
2. Liczba wpisów i wypisów podmiotów gospodarczych z terenu Miasta i Gminy 

Zdzieszowice z Rejestru Ewidencji Działalno�ci Gospodarczej w poszczególnych latach. 
Stan w dniu 31  XII  2003 r. 

 
Tabela 17.  Liczba podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Zdzieszowice 

Rok Wpisy Wypisy Stan 

2001 182 124 689 

2002 66 47 708 

2003 66 65 709 
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4.2. Rolnictwo 
 
 

Gmina Zdzieszowice pomimo swego poło�enia nad rzeka Odr�, nie posiada 
najlepszych warunków do produkcji rolnej, ze wzgl�du na charakter gleb wyst�puj�cych na 
jej terenie. Najbardziej urodzajne gleby –mady �rednie i ci��kie  zasobne w składniki 
mineralne poło�one s� w dolinie Odry. Reszt� gleb stanowi� gleby z piasków lu
nych, słabo 
gliniastych, �wirów nale��cych do lekkich kwa�nych, słabo próchnicznych i mało zasobnych 
w zwi�zki fosforowe i potasowe.  
 

Pokrywa le�na zajmuje 14 % powierzchni gminy, w�ród których 98% jest w 
Administracji Lasów Pa	stwowych. Wyst�puj� lasy wy�ynne, bory mieszane i lasy ł�gowe. 
W lasach rosn�cych na terenie naszej gminy główne gatunki drzew to buki, d�by, jesiony, 
sosny i �wierki. 
 

Wyrazem przydatno�ci warunków przyrodniczych do produkcji rolniczej jest ocena 
składowych elementów �rodowiska rolniczego (gleby, rze
by, terenu i stosunków wodnych) 
w uj�ciu kompleksowym przy pomocy wska
nika waloryzacji jako�ci rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej (WWRPP). Wska
nik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy 
Zdzieszowice wynosi 64,92 (dla województwa opolskiego wynosi 81,4 , a kraju 66,6), który 
kwalifikuje gmin� do obszaru o �rednich warunkach do produkcji rolnej.  
 

W�ród form własno�ci u�ytków rolnych najwi�cej gruntów to grunty osób fizycznych 
(tabela 1) . Nast�pn� pozycj� zajmuj� tak�e grunty stanowi�ce własno�� Skarbu Pa	stwa, 
które w obecnym czasie s� dzier�awione przez prywatne gospodarstwa rolne3.  
 
Tabela 18.  Powierzchnia u�ytków rolnych według form własno�ci 

U�ytki  rolne [ha]  

Grunty 
rolne 

Sady 
Ł�ki 

trwałe 
Pastwiska 

trwałe 
Grunty rolne 
zabudowane 

Grunty 
pod 

stawami 
Rowy Razem 

Grunty 
Skarbu 
Pa	stwa 

410 123 63 58 13 11 36 714 

Grunty 
Skarbu 
Pa	stwa w 
u�ytkowaniu 
wieczystym 

8 - - - 19 - - 27 

                                                
2 Wska
nik wyliczony przez Instytut Upraw Nawo�enia i Gleboznawstwa w Puławach  
3 Dane z programu EGBV - Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali na dzie	 02.04.2004 
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Grunty 
gminne 

37 1 4 1 8 - 17 68 

Grunty 
gminne w 
u�ytkowaniu 
wieczystym 

36 - 4 - - - - 40 

Grunty osób 
fizycznych 

2093 88 465 86 124 13 8 2877 

Grunty 
Spółdzielni 

58 - 5 - - -  63 

Grunty 
Ko�ciołów 

2 - - - 2 - - 4 

Powierzchnia 
ogólna 

2655 212 543 145 166 24 61 3806 

 
W gminie Zdzieszowice przewa�aj� gleby �rednie i słabe. Procentowy udział gleb w 

poszczególnych klasach bonitacyjnych przedstawia tabela 2 i 34. Najwi�kszy udział  maj� 
gleby klas V i VI, które stanowi� 54% gruntów ornych. 
 
Tabela 19.  Podział gruntów rolnych i sadów według klas bonitacyjnych 
 Klasa Bonitacyjna 
 I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 
Grunty 
orne  [ha] 

- 14,14 228,16 206,18 434,10 342,35 818,37 602,56 0,94 

Sady  [ha] - - 2,74 18,39 37,39 47,32 70,27 22,79 - 
 
 
Tabela 20.  Podział ł�k i pastwisk według klas bonitacyjnych 
 Klasa Bonitacyjna 
 I II III IV V VI 
Ł�ki  [ha] - 7,24 113,39 343,71 75,91 6,77 
Pastwiska   
[ha] 

- 2,17 37,32 75,92 28,44 9,84 

 
 

W�ród zwierz�t gospodarskich dominuje chów trzody chlewnej, która stanowi 86% 
pogłowia wszystkich zwierz�t gospodarskich oraz bydła – 13% ogółu zwierz�t5.  
 

                                                
4 Dane z programu EGBV - Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali na dzie	 02.04.2004 
5 Urz�d Statystyczny w Opolu: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Opole 2002 
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W strukturze zasiewów dominuj�c� pozycj� zajmuj� zbo�a – 87,9% (tabela 4)6, co 
niekorzystnie wpływa na płodozmian. W ostatnich latach znacznie ze wzgl�du na du�� 
opłacalno�� wzrosła uprawa kukurydzy na ziarno. 
 
Tabela 21.  Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów 

Ogółem  
w ha w [%] 

Ogółem 2245 100,0 
Zbo�a ogółem 2014,85 87,9 
w tym zbo�a podstawowe z 
mieszankami zbo�owymi 

1924,05 85,7 

Str�czkowe jadalne na ziarno 0,01 0,0 
Ziemniaki 71,05 3,2 
Przemysłowe 100,5 4,5 
       w tym   
              buraki cukrowe 2,2 0,1 
              rzepak i rzepik 98,3 4,4 
Pastewne 39,67 1,8 
Pozostałe 19,52 0,9 
              w tym warzywa 14,51 0,6 
 

 
Na terenie gminy funkcjonuje równie� gospodarstwo agroturystyczne, poło�one w 

obr�bie wsi Januszkowice. Dysponuje ono min.: akwenem wodnym o pow. 45 ha wraz z 
pla�� i zje�d�alni� o długo�ci 100 m, baz� noclegow� dla 20 osób wraz gastronomi�, 
miejscem na biesiady i festyny, l�dowiskiem dla motolotni. 

 
Poziom rozwoju i standard �ycia ludno�ci pracuj�cej w sektorze rolnym w naszej 

gminie jest okre�lony sytuacj� ekonomiczn� rolnictwa, która jest analogiczna do pozostałych 
regionów kraju, a wynika z powierzchni gospodarstw i ilo�ci osób zatrudnionych na 100 ha. 
Specjali�ci od polityki agrarnej i ekonomiki rolnictwa stwierdzili, �e du�y dochód na osob� 
zatrudnion� w rolnictwie uzyskuje si� w gospodarstwach wi�kszych; na glebach dobrych o 
powierzchni 50 ha ,a na lekkich 100 ha, oraz w gospodarstwach prowadz�cych specjale działy 
produkcji rolnej7. W naszej gminie wyst�puje du�a ilo�� gospodarstw o powierzchni u�ytków 
rolnych do 10 ha (91%, tabela 5)8. Uzyskuj� one bardzo niskie dochody nie pozwalaj�ce na 
godziwe �ycie, co powoduje, i� cz��� rolników i domowników wyje�d�a do pracy za granic�.  
 
 

                                                
6 Urz�d Statystyczny w Opolu: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Opole 2002 
7 Opolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej ds. Rolnictwa przy Wojewódzkim O�rodku Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie Urz�d Marszałkowski w Opolu: Program Rolno�rodowiskowy Województwa 
Opolskiego – Opis Stref Priorytetowych , Łosiów 2003 
8 Urz�d Statystyczny w Opolu: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Opole 2002 
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Tabela 22. Liczba  gospodarstw według powierzchni  
 
 

Liczba gospodrstw 
Powierzchnia u�ytków 

rolnych (ha) 
do 1 ha 437 165,22 
1-5 ha 183 388,62 
5-10 ha 45 345,22 
10-15 ha 28 341,44 
15 ha i wi�cej 31 1801,59 
 

Wpływ przekształce	 strukturalnych wpływa równie� znacz�co na wie� zdzieszowick� 
- �ci�le niestabilno�� ekonomiczn� małych gospodarstw rolnych, ci�gle zmniejszaj�cy si� 
dochód z 1 ha u�ytków rolnych  przy rosn�cych kosztach produkcji zmusiły ju� do rezygnacji 
z cz��ci lub cało�ci produkcji rolnej cz��� rolników naszej gminy. Wynikiem tych 
przekształce	 jest odchodzenie cz��ci ludno�ci wiejskiej z sektora rolnego do pracy w innych 
sektorach gospodarki narodowej. Powszechne stało si� tak�e wydzier�awianie u�ytków 
rolnych przez tych rolników (byłych) oraz ugorowanie słabych jako�ciowo gruntów rolnych.   
 

W�ród mieszka	ców naszej gminy tylko 23% stanowi� mieszka	cy terenów wiejskich 
z, po�ród których 22% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 62% w wieku produkcyjnym, a 
15% poprodukcyjnym9. 
 

Struktura wykształcenia osób zamieszkuj�cych nasze sołectwa przedstawia (tabela 6). 
Zasadnicz� grup� stanowi� osoby z wykształceniem zasadniczym i podstawowym. Z 
zestawienia procentowego mo�na stwierdzi�, �e wykształcenie ludno�ci wiejskiej jest ni�sze 
od poziomu wykształcenia ludno�ci zamieszkuj�cej miasto.  
 
Tabela 23.  Zestawienie procentowe struktury wykształcenia ludno�ci wiejskiej i miejskiej 

naszej Gminy 
Wykształcenie 

�rednie 
 

Wy�sze 
(%) 

Policealne 
(%) Zawodo

we 
(%) 

Ogólno-
kształc	ce 

(%) 

Zasadnicze 
(%) 

Podst
awow

e 
(%) 

Bez 
wykształceni

a 
(%) 

Miasto  5,2 1,93 15,4 5,4 28,5 28,25 1,9 
Wie� 4,,5 1,0 11,3 3,18 31,9 30,7 2,1 
 

                                                
9 Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003, Urz�d Statystyczny w Opolu. 
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4.3. Finanse 
 
 
�ródła dochodów gminy to: 

1. dochody własne 
a. wpływy z podatków: 

��od nieruchomo�ci, 
��rolnego, 
��le�nego, 
��dochodowego od osób fizycznych, 
��od posiadania psów, 
��od spadków i darowizn, 
��od czynno�ci cywilno-prawnych, 

b. wpływy z opłat: 
��skarbowej, 
��targowej, 
��miejscowej, 
��administracyjnej, 

2. Subwencje 
3. Dotacje na: 

��finansowanie zada	 z zakresu administracji rz�dowej oraz inne zadania 
zlecone, 

��zadania realizowane przez jednostki samorz�du na mocy porozumie	, 
��usuwanie bezpo�rednich zagro�e	 dla bezpiecze	stwa i porz�dku 

publicznego, skutków powodzi, kl�sk �ywiołowych. 
 

 
�rednie roczne dochody bud�etu Gminy kształtuj� si� w granicach ok. 20.000.000 zł.  
 
W latach 2001-2003 dochody Gminy obj�ły kwot� 63.728.602 zł. Według wska
nika 
podstawowych dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszka	ców gminy w latach 
2000-2003 �rednio dochód wyniósł 307,12 zł na 1 mieszka	ca. 
 
Tabela 24.  Bud�et Gminy Zdzieszowice 

Wyszczególnienie 2001 r. 2002 r. 2003 r. 

Całkowity bud�et gminy w 

PLN 

19.638.567,- 20.824.462,- 23.265.573,- 
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Tabela 25.  Nakłady inwestycyjne Gminy 
Nakłady inwestycyjne 

Lp. Rok 
GFO� 

�rednia kraj. 
doch. gmin. 

fund. na 1-go 
mieszka�ca 

Bud�et 

Wska�nik 
podst. doch. 

podat. na 1-go 
mieszka�ca 

Nakłady 
ogółem 

Liczba 
mieszka�ców 

1. 2000 1.729.677 12,44 1.570.933 310,07 3.300.61
0 

17.929 

2. 2001 438.487 12,82 179.070 299,15 617.557 17.751 
3. 2002 556.971 18,76 300.049 328,86 857.020 17.447 
4. 2003 435.604 brak 622.414 290,40 1.058.01

8 
17.316 

 
 
Tabela 26.  Uzyskane dotacje bezzwrotne do Bud�etu Gminy 
Wyszczególnienie 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 
Dotacja na 
infrastruktur� 
wodoci�gow� i 
sanitarn� wsi 

0 268.979 0 0 

Dotacja na 
budow� drogi 
dojazdowej do 
gruntów rolnych 
w Januszkowicach 

0 0 0 116.087 

RAZEM 0 268.979 0 116.087 
 
Tabela 27.  Stan zadłu�enie Gminy Zdzieszowice w latach 2000-2003 
Wyszczególnienie 31.12.2000 r. 31.12.2001 r. 31.12.2002 r. 31.12.2003 r. 
Po�yczka z 
WFO� 

855.433,72 566.675,72 0 0 

RAZEM 855.433,72 566.675,72 0 0 
 
Tabela 28.  Nakłady finansowe gminy na o�wiat� w latach 2000-2003 

Wyszczególnienie 2001 r. 2002 r. 2003 r. 

Całkowite nakłady finansowe 

na o�wiat� w PLN 
8.741.093,- 9.074.638,- 10.242.628,- 

Procentowy udział całkowitych 

nakładów finansowych na 

o�wiat� w bud�ecie gminy 

44,51% 43,58% 44,02% 

 
 
Zasadniczy wpływ na realizacj� zada	 ma wielko�� zobowi�za	.  
 
Na realizacj� inwestycji Gmina pozyskała tak�e �rodki pozabud�etowe. Ł�czna wysoko�� 
uzyskanych bezzwrotnych �rodków w analizowanym okresie wyniosła 385.066 zł. 
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5. Infrastruktura 

 

5.1. Transport 
 
 
Układ drogowy 

 

Układ drogowy Gminy Zdzieszowice tworzy droga wojewódzka nr 423 relacji 

K�dzierzyn-Ko
le - Opole oraz sie� dróg lokalnych (gminnych) i powiatowych (tab.15) w 

których skład wchodz�: 

• drogi powiatowe w mie�cie Zdzieszowice - 7,6 km 

• drogi powiatowe poza miastem - 21,0 km 

• drogi miejskie lokalne - 23,0 km 

• drogi gminne - 46,0 km 

• drogi transportu rolnego - 87,3 km 

• szlak wodny o mi�dzynarodowym znaczeniu rzeki Odra - 25,0 km 

• autostrada A-4 

 
 
Tabela 29.  Zestawienie dróg gminnych 

LP. MIEJSCOWO�� 
DŁUGO�� DRÓG 
OGÓŁEM [KM] 

DŁUGO�� DRÓG 
TWARDYCH 

[KM] 

DŁUGO�� DRÓG 
O NAWIRZCHNII 

ULEPSZONEJ [KM] 
1 Januszkowice 10,9 6,1 3,2 
2 Rozwadza 6,0 4,3 1,4 
3 Kr�pna 15,1 7,9 5,2 
4 �yrowa 5,5 5,1 0,1 
5 Jasiona 2,8 2,8 - 
6 Oleszka 1,5 1,5 - 
7 �yrowa-Rozwadza 1,6 - - 
8 Rozwadza-Jasiona 2,1 0,8 - 
9 Zdzieszowice 8,6 - - 
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5.2. Ochrona �rodowiska 
 
 
Sie
 wodoci	gowa 

 

Wszystkie miejscowo�ci gminy Zdzieszowice s� kompleksowo zwodoci�gowane. Składa 

si� na to: 

• ogółem sieci - 73,7 km (w tym miasto – 21 km) 

• stacji uzdatniania wody - 3 szt 

• przył�cza wodoci�gowe do budynków – 1858 szt 

• długo�� przył�czy wodoci�gowych – 2,8 km 

Stacje w Raszowej i Kr�pnej rozwi�zuj� problem zabezpieczenia sołectw: Januszkowice, 

Rozwadza, Kr�pna w wod� do 2015r. Stacja uj�cia wody pitnej w Oleszce poprzez urz�dzenia 

redukcyjno-ci�nieniowe zabezpiecza sołectwa  Oleszka, Jasiona i �yrowa. 

 

Istniej�ce stacje poboru wody w pełni zabezpieczaj� potrzeby mieszka	ców miasta i 

gminy Zdzieszowice do 2015 roku. 

 

Na terenie miasta Zdzieszowice istnieje powa�ny problem złego stanu sieci 

wodoci�gowych. W niedostatecznym stanie znajduje si� 8.510 mb sieci wykonanych w latach 

1930 – 1970 w rurach stalowych i 8.383 mb sieci w stanie tylko dostatecznym. Równie� 

problemem jest 378 przył�czy wykonanych w latach 1945 – 1980 a b�d�cych obecnie w 

stanie niedostatecznym. 

 

Z takim stanem wodoci�gów wi��� si� olbrzymie straty wody, które w latach 2001-2002 

wyniosły ponad 70.000 m3 wody pitnej co spowodowało strat� w wysoko�ci ok 130.000 zł. 

Du�a awaryjno�� sieci nie tylko powoduje straty na samej wodzie, ale tak�e podnosi koszty 

usuwania awarii i eksploatacji sieci. 

 

     Istnieje czasami niedostateczna jako�� wody, w niektórych uj�ciach 
wiejskich wymagaj�ca nakładów inwestycyjnych celem budowy nowych uj��, z 
których pozyska si� wod� lepszej jako�ci. 
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Kanalizacja sanitarna 

 

Gmina jest cz��ciowo skanalizowana: 

• ogólna długo�� kanalizacji sanitarnej wynosi – 22,5 km 

• przył�cza do kanalizacji w mie�cie - 2721szt 

 

W lipcu 2000r zako	czono budow� kanalizacji sanitarnej wsi �yrowa. Ł�czna długo�� 

wybudowanej kanalizacji wynosi 8.600m, przył�czy do kanalizacji - 156 szt. 

 

Pozostaj� do skanalizowania sołectwa: 

• Rozwadza  

• Kr�pna  

• Jasiona  

• Oleszka  

• Januszkowice 

 

Jak równie� nie skanalizowana cz��� miasta Zdzieszowice (około 3%). 

 

Kanalizacja deszczowa 

 

Gmina jest cz��ciowo skanalizowana: 

• miasto Zdzieszowice – wi�ksza cz��� posiada kolektory kanalizacji deszczowej, 

• we wsiach �yrowa, Jasiona i Oleszka zostały wykonane kolektory kanalizacji 

deszczowej, które rozwi�zuj� problem odprowadzania wód deszczowych w tych 

sołectwach. 
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5.3. Elektroenergetyka 
 
 
Sieci elektrycznej wysokiego napi�cia 
 

Przez teren Miasta i Gminy Zdzieszowice przebiegaj� nast�puj�ce napowietrzne linie 
elektroenergetyczne: 

• jednotorowa 220KV relacji Groszowice - Wielopole. Linia ta o przekroju przewodów 
roboczych 525mm2 AFI posiada długo�� w granicach obj�tych inwentaryzacj� – 7,0 
km 

• dwutorowa 110KV relacji Zdzieszowice - Groszowice. Linia ta o przekroju 
przewodów roboczych 120mm2 AFI przebiega głównie w granicach 
administracyjnych miasta Zdzieszowice 

• dwutorowa 110KV relacji Groszowice - Blachownia długo�� linii w granicach Gminy 
około 8 km. Przekrój przewodów roboczych 240mm2 AFI 

• dwutorowa 110KV Zdzieszowice - K�dzierzyn-Ko
le. Długo�� tej linii wynosi około 
4 km. 

W/w linie 110KV powi�zane s� z dwoma stacjami 110KV zlokalizowanymi w 
granicach administracyjnych miasta. Stacja "Zdzieszowice Z.E." stanowi punkt w�złowy sieci 
110KV zwi�zany z Elektrowni� Blachownia oraz GPZ-tami w K�dzierzynie -Ko
lu i 
Groszowicach. 

 
 
Sieci �redniego napi�cia 

 
Zapotrzebowanie mocy szczytowej istniej�cych odbiorców z terenu Gminy szacuje si� 

na około 2 MW. Pokrycie tego zapotrzebowania odbywa si� poprzez stacj� transformatorow� 
15/0,4KV z głównych punktów zasilaj�cych zlokalizowanych w Zdzieszowicach, 
K�dzierzynie–Ko
lu oraz Strzelcach Opolskich. Linie 15KV wykonane s� głównie jako 
napowietrzne na słupach betonowych i drewnianych. Przekroje przewodów linii 
napowietrznych s� zró�nicowane od 25 do 70mm2 AFI. Długo�� linii 15 KV w stanie 
istniej�cym wynosi: 

• sieci napowietrzne około 32 km 
• sieci kablowe około l km 

W istniej�ce ci�gi liniowe l5 KV wł�czonych jest przelotem lub na odgał�zieniu 30 stacji 
transformatorowych 15/0,4 KV na terenie Gminy i 25 stacji w granicach miasta. Rozpocz�to 
prace nad koncepcj� rozwoju miejskiej sieci elektroenergetycznej wysokiego i �redniego 
napi�cia dla miasta Zdzieszowice pod rozwój budownictwa przemysłowego i 
mieszkaniowego na zlecenie ZE Opole. 
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5.4. Energetyka cieplna. 
 

Informacje ogólne 
System ciepłowniczy Zdzieszowic obsługiwany jest przez Zakłady Koksownicze 

„Zdzieszowice” Sp. z o.o. i obejmuje: 

�� elektrociepłowni� o mocy zainstalowanej: 
- 400,5 MWt mocy cieplnej 
- 75 MWe mocy elektrycznej 

�� sieci cieplne o ł�cznej długo�ci ok. 22,4 km, 
�� 32 w�złów cieplnych pokrywaj�cych zapotrzebowanie na ciepło ok. 15,5 MW 

Całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywanej przez elektrociepłowni� wynosi 

ok. 298 MW w tym: 

��ogrzewanie pomieszcze	 ok. 45,83 MWt 

��przygotowanie ciepłej wody ok. 0,6 MWt 

��potrzeby technologii i inne ok. 251,6 MWt 

Tabela 30.  Podział mocy i zu�ycia ciepła na poszczególne grupy odbiorców: 
Zapotrzebowani
e mocy cieplnej 

(co+cwu) 

Zu�ycie 
ciepła Lp. Grupy odbiorców 

[MWt] [GJ] 

1. potrzeby własne zakładu 277,5 6235357 

2. budownictwo mieszkaniowe 11,1 81029 

3. Przemysł i usługi 4,36 27150 

4. Inne 2 12118 

 RAZEM 295 6355654 
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Wykres 1.  Podział zapotrzebowania mocy na poszczególne grupy odbiorców 

Wykres 2.  Podział zu�ycia ciepła przez poszczególne grupy odbiorców 

�ródło ciepła 
Charakterystyka elektrociepłowni Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Sp. z o.o. 
„Zakłady Koksownicze” produkuj� w skojarzeniu ciepło i energi� elektryczn�. �ródło ciepła 

zaopatrzone jest w trzy kotły typu OPG 140 o ł�cznej mocy zainstalowanej 400,5 MWt 
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opalane gazem koksowniczym i w�glem. Zapotrzebowanie ciepła pokrywane z 

elektrociepłowni wynosi 298 MW. Rezerwa mocy cieplnej, któr� mo�e zakład zaoferowa� do 

wykorzystania na potrzeby innych odbiorców obecnie wynosi 7,5 MW, a po przeprowadzeniu 

prac termomodernizacyjnych u odbiorców rezerwa mocy wzro�nie o ok. 1,2 MW. 

Tabela 31.  Charakterystyka kotłów: 
Moc 
kotła  

Sprawno�
 
Typ  

Kotła [MW]  
Rok 

zainstalowania 
[%] 

Rodzaj 
instalacji 

oczyszczania 
spalin 

Ocena stanu 
technicznego 

Potencjalny 
termin 

wymiany 

OPG 
140 

133,
5 

1974 90 elektrofiltr dobry 

2004r – 
remont 

kapitalny 
elektrofiltru 

OPG 
140 

133,
5 

1974 92 elektrofiltr dobry 
 

OPG 
140 

133,
5 

1993 94 elektrofiltr dobry 

2003r – 
remont 

kapitalny 
elektrofiltru 

 
Tabela 32.  Charakterystyka turbozespołów: 

Typ turbozespołu 
Moc 

zainstalowana 
[MW] 

Rok 
zainstalowan

ia 

Stan 
techniczny 

Potencjalny 
termin 

wymiany 
EHNG 40/32 UP 

Siemens 
18 1975 dostateczny 

2008-2009r. 

EHNK 50/56 UP 
Siemens 

25 1976 dobry  

VE 63 UK ABB 32 1997 bardzo dobry  
 

Zakład posiada równie� 4 kotły OSR-1 o mocy zainstalowanej 21 MW ka�dy i prawno�ci po 

65%. Kotły zaopatrzone s� w multicyklony. Jeden kocioł jest wyrejestrowany. Stan 

techniczny trzech pozostałych jest dostateczny. Kotły te nie pracuj� od czerwca 1997r. 

Traktowane s� jako zimna rezerwa. 
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Przeprowadzone prace modernizacyjne: 

W latach 1995/96 przeprowadzono modernizacj� dwóch kotłów – zainstalowanie palników 

niskoemisyjnych pozwalaj�cych na osi�gni�cie pełnej wydajno�ci kotłów przy opalaniu 

gazem koksowniczym. 

 
System dystrybucji ciepła 
 
Sie� ciepłownicza wyprowadzona jest z Zakładów Koksowniczych w kierunku wschodnim 
wzdłu� ulicy Powsta	ców �l�skich magistral� o �rednicy pocz�tkowej 2 x DN 300. Parametry 
sieci przedstawia poni�sza tabela: 

 
Tabela 33.  Parametry sieci ciepłowniczej 

Mo�liwo�ci przesyłowe, 
[MW] 

Nazwa sieci magistralnej 
(kierunek przebiegu) 

�rednica 
[DN] 

Nominalne Rzeczywiste 

Ocena stanu 
technicznego 

Magistrala zasilaj�ca 
odbiorców na terenie miasta 
Zdzieszowice 

300 32,55 19,761 dobra 

 
Ł�czna długo�� sieci cieplnych wynosi ok. 22,4 km. 
Długo�ci sieci ciepłowniczych dla �rednic w przedziale od DN 50 do DN 300 przedstawia 
poni�sza tabela: 
 
Tabela 34.  Długo�ci sieci ciepłowniczych 

Lp. rok bud. długo�
 [m] �rednica [DN] Rodzaj sieci 

1 1976 1000 300 napow.(245m), kanałowa 

2 1994 1000 300 napow.(200m), kanałowa 

3 1976 250 200 kanałowa 

4 1976 1725 150 napow.(650m), kanałowa 

5 1976 60 125 kanałowa 

6 1976 100 100 kanałowa 

7 1976 325 80 kanałowa 

8 1976 425 65 kanałowa 

9 1976 497 50 kanałowa 

 
System ciepłowniczy po stronie wysokich parametrów zasilanych jest zgodnie z wykresem 
regulacyjnym wod� o parametrach obliczeniowych 150/70 oC, natomiast po stronie niskich 
parametrów 90/70 oC. 
 

Wielko�� zładu wody sieciowej wynosi 354m3. 
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W�zły ciepłownicze  
 
W�zły ciepłownicze s� elementem ł�cz�cym system dystrybucji z odbiorc� ciepła. Ich 
zadaniem jest pokrycie potrzeb cieplnych zwi�zanych z ogrzewaniem i przygotowaniem 
ciepłej wody u�ytkowej. W skład systemu Zakładów Koksowniczych wchodzi 32 w�złów. 
Spo�ród nich 6 nale�y do operatora systemu a pozostałe to w�zły nale��ce do odbiorców. 
Wszystkie w�zły cieplne pracuj�ce w systemie to w�zły wymiennikowe. 
 
Podział w�złów w systemie prezentuje tabela poni�ej: * 
 
Tabela 35.  Podział w�złów 

W�zły nale�	ce 
do operatora 

systemu 

W�zły nale�	ce 
do odbiorców  

W�zły wyposa�one w 
automatyk� pogodow	 Rodzaj w�zła 

szt. MWt szt. MWt Ogółem Odbiorców 

Wymiennikowe 6 12,06 24 7,701 9 4 

 

* Podana w tabeli moc odpowiada zapotrzebowaniu ciepła obiektów zasilanych z w�złów  
W�ród 30 w�złów pracuj�cych w systemie ciepłowniczym 9  wyposa�onych jest w 

automatyk� pogodow�.  

Sumaryczna moc pokrywana przez w�zły grupowe wynosi 19,761 MWt.  
Stan techniczny w�złów ocenia si� jako dobry. 

Odbiorcy ciepła 
Wykaz głównych grup odbiorców ciepła wraz z ich zapotrzebowaniem mocy i zu�yciem 
ciepła został przedstawiony w poni�szych tabelach: 
 
Tabela 36.  Wykaz głównych grup odbiorców ciepła 

Zapotrzebowanie mocy  
MW t L.p. Odbiorcy ciepła 

c.o. cwu 

1. Spółdzielnie Mieszkaniowe 4,99  

2. Budynki Komunalne 6,033 0,1 

3. Budynki jednorodzinne 0,11  

4 Pozostali odbiorcy 4,367  
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Tabela 37.  Wykaz głównych grup odbiorców ciepła pod wzgl�dem zu�ycia ciepła 

Zu�ycie ciepła GJ 
L.p. Odbiorcy ciepła 

c.o. cwu 

1. Spółdzielnie Mieszkaniowe 36780  

2. Budynki Komunalne 43852 925 

3. Budynki jednorodzinne 397  

4 Pozostali odbiorcy 27150  

 
 
Zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne 
 
�RÓDŁO CIEPŁA  

Konieczne do podj�cia prace modernizacyjne dla zapewnienia ci	gło�ci dostaw i 
spełnienia wymogów ochrony �rodowiska do 2015r.: 

W latach 2008-2009 planuje si� zdemontowanie turbozespołu EHNG 40/32 UP 18 MW i 
zabudow� w jego miejscu turbozespołu upustowo-kondensacyjnego 32 MW 

Planowane prace modernizacyjne: 

Zakład planuje w latach 2003 – 2005 zabudow� turbiny rozpr��nej na instalacji 
wysokoci�nieniowej gazu koksowniczego. 

Wielko�� nakładów inwestycyjnych: 7,26 mln. zł. 

Harmonogram planowanych prac: 

-prace dokumentacyjne w 2003 roku, 
-rozruch i przekazanie do eksploatacji w 2005 roku. 
 
SYSTEM DYSTRYBUCYJNY  

Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne do roku 2006: 

Do roku 2006 planuje si� nakłady inwestycyjne na wykonanie ciepłoci�gu w technologii 
preizolowanej do ul. Piastów i Akacjowa. Przewidywane nakłady inwestycyjne wynosz� ok. 
682,5 tys. zł. 
 
W�ZŁY CIEPŁOWNICZE  

Zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne: 

Do 2006r. planuje si� automatyzacj� w�złów cieplnych. Planowane nakłady wynosz�120 tys. 
zł. 
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5.5. Gazyfikacja 
 
Wiadomo�ci ogólne 
Ocena pracy istniej�cego systemu gazowniczego zasilaj�cego w gaz odbiorców z terenu 
Zdzieszowic oparta została na informacjach uzyskanych z Górno�l�skiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o. w Zabrzu. Spółka posiada koncesje na przesył, dystrybucj� i obrót gazem i swoim 
zasi�giem obejmuje obszar Miasta. Przesyłem, dystrybucj� i obrotem gazem ziemnym 
wysokometanowym  wysokiego ci�nienia zajmuje si� Regionalny Oddział Przesyłu  w 
�wierklanach. Dystrybucj� gazu ziemnego niskiego i �redniego ci�nienia  na terenie miasta i 
gminy Zdzieszowice zajmuje si� GSG Sp. z o.o. w Zabrzu -Oddział Zakład Gazowniczy w 
Opolu - Rozdzielnia Gazu w Krapkowicach. 
 
Rodzaj gazu        GZ-50 
Ilo�� stacji redukcyjno-pomiarowych Io     3 
Ilo�� stacji redukcyjno-pomiarowych IIo     2 
Ł�czna liczba odbiorców gazu     3 253 
Roczne zu�ycie gazu       1 538 tys.m3 
System gazowniczy – stan aktualny. 

Gazoci�gi wysokiego ci�nienia. 

Gmina Zdzieszowice jest zasilana z magistral przesyłowych wysokiego ci�nienia o 
nast�puj�cych parametrach: 
 
a) Gazoci�g relacji Zdzieszowice – Blachownia 
− DN  500 
− Pn   6,3MPa 

��odgał�zienie gazoci�gu do stacji redukcyjno pomiarowej w Zdzieszowicach przy ulicy 
Filarskiego (przeznaczony do likwidacji): 

− DN  100 
− Pn   1,6MPa 
 
b) Gazoci�g relacji Zdzieszowice – Wrocław 
− DN  400 
− Pn   4,0MPa 

��odgał�zienie gazoci�gu do stacji redukcyjno pomiarowej w Zdzieszowicach przy ulicy 
�yrowskiej: 

− DN  100 
− Pn   4,0MPa 

��odgał�zienie gazoci�gu do stacji redukcyjno pomiarowej Rozwadza: 
− DN  100 
− Pn   4,0MPa 
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Stacje redukcyjno-pomiarowe I-go stopnia. 
 
Tabela 38.  Parametry stacji redukcyjnych I stopnia: 

Przepustowo�� 
rzeczywista [Nm3/h] Lp. Lokalizacja stacji 

Ci�nienie 
wlotowe 
[MPa] 

Ci�nienie 
wylotowe 
[MPa]  

Przepustowo
�� 
nominalna  
[Nm3/h] Min. max 

1 
Zdzieszowice 
ul. �yrowska 

4,0 0,2 3 200  1 920 

2 
Zdzieszowice 
ul. Filarskiego 

4,0 0,2 1 200  660 

3 Rozwadza 4,0 0,2 3 200  2080 

Wykres 3.  Obci��enie stacji red-pom. I-go stopnia 

Sieci �redniego i niskiego ci�nienia oraz stacje redukcyjno-pomiarowe II-go stopnia 

 
Sieci �redniego i niskiego ci�nienia 
 
Po redukcji parametrów gazu w stacjach redukcyjno pomiarowych I-go stopnia jest on 
bezpo�rednio dostarczany do odbiorców poprzez sie� �redniego ci�nienia, której długo�� na 
terenie gminy wynosi 26,4 km, b�d
 jest kierowana na drugi stopie	 redukcji to jest do stacji 
redukcyjno pomiarowych II-go stopnia, z których gaz jest rozprowadzany z wykorzystaniem 
sieci niskiego ci�nienia o ł�cznej długo�ci 27,3 km. Na terenie gminy znajduje si� ł�cznie 826 
przył�czy gazowych. 
 
Stacje redukcyjno-pomiarowe II-go stopnia 
Na terenie gminy znajduj� si� nast�puj�ce stacje gazowe II-go stopnia: 
1) Stacja przy ul. Górna/Karola Miarki  o przepustowo�ci 3200 Nm3/h 
2) Stacja przy ul. �yrowska   o przepustowo�ci 3200 Nm3/h 

System gazu koksowniczego 

 
Na terenie województwa opolskiego system gazoci�gów wysokiego ci�nienia gazu 
koksowniczego był eksploatowany w latach 1967 – 1995. Po przestawieniu w 1995 roku 
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opolszczyzny na gaz ziemny wysokometanowy system gazu koksowniczego zasila tylko  
odbiorców przemysłowych w rejonie K�dzierzyna-Ko
la i Góra�d�y. 
 
Gaz koksowniczy wytwarzany jest w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach, który 
równie� zajmuje si� obrotem gazu. Zakład Gazowniczy Opole prowadzi wył�cznie transport 
gazu koksowniczego do poszczególnych odbiorców. 
 
Gaz koksowniczy jest to gaz sztuczny otrzymywany w procesie odgazowania w�gla 
kamiennego w piecach koksowniczych. Gaz koksowniczy składa si� głównie z wodoru, 
metanu, tlenku w�gla i azotu.  
 
Górno�l�ska Spółka Gazownictwa S.A. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu eksploatuje na 
terenie województwa opolskiego  gazoci�gi wysokiego ci�nienia gazu koksowniczego. 
System gazu koksowniczego stanowi 44,0 km sieci gazowej wysokiego ci�nienia, którym 
przesyłane jest rocznie 3,85 mln m3 gazu koksowniczego. System ten doprowadza gaz do 
nast�puj�cych odbiorców przemysłowych: 

- Zakłady Cementowo-Wapiennicze Góra�d�e 
- Zakłady Azotowe K�dzierzyn 
- Elektrownia Blachownia K�dzierzyn 
- Zakład Energetyczny Blachownia 

 
Najwi�kszym odbiorc� gazu koksowniczego na terenie województwa opolskiego jest 
Elektrownia Blachownia w K�dzierzynie, która pobiera 86,01% ogólnej ilo�ci przesyłanego 
gazu, a najmniejszym Zakłady Azotowe w K�dzierzynie 1,88%.  

 
Wykres 4.  Struktura odbiorców gazu koksowniczego 

Struktura odbiorców wg  ilo �ci zu �ywanego gazu 
koksowniczego

Elektrownia 
Blachownia 
K�dzierzyn
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3%
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Wła�cicielami gazoci�gów w/c gazu koksowniczego na terenie województwa 

opolskiego s�: 

 Zakład Gazowniczy w Opolu: 
 

Gazoci�g w/c relacji Zdzieszowice – Obrowiec: 
DN 500mm, długo�ci 12,1 km o przepustowo�ci 30.000 m3/h 

 
Gazoci�g w/c relacji Zdzieszowice – Zakłady Azotowe K�dzierzyn:   

− DN 500mm; długo�ci 13,4 km o przepustowo�ci 85.000 m3/h  
− DN 400mm; długo�ci 6,3 km o przepustowo�ci 15.000 m3/h 
− odgał�zienie do Elektrowni Blachownia – długo�ci 3,5 km  
− przepustowo�ci 50.000 m3/h 

 
Odgał�zienie do Z.CH.Blachownia: 

a) długo�ci 0,96 km o przepustowo�ci 10.000 m3/h 
b) długo�ci 0,94 km o przepustowo�ci 10.000 m3/h 

 
 ZCW Góra�d�e 

 
Gazoci�g w/c relacji  Obrowiec – ZCW Góra�d�e 

DN 200, długo�ci 6,8 km o przepustowo�ci 14.000 m3/h   
 
Zapotrzebowanie na paliwa gazowe – stan aktualny 
 
Struktura odbiorców wygl�da nast�puj�co: 
 
Tabela 39.  Ilo�� odbiorców gazu 

Gospodarstwa domowe 
Lata ogółem 

gospodarstwa 
w tym 
ogrzewaj�cy 

Przmysł 
Usługi i 
handel 

Ogółem 

 [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 
1998 3155 205 1 35 3396 
1999 3181 259 0 34 3474 
2000 3181 259 1 34 3475 
2001 3193 300 2 34 3529 
2002 3209 319 3 41 3572 
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Struktura zu�ycia gazu wygl�da nast�puj�co: 

Wykres 5.  Ilo�� odbiorców gazu  
 
Tabela 40.  Struktura poboru gazu przez odbiorców 

Gospodarstwa domowe 
Lata ogółem 

gospodarstwa 
w tym 
ogrzewaj�cy 

Przemysł 
Usługi i 
handel 

Ogółem 

 [tys. m3/rok] [tys. m3/rok] 
[tys. 
m3/rok] 

[tys. m3/rok] [tys. m3/rok] 

1998 1427 346 1 92 1866 
1999 1330 350 0 119 1799 
2000 1347 338 8 129 1822 
2001 1345 456 1 166 1968 
2002 1321 485 56 161 2023 
 

Wykres 6.  Struktura poboru gazu przez odbiorców 

Struktua odbiorców gazu w roku 2002
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Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne 
 
Sieci wysokiego ci�nienia i stacje redukcyjno pomiarowe I-go stopnia 
 
Na terenie Gminy Zdzieszowice planowana jest wymiana gazoci�gu DN400 relacji 
Zdzieszowice – Wrocław na odcinku około 2500 metrów od Zdzieszowic do odgał�zienia do 
stacji redukcyjno pomiarowej I-go stopnia Rozwadza. 
W zakresie stacji redukcyjno pomiarowych I-go stopnia nie przewiduje si� �adnych 
inwestycji zwi�zanych z ich modernizacj� czy rozbudow�. 
 
Sieci �redniego i niskiego ci�nienia oraz stacje redukcyjno pomiarowe II-go stopnia 
 
Górno�l�ska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu w latach 2003 - 2005 nie przewiduje 
modernizacji i inwestycji w zakresie sieci gazowych dystrybucyjnych (niskiego i �redniego 
ci�nienia) oraz stacji redukcyjno pomiarowych II-go stopnia. 
 

Ocena stanu aktualnego. 
 

a. Gmina Zdzieszowice jest zasilana z trzech stacji redukcyjno-pomiarowe Io. Stacje te nie 
wymagaj� rozbudowy – szacowane rezerwy przesyłowe wynosz� �rednio około 40%. 

b. Stan techniczny sieci wysokiego ci�nienia ogólnie jest dobry. Modernizacji wymaga 
gazoci�g DN400 relacji Zdzieszowice – Wrocław na odcinku około 2500metrów od 
Zdzieszowic do odgał�zienia do stacji redukcyjno pomiarowej I-go stopnia Rozwadza. 

c. Rezerwy przesyłowe w zakresie sieci gazowych �redniego ci�nienia s� wystarczaj�ce w 
perspektywie najbli�szych 3-5 lat. 

d. Odbiorcy gazu na terenie gminy zasilani s� z poziomu �redniego i niskiego ci�nienia. 
e. Wszystkie sieci �redniego ci�nienia wykonane s� jako stalowe. 
f. Poł�czenia pier�cieniowe sieci �redniopr��nych spełniaj� swoje zadanie tzn. w sytuacjach 

awaryjnych istnieje mo�liwo�� doprowadzenia gazu z dwóch kierunków. 
 
Bior�c powy�sze pod uwag� jak równie� planowane działania modernizacyjne nale�y 
stwierdzi�, i� stan systemu gazowniczego nie stanowi zagro�enia co do pewno�ci zasilania w 
najbli�szych latach. 
 
 
Na terenie gminy Zdzieszowice brak jest gazyfikacji na terenie sołectwa Kr�pna, w którym 
było małe zainteresowanie mieszka	ców przył�czeniem si� do sieci. Jednak ze wzgl�du na 
rozwijaj�cy si� na tym terenie przemysł i du�e zainteresowanie przez nich odbiorem gazu, 
czynione b�d� starania w doprowadzeniu gazy w pierwszej kolejno�ci do tych wła�nie 
odbiorców. Takie działania umo�liwi � w dalszym etapie systematyczne podł�czanie 
odbiorców indywidualnych. 
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6. �rodowisko przyrodnicze 
 
 

Gmina Zdzieszowice poło�ona jest nad rzek� Odr�, która przepływa wzdłu� 
jej zachodniej granicy. Pod wzgl�dem morfologicznym teren ten poło�ony jest 
w północnej cz��ci Niecki Kozielskiej u podnó�a osta	cowatego garbu. 
Kulminacyjnym punktem garbu jest Góra �w. Anny, wznosz�ca si� progiem 
170 metrowej wysoko�ci nad Nieck� Kozielsk�. Obszar miasta poło�ony jest na 
wysoko�ci od 160 m do 210 m n.p.m.. W jego granicach wyst�puj� trzy 
jednostki morfologiczne : 
- terasa akumulacyjna wy�sza Odry , która od zachodu jest ci�giem kraw�dzi erozyjnych  

o wysoko�ci 4 - 8 m, natomiast w kierunku wschodnim przechodzi bardzo łagodnie  w 

obszar wysoczyzny  

- terasa zalewowa, która ci�gnie si� szerokim 500 - 600 m pasem wzdłu� Odry. W obr�bie 

dna doliny Odry wyst�puj� liczne starorzecza, cz��ciowo wypełnione wod�, których 

gł�boko�� jest zmienna od 1 - 3 m.  

- Wysoczyzna plejstoce	ska, reprezentuj�ca typ krajobrazu niemal płaskiego o niewielkich 

spadkach do 5 % . 

 

Na obszarze gminy wyst�puj� w przewadze grunty no�ne, stanowi�ce korzystne podło�e 

budowlane. Grunty te tworz� utwory czwartorz�dowe i trzeciorz�dowe. Te ostanie 

wykształcone s� w postaci iłów i piasków ze �wirami. Teras� akumulacyjn� wy�sz� Odry 

buduj� �wiry i lokalne piaski. Teras� zalewow� buduj� utwory holece	skie wykształcone jako 

gliny pylaste i piaszczyste o zmiennej konsystencji, zalegaj�ce warstw� 3 - 4 m na piaskach 

rzecznych. Wysoczyzn� plejstoce	sk� buduj� gliny zwałowe, cz�sto z du�� ilo�ci� rumoszu 

marglistego na przemian z piaskami drobnymi i �rednimi.  

 

Podstawowa sie� hydrograficzn� tworz� : 

- rzeka Odra  

- ciek wodny – „potok Anka”  

- ciek wodny – „potok Cegielnia”  
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Uzupełnieniem systemu s� bezimienne potoki i rowy melioracyjne. Odra przepływa przez 

miasto na odcinku od km 107 + 950 do km 110 + 275. Na w/w odcinku znajduj� si� 

nast�puj�ce budowle wodne i komunikacyjne:  

• przewóz promowy,  

• uj�cie wody powierzchniowej dla Zakładów Koksowniczych w punkcie 

wej�ciowym kanału Anka,  

• dwie elektrownie wodne w miejscowo�ci Januszkowice oraz Kr�pna.  

 
Ochron� przeciwpowodziow� stanowi� wały przeciwpowodziowe znajduj�ce si� po 

prawej stronie rzeki. �rednia wysoko�� wału wynosi 2 m.  

 

Kanał Anka jest prawym dopływem Odry. Całkowita jego długo�� wynosi 4030m. Jest 

ciekiem cz��ciowo uregulowanym. Potok Cegielnia jest prawostronnym dopływem Odry. 

Całkowita długo�� cieku wynosi 4400 m. Jest on uregulowany na całej długo�ci.  

 

Wody gruntowe na obszarze wysoczyzny wyst�puj� poni�ej 4m. W obr�bie terasy 

wyst�puj� na gł�boko�ci od 0,5 - 4,5 m. W dolinach pierwszy poziom wód gruntowych 

zwi�zany jest z poziomem wody w rzekach .  

 

Gleby V i VI klasy bonitacyjnej wyst�puj� na wysoczy
nie , natomiast w dolinie Odry s� 

gleby III i IV klasy bonitacyjnej.  

 

W rejonie gminy Zdzieszowice układ wiatrów zwi�zany jest z przewa�aj�c� tu cyrkulacj� 

atmosferyczn� zachodni�. Z rozkładu ró�y wiatrów wynika , �e  dominuj�cymi kierunkami 

s�: 

     W ( zachodni )  -18,1 % 

     NW ( północno - zachodni ) - 18,6 %  

     SW ( południowo - zachodni ) - 12,9 %  

 

Najsłabsze s� wiatry z kierunku wschodniego i północnego.  

 

�rednia ilo�� opadów atmosferycznych wynosi 650 - 700 mm.  
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Na terenie gminy wyst�puj� nast�puj�ce tereny podlegaj�ce ochronie: 

• otulina parku krajobrazowego Góra �w. Anny  

• tereny chronionego krajobrazu „Ł�g Zdzieszowicki”  

• zabytkowy park pałacowy  

• kompleksy le�ne poło�one w granicach miasta  

 

Ochronie podlegaj� równie� grunty rolne wy�szych klas bonitacyjnych ( II i III klasy).  

 

Na terenie gminy dominuj�cym typem krajobrazu jest krajobraz kulturowy 

(antropogeniczny). Jest to podtyp krajobrazu zurbanizowanego, przy du�ym udziale 

krajobrazu przemysłowego. Około 16 % obszaru miasta zajmuj� Zakłady Koksownicze. W 

zachodniej i południowo - zachodniej cz��ci zdecydowanie przewa�a typ krajobrazu 

naturalnego (seminaturalnego) z podtypem  polowo - uprawowym. Natomiast w dolinie rzeki 

Odry jest to podtyp ł�gowy, łegowo - wodny i le�no - ł�gowy. Na naturalny, le�ny podtyp 

krajobrazu składaj� si� kompleksy le�ne. S� to lasy ochronne, w których drzewostanie 

najliczniej wyst�puj� : sosna, �wierk, akacja, d�b, buk.  

 

Warto�ciowe krajobrazowo s� równie� główne ci�gi zieleni przydro�nej zwi�zane z ul. 

B.Chrobrego i ul. Góry �w. Anny .  

 

Ponadto przez teren gminy przebiegaj� dwie malownicze �cie�ki przyrodnicze: 

• Czarny szlak doj�ciowy im. Jana Pawła II z Zdzieszowic przez �yrow� i rezerwat 

„Lesisko” do miejscowo�ci Góry �w. Anny 

• Zielony szlak prowadz�cy z Dolnej Ligoty (gm.Strzelce Opolskie.) przez Oleszk�, 

�yrow� na Gór� �w. Anny. Szlak ten niemal na całej swej długo�ci przebiega park 

krajobrazowy „Góra �w. Anny” i rezerwat „Lesisko”. 
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W cz��ci północno-wschodniej obszaru gminy Zdzieszowice znajduje si� obszar 

chroniony przyrody – Park Krajobrazowy „Góra �w. Anny”. Powierzchnia Parku 

Krajobrazowego w gminie to 1801,5 ha ,a otuliny wynosi 815,7 ha powierzchni gminy. W 

granicach administracyjnych Park Krajobrazowego „Góra �w. Anny” znajduje si� sołectwo 

Oleszka, oraz cz��ci sołectw �yrowa i Jasiona. Na stokach południowych Grzbietu 

Chełmskiego, nale��cych do gminy Zdzieszowice, poło�ony jest rezerwat „Lesisko” o pow. 

46,95 ha, gdzie ochron� obj�to fragment buczyny karpackiej z udziałem d�bów i modrzewi. 

W �yrowej znajduj� si� ponadto przy ko�ciele p.w. �w. Mikołaja pomniki przyrody: 220-

letni klon-jawor, 270-letnia lipa drobnolistna oraz cis jagodowy.10 

                                                
10 Zarz�d Opolskich parków krajobrazowych w Ładzy: Przewodnik przyrodniczo-turystyczny  Park 
Krajobrazowy „Góra �w. Anny”  
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7.  Kultura, sport, turystyka i dziedzictwo kulturo we 
 

7.1. Kultura 
 

Ziemia Zdzieszowicka spełnia uwarunkowania do rozwoju ruchu turystycznego.  
Jest to: 
- dobrze rozwini�ta sie� dróg kołowych 

- dobrze rozwini�ta infrastruktura techniczna 

 
Atrakcj� Ziemi Zdzieszowickiej s� walory krajobrazowe „Góry �wi�tej Anny”. 

  

W okresie letnim atrakcj� s� akweny wodne w Januszkowicach: 
• „Srebme Jezioro” - o pow. 45ha, z baz� noclegow�, zje�d�alni� o dł. 100m i sprz�tem 

motorowodnym, 

• akwen wodny „Staropolanka” - istnieje mo�liwo�� wypoczynku rodzinnego 

• akwen Rozwadza - Kr�pna - s� czynione starania o przej�cie tych akwenów do u�ytku 

publicznego. 

Ponadto przez teren gminy przebiegaj� dwie malownicze trasy turystyczne: 
• Czarny  szlak doj�ciowy im. Jana Pawła II z Zdzieszowic poprzez park krajobrazowy 

„Góra �w. Anny” do miejscowo�ci Góry �w. Anny, 

• Zielony szlak prowadz�cy z Dolnej Ligoty (gm.Strzelce Opolskie.) przez Oleszk�, 

�yrow� na Gór� �w. Anny. Szlak ten niemal na całej swej długo�ci przebiega park 

krajobrazowy „Góra �w. Anny” i rezerwat „Lesisko”. 

 

Ziemia Zdzieszowicka posiada bardzo bogaty krajobraz kulturowy wsi, którego pejza� tworz� 

działaj�ce w poszczególnych sołectwach stowarzyszenia i towarzystwa kulturalne, zespoły 

folklorystyczne i chóry �piewacze. Kultywowane s� szczególnie obrz�dy: 

• „wodzenia nied
wiedzia” w Kr�pnej - na zako	czenie karnawału,  

• „palenie �uru” - w Wielk� �rod�,  

• �migus-dyngus w Poniedziałek Wielkanocny,  

• topienie marzanny – w pierwszy dzie	 wiosny,  

• „polterabend”- na dzie	 przed uroczysto�ci� weseln� u panny młodej. 
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• 7.2.         SPORT I TURYSTYKA 
  
  

Miasto i Gmina Zdzieszowice posiada dobr� baz� do uprawiania sportu. Składa si� na to: 
- Hala Sportowa M-GOKSiR ul. Góry �w. Anny 21a w Zdzieszowicach, w której 

znajduje si� widownia z trybunami na 500 miejsc, pełne zaplecze socjalne, boisko 
pełno wymiarowe do piłki r�cznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego oraz 
zapasów, hotel-Go�ciniec, kawiarnia 

- Miejski Kompleks Sportowo-Wypoczynkowy przy ul. Rozwadzkiej w 
Zdzieszowicach, w skład którego wchodz�: stadion sportowy, korty do gry w tenisa, 
koszykówki, boczne boisko treningowe, bie�nia do uprawiania lekkiej atletyki, 
trybuny 

- K�pielisko Miejskie przy ul.Fabrycznej , w którego skład wchodzi: 
o brodzik o wymiarach 15 x 10 m 
o basen o wymiarach -50 x 20 m 
o obiekt socjalny 
o obiekt magazynowy 
o pomieszczenie ratownika 
o sanitariaty 
o kawiarnia 

- Kryta pływalnia w Publicznym Gimnazjum z pełnym zapleczem socjalnym, 
podgrzewan� wod�, 5-torami o dł. 25 m 

 

Miasto Zdzieszowice posiada na swym terenie tak�e Park Zabaw i Wypoczynku o 
powierzchni 3,4 ha. Na jego terenie znajduje si� amfiteatr z 600 miejscami na widowni, 
taneczny kr�g, urz�dzenia zabawowe dla dzieci (ogródek jordanowski), rampa do skatingu, 
linarium, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki r�cznej i no�nej. 

 
W Gminie pr��nie działa Ochotnicza Stra� Po�arna (tabela 13). Remizy s� o�rodkiem 

�ycia kulturalnego na wsi. Du�e osi�gni�cia ma OSP Jasiona i �yrowa na forum 
województwa i kraju, a tak�e na arenie mi�dzynarodowej.  

 
Mieszka	cy naszej gminy maj� równie� mo�liwo�� uprawiania wielu dyscyplin 

sportowych w klubach działaj�cych na terenie naszej gminy (tabela 14). Warto tu doda�, �e 
kluby te daj� mo�liwo�� rozwijania szerokiego wachlarza potrzeb sportowych tak�e 
społecze	stwom s�siednich gmin.  

 
Akwen wodny "Staropolanka" został wydzier�awiony pr��nie działaj�cemu klubowi 

w�dkarskiemu. Koło Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego liczy około 500 członków. Na 
akwenie wodnym w Rozwadzy powstała stanica wodna. 
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Tabela 41.  Stan jednostek OSP na terenie gminy 

  OSP Januszkowice OSP �yrowa OSP Kr�pna OSP Rozwadza OSP Jasiona 

Typ jednostki S S S S S 
Członkowie czynni 
m��czy
ni ogółem 

57 49 40 41 26 

Członkowie czynni 
m��czy
ni od 18-50 
lat 

40 37 25 33 20 

Członkowie czynni 
m��czy
ni powy�ej 
50 lat 

17 12 15 8 6 

Członkowie czynni 
kobiety ogółem 

10 - 10 15 - 

Członkowie czynni 
kobiety KDP 

9 - 10 10 - 

Członkowie honorowi  - 2 1 - - 
Członkowie MDP–
dziewcz�ta 

- 10 - 10 - 

Członkowie MDP-
chłopcy 

10 10 - 15 10 

Członkowie HDP - 20 10 15 - 

Siedziba Stara remiza, nowa w 
budowie 

Zacz�ta rozbudowa 
istniej�cej remizy 

Nowa remiza w budowie 
u�ytkowana przez  LZS i 

OSP 
 Nowa remiza Nowa remiza 

Uposa�enie jednostki 

Samochód �uk z 
wyposa�eniem, łód
 

motorowa „Flamingo”(z sil. 
Johnson), 2 motopompy PO-

5, pompa pływaj�ca 
„Niagara” do wypompowania 

zalanych piwnic 
Samochód bojowy TATRA 

Samochód Star z 
wyposa�eniem, 2 motopompy 

PO-2, 1 motopompa PO-7, 
  

Samochód �uk i Star z 
wyposa�eniem i autopomp�, 

2 motopompy PO-5, 1 
motopompa „Tohatsu” 

Samochód �uk i Star z 
wyposa�eniem, 1 motopompa 
CH-25, agregat pr�dotwórczy 

z 1 naja�nic�, 

Samochód �uk i Star z 
pełnym wyposa�eniem oraz 

automotopomp�, 1 
motopompa PO-5,pompa 
pływaj�ca „Niagara” do 

wypompowania zalanych 
piwnic, agregat pr�dotwórczy 
z 2 naja�nicami, aparaty do 

oddychania-2 szt. 

Uwagi 
      Jednostka wł�czona do 

Krajowego Systemu 
Ratowniczo - Ga�niczego 

Jednostka wł�czona do 
Krajowego Systemu 
Ratowniczo - Ga�niczego 

Tabela 42.  Organizacje i kluby sportowe działaj�ce na terenie gminy 
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Nazwa klubu 
Rok  

zało�enia 
Adres Działaj�ce sekcje U�ytkowany obiekt Inne informacje 

Hutniczy Klub 
Sportowy „RUCH” 

1946 
ul. Góry �w. Anny 

Zdzieszowice 
Piłka no�na, piłka 
r�czna, siatkówka  

Stadion Miejski w 
Zdzieszowicach 

Du�o osi�gni�� 
na szczeblu 

wojewódzkim 
Ludowy Uczniowski 

Klub  Sportowy 
„Centrum” 

  ul. Nowa 3 Zdzieszowice 
Lekkoatletyka-biegi 
�rednie i przełajowe 

  
Du�o osi�gni�� 

na szczeblu 
krajowym 

Miejski 
Mi�dzyszkolny Klub 

Sportowy 
1997 ul. Nowa 3 Zdzieszowice Pływanie 

sala gimnastyczna i kryta 
pływalnia w publ. Gimnazjum 

Koszykówka-III 
liga wojewódzka 

Stowarzyszenie 
Miło�ników 

Wychowania poprzez 
Sport i Rekreacj� 
„KOKSOWNIK” 

1995 
Plac 1 Maja 14/2 

Zdzieszowice 
Piłka no�na 

Stadion Miejski w 
Zdzieszowicach 

Stadion w Januszkowicach 

Du�e osi�gni�cia 
w wychowaniu 

młodzie�y 

Ludowy Klub 
Sportowy 

„VICTORIA” 
1919 �yrowa 

Piłka no�na 
(trampkarze, juniorzy, 

seniorzy A-klasa) 

Boisko pełno wymiarowe w 
�yrowej wraz z boiskiem 
treningowym, szatniami, 

małymi trybunami 

Zrzesza około 60 
członków 

Ludowy Klub 
Sportowy 

„KORONA” 

Lata 50-
te 

Kr�pna 
Piłka no�na 

(trampkarze, juniorzy, 
seniorzy oldboje) 

Boisko pełno wymiarowe w 
Kr�pnej wraz z  zapleczem 

socjalnym, małymi trybunami 

Zrzesza około 35 
członków 

Szkolny Zwi�zek 
Sportowy 

1953 
ul. Nowa 3 

Zdzieszowice  
      

Uczniowski Klub 
 Sportowy 

„AZYMEK” 
1997 

Ul. Nowa 3 
Zdzieszowice 

Biegi na orientacj�   
Du�o osi�gni�� 

na szczeblu 
krajowym 
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7.3.           DZIEDZICTWO KULTUROW E 
  
  
 

Atrakcj� Ziemi Zdzieszowickiej s� walory krajobrazowe „Góry �wi�tej Anny” oraz zabytki 
�wieckie i sakralne: 

 
• Ko�ciół Parafialny �w. Marii Magdaleny w Jasionej z roku 1911, klasa zabytku-1 

(Neobarokowa budowla kryje ocalały fragment poprzedniej �wi�tyni zbudowanej  
z kamienia łamanego ok. XIX wieku wraz z freskami. Dwuprz�słowe prezbiterium 
słu��ce obecnie za boczn� kaplic� zaliczono do najcenniejszych zabytków 
architektury gotyckiej na �l�sku Opolskim) 

• Zespół Pałacowo-Barokowy w �yrowej z 1631 roku, klasa zabytku-1 
(wczesnobarokowy pałac z lat 1631-1644 zbudowany przez Hrabiego Melchiora 
Ferdynanda von Gaschin, kubatura 30000 m2 w tym 6000 m2 powierzchni 
u�ytkowych, park typu krajobrazowego z XVIII/XIX wieku) 

• Ko�ciół Filialny �w. Mikołaja w �yrowej z ok. 1300 roku, klasa zabytku-2 
(zbudowany w stylu gotyckim, powi�kszony i przekształcony w stylu barokowym w I 
połowie XVIII wieku, dwa boczne ołtarze ko�cioła zdobi� obrazy z II połowy XVIII 
w. p�dzla znakomitego artysty Franciszka Sabastiniego) 

• Stara plebania w �yrowej z XIV w. (dach mansardowy) 
• Kaplica cmentarna w �yrowej z I połowy XIX wieku (klasycystyczna z czterema 

półkolumnami toska	skimi, dach siodłowy kryty blach� miedzian�, sze�cioboczna 
latarnia nakryta kopulasto) 

• Studnia w �yrowej z pocz. XIX wieku (obudowana wysokim murem kamiennym  
i nakryta drewnianym daszkiem w kształcie sto�ka, studnia ta słu�y jednocze�nie za 
kapliczk� przydro�n�, stanowi jedyny tego rodzaju zabytek na �l�sku Opolskim) 

 
 
W celu zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi, aktywizacji społeczno�ci wiejskiej do 
wspólnych działa	 na rzecz rozwoju wsi, promocji wsi, popularyzacji wielokulturowo�ci wsi 
�l�ska zostało zawi�zane w  �yrowej Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo”, do którego 
dotychczasowych osi�gni�� nale��: 

• organizacja cyklicznych imprez �rodowiskowych o charakterze kulturalno-
edukacyjnym pn. Biesiady �l�skie (od 1999 roku) 

• trzydniowe obchody jubileuszu 700-lecia �yrowej i ko�cioła pw. �w. Mikołaja 
• reprint powie�ci historycznej Hrabia Damian w 100 lecie I wydania (2001)11  

 
Ponadto sołectwo �yrowa jest laureatem I miejsca w kategorii Najpi�kniejsza Wie� Opolska 
2002 w Wojewódzkim Konkursie Odnowa Wsi oraz w zostało zgłoszone z ramienia 
województwa do konkursu „Europejska Nagroda Odnowy Wsi 2004”. 
 

Z terenu miejscowo�ci Oleszka wywodzi si� zespół folklorystyczny „Z Pod Buczyny”.

                                                
11 Dane stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” z �yrowej 
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III. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 
GMINY 
 

1. Analiza SWOT 

 

Dokonanie analizy poprzez identyfikacje mocnych i słabych stron Gminy oraz 

przeanalizowanie szans i zagro�e	 wynikaj�cych z otoczenia pozwoli na sformułowanie 

celów. 

 

1.1. Identyfikacja mocnych i słabych strony Gminy Zdzieszowice. 

 

POŁO�ENIE, �RODOWISKO NATURALNE  

 

Mocne strony 

��Poło�enie przy autostradzie A-4 ł�cz�cej południow� Polsk� z zachodu na wschód. 

Poł�czenie Berlina ze �l�skiem , Małopolsk� a� do Ukrainy. 

��Centralne poło�enie w obr�bie 3 du�ych powiatów. 

 

Słabe strony 

��Niska �wiadomo�� mieszka	ców o potrzebie ochrony �rodowiska naturalnego, 

��Zły stan techniczny szamb, nieprawne odprowadzanie �cieków z przydomowych 

zbiorników bezodpływowych. 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, GOSPODARKA KOMUNALNA  

 

Mocne strony 

��Dobrze rozwini�ta sie� dróg, 

��Dobrze rozwini�ta sie� telefoniczna,   

��Budowa sieci gazowej w mie�cie, 

��Dobra jako�� usług komunalnych, 

��Oczyszczalnia �cieków w Zdzieszowicach. 
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Słabe strony 

��Brak w miejscowo�ciach wiejskich urz�dze	 do odprowadzania i unieszkodliwiania 

�cieków, 

��Cz��ciowy brak sieci gazowniczej na terenach wiejskich, 

��Zły stan techniczny zasobów mieszkaniowych i brak mieszka	, 

��Cz��ciowo przestarzałe uzbrojenie w infrastruktur� techniczn� w mie�cie i na 

terenie wiejskim, konieczna jest modernizacja istniej�cej infrastruktury, 

��Budynki zabytkowe wymagaj� remontu, 

��Przestarzały system sieci wodoci�gowej na terenie miasta Zdzieszowice, 

��Brak obwodnicy miasta i wsi. 

 

 

GOSPODARKA, ROLNICTW O 

 

Mocne strony 

��Wykorzystanie dotychczas niezagospodarowanych terenów pod produkcj� i usługi, 

��Specjalizacja w produkcji warzywniczo - ogrodniczej, 

��Istnienie rezerwowej siły roboczej, 

��Korzystne warunki glebowe w dorzeczu Odry, 

��Korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, 

��Du�e zainteresowanie inwestorów z zewn�trz, 

��Dominacja małych firm w ogólnej liczbie podmiotów, 

��Współpraca z innymi regionami w sprawie pozyskania siły roboczej. 

 

Słabe strony 

��Rozdrobnienie gospodarstw, 

��Słabe wyposa�enie w sprz�t rolniczy, 

��Słabo rozwini�ty skup zbó�, brak zorganizowanego rynku artykułów rolnych, 

��Brak przechowalnictwa płodów rolnych, 
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KULTURA, SPORT, TURYSTYKA 

 

Mocne strony 

��Wyst�powanie ciekawych zabytków i walorów wypoczynkowych oraz 

krajobrazowych, 

��Mo�liwo�� współpracy w zakresie turystyki z s�siednimi gminami, 

��Wolne tereny rekreacyjne do zagospodarowania, 

��Organizacja imprez kulturalnych, 

��Istnienie klubów sportowych, stowarzysze	 kulturalnych, działalno�� kulturalna 

nieformalnych grup �rodowiskowych,  

��K�pielisko miejski i kryty basen, 

��Akweny wodne z pełnym zapleczem wypoczynkowym w Januszkowicach, 

��Współpraca z zagranic�. 

 

Słabe strony 

��Zbyt mała baza noclegowa, 

��Słabo rozwini�ta infrastruktura turystyczna, 

��Brak oznakowanych szlaków i �cie�ek rowerowych, 

��Wymagaj�ce remontów i modernizacji obiekty sporowo – rekreacyjne, 

��Niedostateczne zaplecze sal sportowych przy szkołach podstawowych. 

 

WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE, POTENCJAŁ LUDZKI 

 

Mocne strony 

��Dobrze rozwini�ta i funkcjonuj�ca sie� szkół podstawowych i �rednich, 

��Dobre funkcjonowanie przedszkoli i �łobka, 

��Walka z alkoholizmem i narkomani�, 

��Niski poziom bezrobocia, 

��Dobry poziom wykrywalno�ci przest�pstw. 
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Słabe strony 

��Systematyczny wzrost liczby osób korzystaj�cych z pomocy społecznej, 

��Powi�kszenie si� ró�nic w dochodach ludno�ci, 

��Ubo�enie mieszka	ców, malej�cy wpływ podatków, 

��Pogarszaj�ce si� warunki bytowe mieszka	ców, 

��Niewielka ilo�� miejsc pracy dla ludzi młodych i wykształconych, 

��Brak budownictwa komunalnego. 

 

 

1.2.  Szanse rozwoju Gminy 

 

Szanse rozwoju Gminy wi��� si� przede wszystkim z: 

��integracj� europejsk�, która stwarza mo�liwo�ci pozyskania �rodków pomocowych, 

��korzystne poło�enie geograficzno – komunikacyjne wzgl�dem bli�szego i dalszego 

otoczenia, 

��aktywizacja terenów wokół autostrady, 

��wystarczaj�ca ilo�� terenów do zagospodarowania na cele rozwoju gospodarczego,  

��zagospodarowanie rzeki Odra (program „Odra 2006”), 

��kontakty zagraniczne umo�liwiaj�ce zwi�kszenie napływu kapitału zagranicznego 

wspieraj�cego inwestycje, 

��otwarto�� władz lokalnych na innowacje i potrzeby rozwoju (umiej�tno�ci 

mened�erskie władz samorz�dowych), 

��dynamika powstania małych i �rednich przedsi�biorstw, 

��rozwój agroturystyki, 

��podj�cie zada	 modernizacyjnych (restrukturyzacji) Zakładów Koksowniczych, 

��przygotowane tereny pod budownictwo mieszkaniowe i usługowo-przemysłowe, 

��wielofunkcyjny rozwój wsi (rozwój małej przedsi�biorczo�ci nowe miejsca pracy) 

aktywizacja �rodowiska lokalnego. 

 

 

1.3. Zagro�enia rozwoju  
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Zagro�enia rozwoju w latach 2004-2006 to przede wszystkim: 

��zahamowanie niezb�dnych reform pozwalaj�cych na zmiany nieefektywnej 

struktury polskiej gospodarki, 

��drogie kredyty, trudny dost�p do kredytów preferencyjnych, w sumie brak 

efektywnego systemu po�yczkowo-kredytowego, 

��niska siła nabywcza społecze	stwa, 

��du�a niepewno�� działania wynikaj�ca z wielu zmian gospodarczych, społecznych i 

politycznych, 

��brak sprawnego systemu aktywizacji bezrobotnych, 

��zagro�enie wzrostem bezrobocia, 

��du�a migracja zawodowa w tym szczególnie ludzi z wy�szym wykształceniem, 

��zagro�enie bezpiecze	stwa publicznego i wzrost patologii społecznych, 

��stagnacja gospodarcza firm działaj�cych na terenie Gminy, 

��niedostateczna ilo�� inwestorów strategicznych (krajowych i zagranicznych), 

��niedostateczny post�p w reformowaniu finansów publicznych i nadmierny wzrost 

obci��e	 podatkowych, 

��przenoszenie przez pa	stwo na gminy wi�cej zada	 bez zabezpieczenia 

odpowiedniej ilo�ci �rodków, 

��restrykcyjny system podatkowy Pa	stwa, 

��zbyt niski wzrost gospodarczy dla zapewnienia odpowiedniego tempa tworzenia 

miejsc pracy (pa	stwa). 
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2. Cel Planu Rozwoju Gminy 2004-2006 

 

Cel Planu Rozwoju Gminy na lata 2004 – 2006 i strategia jego osi�gni�cia 

uwzgl�dnia nie tylko horyzont najbli�szych lat, ale odnosi si� do inicjatyw, które b�d� 

aktualne w nast�pnym okresie programowania, tj. co najmniej do roku 2013. 

Cel strategiczny Planu Rozwoju Gminy formułowany z tej perspektywy okre�la si� 

nast�puj�co: 

 

 

Celem strategicznym Planu Rozwoju Gminy Zdzieszowice jest 

zapewnienie trwałych podstaw rozwoju społecze�stwa i gospodarki oraz 

stworzenie mo�liwie jak najlepszych warunków �ycia jej mieszka�ców. 

 

 

Realizacja celu strategicznego odbywa� si� b�dzie poprzez osi�ganie celów 

cz�stkowych, zdefiniowanych w odpowiedzi na zmiany zachodz�ce w gospodarce oraz 

wniosków wynikaj�cych z analizy słabych i mocnych stron Gminy, a tak�e szans i zagro�e	 

przed ni� stoj�cych. 

W �wietle powy�szego sformułowano pi�� podstawowych celów cz�stkowych 

Programu Rozwoju Gminy na lata 2004 – 2006: 

 

1.  Budowa infrastruktury technicznej  (proinwestycyjna polityka Gminy, 

ochrona �rodowiska, rozwój budownictwa mieszkaniowego)  

2.  Rozwój zasobów ludzkich 

3.  Rozwój obszarów wiejskich  (rozwój i modernizacja rolnictwa) 

4.  Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów krajobrazowo - 

turystycznych 

5.  Promocja Gminy i współpraca z zagranic	 
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Cele Planu Rozwoju Lokalnego Gminy b�d� realizowane ze �rodków 

własnych Gminy i krajowych. Czynione b�d� starania o pozyskanie �rodków za 

pomoc� programów i projektów współfinansowanych w ramach �rodków 

wspólnotowych.  

 

Wszystkie cele wynikaj� z zebranych ankiet, wywiadów, warsztatów z 

oderwaniem od pracy, przeprowadzonych konsultacji społecznych, które odbyły w 

gminie Zdzieszowice na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Zdzieszowice na lata 2001-2010.  Stanowi� one integraln� cz��� tego dokumentu i 

były podstaw� do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego a opracowana i 

uchwalona Strategia Rozwoju stanowi zał�cznik do tego dokumentu. 

 

2.1. Budowa infrastruktury technicznej 

 

Realizacja tego celu wymaga działa	 w kierunku wzrostu konkurencyjno�ci 

Gminy. Cel ten zostanie osi�gni�ty poprzez koncentracj� �rodków na rozbudow� i 

modernizacj� infrastruktury technicznej i społecznej. W celu zapewnienia stałego 

wzrostu jako�ci �ycia, wykorzystania wszystkich walorów gminnej przestrzeni oraz 

dostosowania do standardów UE niezb�dne jest zwi�kszenie poziomu wydatków 

szczególnie na inwestycje infrastrukturalne z zakresu ochrony �rodowiska.  
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Cel b�dzie realizowany poprzez podj�cie nast�puj�cych działa	: 

Działanie 1 – obejmowa� b�dzie budow� i modernizacj� infrastruktury technicznej w 

zakresie: 

           

Tabela 43.  Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej 

Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 

Szacunkowa 
warto�
  
zadania 

�ródła  
 i wysoko�
 

dofinansowania 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw Rozwadza -
Kr�pna 

2004-2006 r. 12.000.000 zł 75% 
9.000.000 zł FS – 
TRIAS Opolski 

Budowa drogi wraz z infrastruktur� na terenie Strefy 
Rozwoju Gospodarczego BOREK 

2004-2005 r. 1.613.598 zł 75% 
1.210.198 zł EFRR 

Remont i modernizacja sieci wodoci�gów i kanalizacji 
sanitarnej na terenie miasta Zdzieszowice – etap I 

2004  r. 571.000 zł  

Budowa uzupełniaj�cego uj�cia wody „Oleszka – 
Skała”  wraz z projektem adaptacji stacji wodoci�gowej 

2004 r. 300.000 zł 75% 
225.000 zł EFRR 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
Januszkowicach 

2004 r.  150.000 zł 99% kwoty NETTO 
około 120.000 zł 
WFOGR 

Monitoring miasta – II etap 2005 r. 62.000 zł  

Remont i modernizacja sieci wodoci�gów i kanalizacji 
sanitarnej na terenie miasta Zdzieszowice – etap II 

2005 r. 1.000.000 zł 75% 
750.000 zł EFRR 

    

Gazyfikacja przedsi�biorstw na terenie sołectw 
Rozwadza – Kr�pna 

2005 r. 700.000 zł Na zasadach 
partnerstwa publiczno 
– prywatnego z ZG 
�rodki z EFRR 

Wykup i uzbrojenie 17 ha gruntów z przeznaczenie pod 
budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Kaczorownia w 
Zdzieszowicach 

2005 r.   

Remont i modernizacja sieci wodoci�gów i kanalizacji 
sanitarnej na terenie miasta Zdzieszowice – etap III 

2006 r. 1.000.000 zł 75% 
750.000 zł EFRR 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo�ci Jasiona 
- Oleszka 

2006-2008 r. 5.200.000 zł 75% 
3.900.000 zł FS – 
TRIAS Opolski 

 

W kolejnych latach przewiduje si�: 

 
− budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Januszkowice, 
− remonty i modernizacje dróg, skrzy�owa	 i chodników na terenie miasta i Gminy  

Zdzieszowice, 
− budow� dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 
− budow� i oznakowanie �cie�ek rowerowych i szlaków turystycznych, 
− zagospodarowanie terenów z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne, 
− uzbrojenie terenów pod budownictwo indywidualne. 
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Działanie 2 – dotyczy� b�dzie budowy modernizacji obiektów gminy: 

           

Tabela 44.  Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej  

Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 

Szacunkowa 
warto�
  
zadania 

�ródła  
 i wysoko�
 

dofinansowania 
Budowa boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w 
Zdzieszowicach 

2004-2005 r. 300.000 zł 75% 
225.000 zł EFRR 
10% 
  30.000 zł UMWO 
wydz. Kultury i sportu 

Budowa obiektu na mieszkania socjalne 2004 r. 431.100 zł Dotacja z mocy ustawy w 
wysoko�ci 35% 

Termomodernizacja PSP nr 2 w Zdzieszowicach 2004 r. 300.000 zł Dotacja z PFO� 
66.191 zł 

Wykonanie ogrodzenia przy PSP nr 1  2004 r. 30.000 zł  

Modernizacja budynku OSP �yrowa  2004 r. 15.000 zł  

Modernizacja budynku OSP Januszkowice 2004 r. 15.000 zł  

Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach 

2005-2006 r. 2.600.000 zł 75% 
1.950.000 zł EFRR 
10% 
   260.000 zł UMWO 
wydz. Kultury i sportu 

Modernizacja obiektu „ZOZ” w Zdzieszowicach 2005 r. 600.000 zł 50% 
300.000 zł Kontr. Woj. 

Modernizacja obiektu Miejsko Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Zdzieszowicach 

2005 r. 400.000 zł 50% 
200.000 zł Kontr. Woj. 

 

W kolejnych latach przewiduje si�: 

− modernizacj� i rozbudow� zaplecza sportowo – rekreacyjnego na terenie Gminy, 

− remonty istniej�cej bazy sportowo – rekreacyjnej, 

− termomodernizacj� budynku gimnazjum w Zdzieszowicach. 

 

Głównym beneficjentem b�dzie Gmina a odbiorcami po�rednimi wsparcia 

dostarczonego w ramach celu b�d� mieszka	cy naszej Gminy, przedsi�biorcy, bezrobotni. 

 

Oczekiwane efekty. Wzrost konkurencyjno�ci naszej Gminy. Polepszony zostanie 

dost�p przedsi�biorców i wiejskich gospodarstw domowych do infrastruktury technicznej. 

Zwi�kszona zostanie atrakcyjno�� inwestycyjna i turystyczna Gminy. Podniesiony zostanie 

standard �ycia mieszka	ców, szczególnie na obszarze wiejskim. Realizacja celu wpłynie na 

popraw� jako�ci �rodowiska oraz przyczyni si� do zmniejszenia ró�nic poziomu �ycia 

mi�dzy miastem a wsi�. 
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Finansowanie. Na realizacj� celu planuje si� �rodki własne i krajowe oraz 

pochodz�ce ze �rodków wspólnotowych w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W okresie realizacji Planu Rozwoju Gminy b�d� 

tak�e realizowane inwestycje współfinansowane z zasobów programów, których celem jest 

współfinansowanie zada	 tego typu. 

 

2.2. Rozwój zasobów ludzkich  

 

Trudna sytuacja na rynku pracy i długotrwałe bezrobocie, kształtuj�ce si� na 

poziomie 10%, nale�y do najwa�niejszych problemów społecznych i gospodarczych 

Gminy. Realizacja tego celu wymaga koncentracji na rozszerzeniu zakresu metod 

przeciwdziałania bezrobociu oraz na zapewnieniu warunków wdro�enia nowych 

metod  

i technik pracy, a tak�e na dostosowaniu społecze	stwa do ery społecze	stwa 

informacyjnego. 

 

Cel b�dzie realizowany poprzez podj�cie nast�puj	cych działa�: 

 

Działanie 1 – polega� b�dzie na wzbogacaniu instrumentów na rzecz osób 

bezrobotnych i poszukuj�cych pracy w zakresie: 

��wspieranie samoorganizacji i samopomocy bezrobotnych oraz wspieranie 

otoczenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych, 

��zwi�kszenia i poprawy jako�ci dost�pu do informacji na rzecz przedsi�biorstw  

i mieszka	ców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych, 

��aktywizacja i promocja przedsi�biorstw, 

��komputeryzacja Urz�du Miejskiego. 

 

Działanie 2 – skupi si� na dostosowaniu oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku 

pracy w zakresie: 
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��wyposa�enie bazy edukacyjnej w nowoczesne narz�dzia, dostosowanych do 

wymaga	 post�pu technicznego ze szczególnym uwzgl�dnieniem szkół wiejskich; 

��edukacji na rzecz społecze	stwa informacyjnego; 

��rozwoju poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzie�y; 

��rozwój edukacji informacyjnej dzieci i młodzie�y; 

��rozwoju systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

Działanie 3 – dotyczy� b�dzie ulg podatkowych dla przedsi�biorców realizuj�cych 

now� inwestycj�, w wyniku której powstan� nowe miejsca pracy – według projektu 

uchwały. 

 

Głównym beneficjentem b�dzie Gmina a odbiorcami po�rednimi wsparcia 

dostarczonego w ramach tego celu b�d� bezrobotni, zagro�eni bezrobociem, 

absolwenci, osoby pracuj�ce zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji, 

osoby chc�ce rozpocz�� działalno�� gospodarcz�, pracodawcy, rolnicy, osoby 

zagro�one wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, osoby 

korzystaj�ce długotrwale ze �wiadcze	 pomocy społecznej oraz młodzie� szkolna. 

 

Beneficjenci pomocy dostarczanej w ramach usług to: Starostwo Powiatowe w 

Krapkowicach., Powiatowy Urz�d Pracy w Krapkowicach, Miejsko-Gminny 

O�rodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, biblioteki i szkoły na terenie 

Gminy.  

 

Oczekiwane efekty. Przewiduje si�, �e efektem realizacji zada	 w ramach 

powy�szego celu b�d� lepsze umiej�tno�ci naszych mieszka	ców do uczestnictwa w 

gospodarce otwartej opartej na wiedzy oraz wykorzystania szans wynikaj�cych z 

integracji z UE. 

 

Działania w tym zakresie powinny doprowadzi� do zwi�kszenia 

konkurencyjno�ci zasobów ludzkich, a tym samym zwi�kszenia szans na znalezienie 

zatrudnienia lub jego utrzymania. Ułatwi� start zawodowy absolwentom szkół i 
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osobom młodym. Zwi�kszy� liczb� rozpoczynaj�cych działalno�� gospodarcz� 

poprzez podniesienie kwalifikacji i doradztwo. Podniesie efektywno�ci 

wykorzystania technologii informacyjnych dla poprawy warunków funkcjonowania 

przedsi�biorstw. 

 

Finansowanie. Na realizacj� celu planuje si� �rodki własne i krajowe oraz 

pochodz�ce ze �rodków wspólnotowych w ramach: Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 

konkurencyjno�ci gospodarki, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 

zasobów ludzkich, Programu Operacyjnego Inicjatywy EQUAL oraz ze �rodków 

innych programów, których celem jest współfinansowanie zada	 tego typu. 

 

2.3. Rozwój obszarów wiejskich 

 

Celem jest kształtowanie warunków �ycia ludno�ci zamieszkałej na obszarach 

wiejskich, które odpowiadaj� standardom cywilizacyjnym i pozwalaj� mieszka	com wsi 

realizowa� ich cele ekonomiczne, edukacyjne, kulturowe i społeczne oraz mobilizacja 

mieszka	ców wsi do podejmowania wspólnych przedsi�wzi�� na rzecz poprawy warunków 

i jako�ci �ycia na wsi. Okres realizacji: 2004 – 2007r. 

 

Cel b�dzie realizowany poprzez podj�cie nast�puj	cych działa�: 

 

Działanie 1 – ma na celu organizacj� warsztatów, seminariów i kursów doskonalenia 

zawodowego dla rolników. Szkolenia b�d� dotyczy� aspektów ekonomicznych, 

zarz�dzania gospodarstwem rolnym lub produkcj� le�n�, marketingu, korzystania ze 

�rodków pomocy strukturalnej, zagadnie	 ochrony �rodowiska, krajobrazu i zachowania 

dziedzictwa kulturowego. 

 

Działanie 2 – Kontynuacja realizowanego z inicjatywy mieszka	ców wsi programu 

odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego (przeprowadzenie prac 

studialnych, inwentaryzacji zasobów, ekspertyz, spotka	 mieszka	ców wsi).  
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Przygotowanie opisu realizacji ju� opracowanych planów odnowy wsi i zachowania oraz 

ochrony dziedzictwa kulturowego z uwzgl�dnieniem dziedzictwa przyrodniczego wraz  

z okre�leniem kosztów poszczególnych zaplanowanych przedsi�wzi�� budowlanych  

i harmonogramem realizacji.  

 

 

Działanie 3 – dotyczy� b�dzie realizacji zada	 wynikaj�cych z opracowanego 

programu odnowy wsi m.in. w zakresie: 

��remontu, budowy lub adaptacji oraz wyposa�enia obiektów pełni�cych funkcje 

kulturalne – �wietlice wiejskie, biblioteki, ko�cioły; 

��remontu, budowy, urz�dzania placów zabaw, boisk sportowych, sal gimnastycznych 

przy szkołach, �cie�ek rowerowych, szlaków pieszych słu��cych do u�ytku 

publicznego; 

��przedsi�wzi�� zwi�zanych z kultywowaniem tradycji społeczno�ci lokalnych oraz 

tradycyjnych zawodów; 

��kształtowania centrów wsi poprzez remont lub budow� placów i parkingów; 

��urz�dzania lub budowy elementów małej infrastruktury turystycznej oraz 

rekreacyjnej w tym systemów informacji wizualnej; 

��remontu obiektów zabytkowych u�ytkowanych na cele publiczne oraz miejscowych 

pomników historycznych; 

��instalacji indywidualnych stałych ł�czy internetowych; 

��wzmocnienia systemu ochrony przeciwpo�arowej; 

��nadzoru architektów, konserwatorów zabytków i in�ynierów nad realizowanymi w 

ramach programu pracami inwestycyjnymi i konserwatorskim, 

��kompleksowe skanalizowanie i zgazyfikowanie terenów wiejskich 

 

Głównym beneficjentem b�dzie Gmina a odbiorcami po�rednimi wsparcia 

dostarczonego w ramach tego celu b�d� rolnicy i mieszka	cy z poszczególnych wsi na 

terenie naszej gminy, obecni i przyszli inwestorzy. 

Instytucje wspomagaj�ce realizacj� celu: Urz�d Marszałkowski Województwa 

Opolskiego. 
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Oczekiwane efekty. Wynikiem tego działania b�dzie podniesienie standardu 

�ycia na obszarze wiejskim. Podniesienie atrakcyjno�ci turystycznej. Pobudzenie 

aktywno�ci mieszka	ców wsi na rzecz rozwoju i promocji warto�ci zwi�zanych z 

miejscow� specyfik� społeczn�, kulturow� i przyrodnicz�. Zdobycie przez rolnika 

odpowiedniej wiedzy i umiej�tno�ci prowadzenia gospodarstwa. Działanie według 

punktu 3 pozwoli na terenach wiejskich pozwoli rozwi�za� inwestorom działalno�� 

gospodarcz�, a co za tym idzie, tworzy� nowe miejsca pracy. 

  

Finansowanie. Na realizacj� celu planuje si� �rodki własne i krajowe oraz 

pochodz�ce ze �rodków wspólnotowych w ramach „Sektorowego Programu 

Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora �ywno�ciowego oraz Rozwój 

Obszarów Wiejskich” i „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego”. 

 

2.4. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów krajobrazowo - turystycznych 

 

Realizacja celu koncentrowa� b�dzie si� na wykorzystaniu walorów 

turystycznych i rozwoju istniej�cej infrastruktury a tak�e na promocji naszego regionu. 

 

Cel b�dzie realizowany poprzez podj�cie nast�puj	cych działa�: 

 

Działanie 1 – dotyczy� b�dzie rozbudowy istniej�cej sieci szlaków turystycznych i ich 

promocja za pomoc� wydawnictw i innych �rodków przekazu. 

 

Działanie 2 – polega� b�dzie na wykorzystaniu walorów przyrodniczych naszej 

Gminy poprzez szeroko poj�t� promocj� i akcje informacyjne. 

 

Oczekiwane efekty. Wspólne inicjatywy słu��ce integracji i popularyzacji 

regionu jak i aktywnych form rekreacji w�ród mieszka	ców i odwiedzaj�cych go�ci. 
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Głównym beneficjentem b�dzie Gmina a odbiorcami po�rednimi wsparcia 

dostarczonego w ramach tego celu b�d� stowarzyszenia, organizacji, kluby, szkoły, 

instytucje kultury, animatorzy kultury, rolnicy, bezrobotni i zainteresowani 

mieszka	cy. 

 

Finansowanie. Na realizacj� celu planuje si� �rodki własne i krajowe oraz 

pochodz�ce ze �rodków wspólnotowych funduszu PHARE i w ramach Inicjatywy 

INTERREG, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu PRADZIAD oraz ze 

�rodków innych programów, których celem jest współfinansowanie zada	 tego typu. 

 

2.5. Promocja Gminy i współpraca z zagranic	 

 

Realizacja celu koncentrowa� b�dzie si� na wzmocnieniu i rozwoju współpracy 

z gminami i miastami partnerskim w kraju i zagranic� oraz na promocji naszego 

regionu. 

 

Cel b�dzie realizowany poprzez podj�cie nast�puj	cych działa�: 

 

Działanie 1 – dotyczy� b�dzie współpracy m.in. w dziedzinach: o�wiaty, kultury, 

sportu, turystyki, rekreacji, gospodarki komunalnej, ochronie �rodowiska i OSP oraz 

wymianie do�wiadcze	 w zakresie działania rad i urz�dów z miastami partnerskim z 

Ludwigsfelde w Niemczech i Bochumin w Republice Czeskiej oraz gminami 

o�ciennymi.  

 

Działanie 2 – polega� b�dzie na organizacji imprez kulturalnych i sportowych 

ogólnopolskich i mi�dzynarodowych, zgodnie z kalendarzem imprez. 

 

Działanie 3 – opiera� si� b�dzie głównie na wydawaniu materiałów reklamowych, 

wykorzystaniu mediów i internetu do promocji, udziale w targach. Zostanie stworzona 

baza danych o mo�liwo�ciach inwestycyjnych i walorach turystycznych Gminy. 
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Oczekiwane efekty. Wspólne inicjatywy słu�� integracji. Dzi�ki współpracy 

b�dziemy mogli promowa� nasz� Gmin� na zewn�trz. Aktywna promocja Gminy 

przyczyni si� do stworzenia pozytywnego wizerunku i podniesienia atrakcyjno�ci 

naszego regionu. Wpłynie na pozyskanie nowych inwestorów, zwi�kszenia ilo�ci 

turystów, rozwoju obszarów wiejskich czyli przyczyni si� do rozwoju społeczno – 

gospodarczego. 

 

Głównym beneficjentem b�dzie Gmina a odbiorcami po�rednimi wsparcia 

dostarczonego w ramach tego celu b�d� stowarzyszenia, organizacje, kluby, szkoły, 

instytucje kultury, animatorzy kultury, rolnicy, bezrobotni i zainteresowani 

mieszka	cy. 

 

Finansowanie. Na realizacj� celu planuje si� �rodki własne i krajowe oraz 

pochodz�ce ze �rodków wspólnotowych funduszu PHARE i w ramach Inicjatywy 

INTERREG, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu PRADZIAD oraz ze 

�rodków innych programów, których celem jest współfinansowanie zada	 tego typu. 

 

3. Spójno�
 zało�onych celów z celami strategicznymi dokumentów rozwoju 

Gminy Zdzieszowice. 

 

Wyznaczone w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy cele s� zgodne z 

zało�eniami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice.  

W Strategii zdefiniowano sze�� celów o charakterze strategicznym, których 

rozwini�ciem s� cele po�rednie: 

 
1. Ochrona �rodowiska 

 

��Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w zakresie: kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, wodoci�gów, sieci gazowej,  

��Rozwi�zanie problemu odpadów komunalnych do norm UE. 
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2. Proinwestycyjna polityka Gminy  

 

��Powi�kszenie zdolno�� naszej gminy do utrzymania i tworzenia nowych miejsc 

pracy, zach�cenia do nowych inwestycji, wzrostu warto�ci zasobów Gminy, 

��Wykup gruntów pod inwestycje i ich uzbrojenie na potrzeby przyszłych 

inwestorów, 

��Zwi�kszenie i poprawa jako�ci dost�pu do informacji na rzecz przedsi�biorstw i 

mieszka	ców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

teleinformatycznych, 

��Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy. 

 

3. Poprawa bezpiecze�stwa 

 

��Monitoring Miasta,  

��Wsparcie słu�b zajmuj�cych si� utrzymaniem porz�dku na terenie Gminy 

Zdzieszowice, 

��Budowa i modernizacja dróg i chodników oraz ich o�wietlenia, 

 

4. Rozwój i modernizacja rolnictwa 

 

��Budow� infrastruktury dla rozwoju bazy przetwórstwa surowców i płodów 

rolnych, 

��Wspieranie powstawania Grup Producenckich, 

��Rozwój agroturystyki i drobnej wytwórczo�ci, 

��Szkolenie i doradztwa prawno – merytorycznego. 

 

5. Rozwój budownictwa mieszkaniowego 

 

��Rozwój i wspieranie budownictwa indywidualnego, spółdzielczego i 

komunalnego, 



    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice   
 

 70 

��Poprawa warunków i jako�ci �ycia ludno�ci zamieszkałej na obszarach 

wiejskich. 

 

6. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów krajobrazowo - turystycznych 

 

��Organizacja ogólnopolskich i mi�dzynarodowych imprez kulturalnych i 

sportowych, 

��Wzmocnienie i rozwój współpracy z gminami i miastami partnerskimi w kraju i 

zagranic�. 

��Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej,  

��Modernizacja obiektów zabytkowych, 

��Promocja naszego regionu. 

 

Równie� działania w ramach poszczególnych celów cz�stkowych uj�tych w 

Planie Rozwoju Gminy w cało�ci s� odzwierciedleniem zada	, okre�lonych w celu 

realizacji celów po�rednich Strategii Rozwoju Gminy. 

 

4. Powi	zanie celów z działaniami realizowanymi na terenie Gminy. 

  

Gmina Zdzieszowice jest w trakcie realizacji, b�d
 te� ju� zrealizowała w 

ostatnich latach ze �rodków własnych i w oparciu o zewn�trzne 
ródła finansowania 

zadania o charakterze infrastrukturalnym oraz w zakresie rozwoju kultury, sportu i 

rekreacji.      

          

Tabela 45.  Zadania realizowane w oparciu o �rodki własne i zewn�trzne 

Lp. Zadanie Czas realizacji 
Wysoko�
 i �ródło 

pozyskanych �rodków 

Budowy i modernizacji infrastruktury  
1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa 

�yrowa 
2000-2001 r. 268.979 zł 

Wojewódzki FO�iGW 
2.  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

Januszkowicach 
2003 r. 116.087 zł WFOG 

Rozwój kultury, sportu i rekreacji 
1.  Oznakowanie �cie�ek rowerowych „Bli�ej naszego 2004 r. 6.000 EUR 
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dziedzictwa” Program Phare CBC 
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IV. WDRA �ANIE PLANU ROZWOJU GMINY 
 

1. Finansowanie 

 

Realizacja Planu Rozwoju Gminy uzale�niona jest od wysoko�ci pozyskanych 

�rodków zarówno krajowych jak i z funduszy strukturalnych. Bior�c pod uwag� 

prognoz� dopuszczalnej wysoko�ci zobowi�za	 w poszczególnych latach i  wysoko�� 

�rodków jakie mog� by� wydatkowane bezpo�rednio z bud�etu,  mo�liwo�ci 

finansowe Gminy wskazuj�, �e na realizacj� przyj�tych celów zabezpiecz� 25% 

wkładu w stosunku do uzyskanych �rodków wspólnotowych. 

Zakłada si� równie�, �e nie wykonanie wszystkich zada	 w latach 2004-2007 

powoduje przesuni�cie ich realizacji na lata nast�pne. 

          

Tabela 46.  Prognoza finansowania zada	 w ramach przyj�tych celów ze �rodków własnych Gminy 

 Prognoza 2004r. Prognoza 2005r. Prognoza 2006r. Prognoza 2007r. 

Dopuszczalna 
wysoko�� 
zobowi�za	 

13.200.000 11.500.000 10.800.000 11.100.000 

Wysoko�� 
wydatków z 
bud�etu 

1.910.000 2.000.000 2.100.000 2.200.000 

 

Tabela 47.  Prognoza finansowania zada	 ze �rodków własnych bud�etu Gminy z podziałem 
na działy 
 Prognoza 2004r. Prognoza 2005r. Prognoza 2006r. Prognoza 2007r. 

Warto�
 
inwestycji 

1.910.000 10.681.000 10.300.000 8.200.000 

Zakładany wkład 
własny 

951.000 1.760.000 1.945.000 2.050.000 

Kredyty 0 2.000.000 2.000.000 0 

Dotacje 959.000 6.921.000 6.355.000 6.150.000 
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2. Zarz	dzanie 

 

Funkcj� Instytucji Zarz�dzaj�cej i koordynuj�cej realizacj� Planu Rozwoju 

Gminy b�dzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników. Zakres zada	 

Instytucji Zarz�dzaj�cej obejmuje m.in.: 

��zapewnienia zgodno�ci realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami 

programowymi wy�szego rz�du, w tym w szczególno�ci w zakresie zamówie	 

publicznych, zasad konkurencji, ochrony �rodowiska, jak te� zagwarantowanie 

przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych, 

��zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat post�pów wdra�ania oraz 

przebiegu realizacji projektów w ramach Planu, 

��zapewnienie przygotowania i wdro�enia planu działa	 w zakresie informacji i 

promocji Planu, 

��przygotowanie rocznych planów na temat wdra�ania Planu, 

��zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowo�ciach, 

��dokonanie oceny po zako	czeniu realizacji Planu. 

 

3. Instytucja wdra�aj	ca Plan Rozwoju Gminy 

 

Urz�d Miejski jako instytucja wdra�aj�ca Plan odpowiedzialny jest za: 

��opracowanie i składanie wniosków, 

��kontrol� formaln� składanych wniosków, ich zgodno�ci z procedurami i zapisami w 

Planie, 

��zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych 

projektów. 
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4. System monitorowania 

 

Instytucja Zarz�dzaj�ca współpracuje z burmistrzem, zast�pc� burmistrza, 

sekretarzem i skarbnikiem, których główn� rol� b�dzie monitorowanie przebiegu 

realizacji zada	 zawartych w Planie. 

 

 

5. Sposoby oceny Planu 

 

Skuteczno�� planu poddawana b�dzie bie��cej ocenie. Sprawowana b�dzie 

przez Instytucj� Zarz�dzaj�c� za pomoc� wska
ników post�pu realizacji i oceny 

skuteczno�ci wdra�anych projektów okre�lonych w poszczególnych programach 

operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej pt. „Wytyczne do tworzenia wska
ników monitoringu programów, 

priorytetów, działa	 i projektów oraz lista podstawowych wska
ników monitorowania 

w poszczególnych obszarach interwencji funduszy strukturalnych”. 
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6. Informacja i promocja 

 

Instytucja Zarz�dzaj�ca zapewnia �rodki informacyjne i promocyjne w zakresie 

udzielonej pomocy z funduszy strukturalnych. Wykorzystywane �rodki informacyjne i 

promocyjne b�d� miały na celu przede wszystkim informowanie potencjalnych i 

faktycznych odbiorców pomocy o mo�liwo�ciach wsparcia ze strony UE oraz 

informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy unijnej dla 

poszczególnych projektów i rezultatach tych działa	. Instytucja Zarz�dzaj�ca 

obowi�zana jest przestrzega� zasady wynikaj�ce z Rozporz�dzenia Komisji 

Europejskiej 1145/2003 i z zawartych umów. 

 

Informowanie i promocja odbywa� si� b�dzie poprzez organizowanie szkole	 i 

konferencji na temat mo�liwo�ci pozyskania �rodków unijnych. W prasie lokalnej i 

regionalnej, w telewizji i radiu regionalnym oraz w Internecie podawane b�d� 

systematycznie informacje na temat zaanga�owania finansowego UE w realizacj� 

projektów oraz stanie zaawansowania realizacji zada	 i ich efektów w ramach Planu. 
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