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Strategia rozwoju gminy to długookresowy perspektywiczny plan działania, 

określający strategiczne cele rozwoju oraz przyjmujący takie kierunki i priorytety działania 

(cele operacyjne i zadania realizacyjne), a także alokację środków finansowych, które są 

niezbędne dla realizacji przyjętych celów i zadań.  

Strategia rozwoju gminy odpowiada na podstawowe pytanie: co musimy zrobić, aby 

funkcjonować i rozwijać się w przyszłości w celu optymalnego zaspokojenia zbiorowych 

potrzeb naszych mieszkańców. Dlatego bardzo ważnym elementem tworzenia Strategii jest 

udział wszystkich mieszkańców gminy. 

Głównym etapem działań związanych z przygotowaniem Strategii była seria 

warsztatów strategicznych, w których brali udział radni, sołtysi, przedstawiciele Urzędu 

Miasta, przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie gminy, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy. Projekt Strategii Miasta i Gminy Zdzieszowice był poddawany 

systematycznym konsultacjom społecznym. 

Przedstawiona Strategia rozwoju jest dokumentem kierunkowym i nie może być 

traktowana jako dokument wykonawczy. Zarówno zadania jak i planowany czas realizacji 

projektów opisane są z perspektywy dnia dzisiejszego i obowiązujących reguł prawnych oraz 

cen. 

Uchwalenie Strategii rozwoju nie zamyka możliwości wprowadzenia zmian i 

składania nowych wniosków inwestycyjnych zgodnie z pojawiającymi się uzasadnionymi 

potrzebami społecznymi. 

Jestem przekonany, że realizacja tego programu w znacznym stopniu poprawi warunki 

życia naszego społeczeństwa. Życzę mieszkańcom i sobie, aby przedstawiony program w 

całej rozciągłości został zrealizowany zgodnie z naszymi życzeniami, ku ogólnemu 

zadowoleniui radości z życia w naszej pięknej małej ojczyźnie – Gminie Zdzieszowice. 

 
 

Burmistrz Zdzieszowic Dieter Josef Przewdzing 
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1. Wprowadzenie 

Podstawą prawną dla opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Zdzieszowice do roku 2015 jest Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., 

która w artykule 18 ust. 3, pkt. 6 wskazuje na kompetencje Rady Gminy w zakresie 

uchwalania planów gospodarczych. 

Ważną przesłanką dla opracowania przedmiotowego planu rozwojowego był upływający 

okres obowiązywania strategii rozwoju MiG Zdzieszowice, która obejmowała lata 2001 – 

2010.  

Działania, których celem było opracowanie Strategii, podjęto w maju 2010 roku. Zawarto 

umowę z wykonawcą – Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA 

PARTNER z Cieszyna, któremu powierzono koordynację prac nad opracowaniem Strategii. 

Następnie przystąpiono do prac nad programem. 

Głównym etapem działań związanych z przygotowaniem strategii była seria warsztatów 

strategicznych, w których brali udział radni, sołtysi, przedstawiciele Urzędu Miasta, 

przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie gminy, przedsiębiorcy, 

mieszkańcy, a także moderatorzy – przedstawiciele SWIG DELTA PARTNER. Wysoka 

frekwencja na warsztatach z jednej strony wskazuje na zainteresowanie mieszkańców 

problemami samorządu, jest też dowodem aktywności i zaangażowania w życie Miasta 

i Gminy Zdzieszowice. 

Kolejnym etapem prac nad Strategią była praca ekspercka – porządkowanie danych 

zebranych podczas warsztatów oraz próba pogodzenia możliwości wdrożeniowych lidera 

realizacji Strategii – Miasta i Gminy Zdzieszowice z oczekiwaniami wyrażonymi przez 

mieszkańców. Na tym etapie przeprowadzono także systematyczne i bezpośrednie konsultacje 

materiału planistycznego z przedstawicielami społeczności lokalnej. 

Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice zespół SWIG DELTA PARTNER 

przekazał Burmistrzowi. Był on także poddawany systematycznym konsultacjom społecznym 

(projekt Strategii umieszczono na stronie internetowej gminy oraz wyłożono do wglądu  

w Urzędzie Miasta). Ostateczną wersję przedstawiono komisjom Rady Miejskiej oraz 

poddano dyskusji na Radzie. Strategia została następnie przyjęta uchwałą Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach. 
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2. Metodologia prac planistycznych 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego jest podstawowym narzędziem służącym 

efektywnemu zarządzaniu gminą. Celem działania samorządu na szczeblu lokalnym jest 

w pierwszej kolejności zaspakajanie potrzeb mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju 

gospodarczego i społecznego gminy. Samorząd gminny posiada narzędzia służące realizacji 

tych celów – zarówno finansowe jak i instytucjonalne, napotyka też różnorodne bariery 

i ograniczenia (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne), które obniżają skuteczność 

podejmowanych działań. Planowanie strategiczne w wymiarze wieloletnim daje możliwość 

optymalnego wykorzystania zasobów do realizacji najbardziej potrzebnych z punktu widzenia 

rozwoju lokalnego zadań. 

Należy zaznaczyć, że plan strategiczny dla MiG Zdzieszowice stanowi kontynuację 

poprzednich założeń rozwojowych, zawartych w zapisie strategii, która obejmowała lata 2001 

– 2010. Precyzyjne wytyczenie kierunków rozwoju zakłada możliwie szerokie wykorzystanie 

potencjału, który został wypracowany na terenie Zdzieszowic oraz w poszczególnych wsiach 

składających się na obszar gminy. 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do roku 2010 przygotowana została 

w oparciu o najlepsze schematy wieloletniego planowania i uwzględnia następujące 

podstawowe elementy zarządzania strategicznego: 

 Misja – określa horyzontalny kierunek rozwoju – stanowi swoistą soczewkę, w której 

skupiają się aspiracje, cele lokalnej społeczności. Misja gminy odpowiada ogólnie 

na pytanie: „Dokąd zmierzamy?”. Zdefiniowanie misji pozwala wykorzystać metodę 

planowania „od ogółu do szczegółu” – cele strategiczne i poszczególne plany 

strategiczne stanowią narzędzia, które pozwalają skutecznie realizować misję; 

 Identyfikacja barier i szans rozwojowych (analiza SWOT) – opracowana została 

dzięki wykorzystaniu informacji i danych zawartych w dokumentach opracowanych w 

latach poprzednich oraz udostępnionych zarówno przez Urząd Miasta i Gminy 

Zdzieszowice, jak i przez organizacje społeczne i gospodarcze działające na terenie 

gminy. Innym ważnym źródłem danych wykorzystywanych na potrzeby diagnozy i 

analizy SWOT były wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone ściśle 

na potrzeby procesu planowania strategicznego. Mieszkańcy uczestniczący w 

badaniach mogli bezpośrednio ocenić poziom rozwoju MiG Zdzieszowice, wskazać 

najważniejsze problemy rozwojowe. W analizie SWOT znajdują się zatem 
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szczegółowe i możliwie najbardziej aktualne zapisy, które wskazują na przewagi oraz 

deficyty gminy; 

 Określenie celów strategicznych dla Miasta i Gminy Zdzieszowice. Cele strategiczne 

wskazują konkretne kierunki działań – ich osiąganie stanowi zawsze wyraz realizacji 

misji gminy. Cele strategiczne wyznaczają też precyzyjne obszary dla formułowania 

planów operacyjnych i wskazywania konkretnych zadań, które mają być 

implementowane w ramach planu strategicznego. Ważne jest, że na etapie 

definiowania celów strategicznych wyodrębnia się także tzw. domeny planowania 

strategicznego – ma to na celu klarowną demarkację pomiędzy poszczególnymi 

kierunkami rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice; 

 Plany operacyjne – stanowią szczegółowe plany działań, które umożliwią skuteczne 

osiągnięcie celów strategicznych. Plany operacyjne zawierają konkretne zadania, 

których wdrożenie jest pożądane w okresie obowiązywania Strategii. Plany 

operacyjne zostały wypracowane podczas spotkań warsztatowych, metodą „burzy 

mózgów”, a następnie poddane weryfikacji przez zespół SWIG DELTA PARTNER 

oraz pracowników Urzędu Miasta w Zdzieszowicach. Należy podkreślić, że 

zestawienie planów operacyjnych obejmuje zarówno zadania, które w trakcie procesu 

planowania strategicznego zostały uznane za priorytetowe z punktu widzenia rozwoju 

całego obszaru gminy, a także te, które są szczególnie istotne z perspektywy poprawy 

spójności społeczno-gospodarczej tego obszaru. Stąd plany operacyjne są z jednej 

strony podzielone na grupy tematyczne, ale także zastosowano podział terytorialny 

(zadania są wskazywane osobno dla Miasta Zdzieszowice oraz sołectw: Januszkowice 

Jasiony, Krępnej, Oleszki, Rozwadzy i Żyrowej).  

Zastosowanie zaprezentowanych powyżej metod planowania strategicznego pozwoliło 

z jednej strony na uzyskanie wysokiego poziomu szczegółowości opracowania, przy 

zachowaniu dbałości o zachowanie głównych kierunków rozwojowych, w tym 

w szczególności kreowaniu spójności całego obszaru gminy (w tym Miasta Zdziszowice, jako 

lokalnego centrum rozwoju oraz poszczególnych miejscowości składających się na wiejskie 

obszary gminy). 
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Poniżej na rysunku zaprezentowano strukturę Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Zdzieszowice do roku 2010: 

 
Schemat strategii wyraźnie wskazuje nadrzędny charakter misji Miasta i Gminy Zdzieszowice 

w stosunku do pozostałych elementów Strategii. Wszystkie zaprezentowane w niniejszej 

Strategii zadania szczegółowe są podporządkowane osiągnięciu celów strategicznych, których 

systematyczna realizacja pozwoli na wypełnieni misji Miasta i Gminy Zdzieszowice. 

Główną bolączką strategii rozwoju lokalnego opracowywanych w Polsce jest ich 

„nierealizowalność”, czyli opracowywanie strategii tylko po to, by następnie odstawić je „na 

półkę”. Rachunek ekonomiczny wymusza jednak skuteczność planowania strategicznego – 

ścisłe trzymanie się wyznaczonych zadań i celów. Wnioskowanie przez samorząd o wsparcie 

w ramach funduszy strukturalnych UE wymaga dobrego uzasadnienia potrzeby 

(konieczności) realizacji proponowanych projektów. W niniejszej Strategii zadania lub cele 

operacyjne są projektami, odpowiadającymi na konkretne problemy lokalnej społeczności 

Miasta i Gminy Zdzieszowice lub umożliwiającymi wykorzystanie potencjału lokalnego. Stąd 

fakt, że dany projekt bezpośrednio wynika ze Strategii, stanowi jego bardzo mocny atut na 

etapie oceny przedsięwzięcia przez instytucje przyznające pomoc. 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do roku 2015 została przygotowana  

z uwzględnieniem następujących pięciu założeń metodologicznych: 

 charakter wieloletni – planowanie w odniesieniu do prognoz i trendów; 

Misja
Wizja

Założenia dla rozwoju

Cele Strategiczne
Cele Operacyjne

Zadania
(plany wdrożeniowe wraz z terminami realizacji, 

jednostkami odpowiedzialnymi)
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 „od ogółu do szczegółu” – od misji, poprzez problemy i pomysły na ich rozwiązanie, 

do konkretnych zadań; 

 uczestnictwo – zaangażowanie w pracę nad Strategią różnych środowisk, 

mieszkańców i zainteresowanych podmiotów; 

 praca grupowa – organizacja warsztatów gwarantujących wypracowywanie 

optymalnych rozwiązań; 

 przydatność – wypracowane rozwiązania stają się automatycznie projektami, dla 

których można poszukiwać źródeł finansowania; 

 analiza SWOT – określenie zasobów i barier rozwojowych. 

2.2. Obszar i okres realizacji strategii 
Niniejszy dokument stanowi wieloletni program rozwoju społecznego i gospodarczego na 

terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice. Obszar wdrażania działań zawartych w strategii 

obejmuje Miasto Zdzieszowice oraz wsie Januszkowice, Jasiona, Krępna, Oleszka, Rozwadza 

i Żyrowa. Cele strategiczne oraz plany operacyjne zawarte w Strategii będą realizowane  

w granicach administracyjnych Gminy, natomiast głównym podmiotem odpowiedzialnym za 

jej wdrażanie będzie Burmistrz Zdzieszowic, działając poprzez struktury organizacyjne 

Urzędu Miasta Zdzieszowice. Opracowana Strategia ujmuje Miasto i Gminę Zdzieszowice 

jako całość – Jednostkę Samorządu Terytorialnego, a także uwzględnia lokalną specyfikę 

poszczególnych miejscowości (zarówno miasta jak i terenów wiejskich na obszarze gminy). 

Za okres realizacji Strategii przyjęto lata od 2010 do 2015 roku. Wybór ośmioletniego 

przedziału czasowego z jednej strony podyktowany był możliwością realnego planowania 

w takim okresie czasu – biorąc pod uwagę fakt szczegółowego charakteru zadań zawartych 

w Strategii – z drugiej zaś strony spójność z okresem programowania Unii Europejskiej 

w perspektywie budżetowej 2007 – 2013 (przy uwzględnieniu zasady n+2 obowiązującej  

w roku 2013). 

Precyzyjnie określony obszar i okres implementacji Strategii pozwolił przygotować cele 

strategiczne oraz plany operacyjne, które mają szanse na rzeczywiste wdrożenie 

w konkretnych lokalizacjach i konkretnym czasie. Wraz z zaproponowanym systemem 

monitoringu postępu realizacji, Strategia będzie efektywnym narzędziem służącym 

systematycznemu rozwojowi Miasta i Gminy Zdzieszowice w oparciu o zidentyfikowane 

potrzeby mieszkańców, a także obecny potencjał i zewnętrzne możliwości. 
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3.3. Pozostałe założenia 
Strategię można uznać za zintegrowaną, gdy jest zgodna z innymi wieloletnimi planami 

rozwoju dla danego kraju, regionu, a także uprzednio zatwierdzonymi przez samorząd 

dokumentami planistycznymi. Strategia rozwoju musi wyrażać główne założenia rozwojowe 

tych dokumentów poprzez konkretne propozycje projektów i rozwiązań, uwzględniając 

jednocześnie specyfikę, przewagi i ograniczenia gminy, któremu ma służyć. Poniżej 

wymieniono dokumenty planistyczne, z którymi zgodne jest niniejsze opracowanie. 

Przedstawiono również podstawowe trendy i prognozy, jakie zostały uwzględnione przy 

definiowaniu poszczególnych celów strategicznych, operacyjnych oraz określaniu 

konkretnych zadań. 

Założenia makro:  

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do roku 2015 jest komplementarna do 

następujących dokumentów strategicznych: 

 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności); 

 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego; 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego; 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013; 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013; 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. 

Szczególną uwagę zwracano także na prognozy oraz trendy o charakterze ponadlokalnym: 

 Możliwość absorpcji środków pomocowych pochodzących z funduszy strukturalnych 

UE; 

 Możliwość wykorzystania funduszy w ramach działań prowadzonych na podstawie 

ustawy o funduszach sołeckich; 

 Trwała tendencja wzrostu gospodarczego w Polsce; 

 Rozwój rynku usług turystycznych (także w kontekście wzrostu liczby osób 

przyjeżdżających z zagranicy); 

 Możliwość wystąpienia zjawiska deficytu siły roboczej (w szczególności osób 

młodych – trwałe, niekorzystne tendencje demograficzne); 

 Rozwój w kierunku społeczeństwa informacyjnego – możliwości i wyzwania 

związane z komputeryzacją i Internetem; 

 Systematyczna poprawa jakości drogowych szlaków komunikacyjnych. 
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Założenia mikro: 

Wykorzystano również następujące dokumenty o zasięgu lokalnym: 

 Strategia Powiatu Krapkowickiego na lata 2007-2013; 

 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zdzieszowice; 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zdzieszowice; 

 Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice na lata 2009-2012 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016; 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata  

2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016; 

 Program Oddziaływania na Środowisko projektów POŚ i PGO dla Gminy 

Zdzieszowice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2012-2016; 
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Gęstość zaludnienia wynosi 298 osób/km2 i jest znacznie wyższa niż średnio w całym kraju – 

122 osoby/km2. Liczba mieszkańców zarówno Gminy, jak i miasta Zdzieszowice od kilku lat 

systematycznie spada. Taki stan rzeczy wynika między innymi z powszechnych wyjazdów do 

pracy za granicę, szczególnie do Niemiec, jak również niskiego przyrostu naturalnego. 

Zmiany w przyroście naturalnym w ciągu ostatnich pięciu lat prezentuje poniższa tabela: 

Tabela 1. Przyrost naturalny w Gminie Zdzieszowice w latach 2005-2009 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 
Urodzenia ogółem 176 135 139 165 147 

Zgony ogółem 109 114 111 133 115 
Przyrost naturalny 67 21 28 32 32 

Źródło: GUS 

Sytuacja demograficzna w MiG Zdzieszowice wiąże się z niekorzystnymi zmianami, jakim 

ulega struktura wiekowa ludności (rosnąca liczba ludności w wieku poprodukcyjnym przy 

malejącej liczbie osób w wieku przedprodukcyjnym), a tym samym ze starzeniem się 

społeczeństwa. Od kilku lat maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 17 roku 

życia). Na koniec 2009 r. populacja liczyła mniej niż w 2000 r. o 1 561 osób. Liczba osób  

w wieku produkcyjnym w stosunku do 2000 r. wzrosła zaledwie o 43 osoby, z kolei liczba 

osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 564 osoby. Zmiany w strukturze wiekowej ludności 

MiG na przestrzeni lat 2005 – 2009 prezentuje poniższa tabela: 

Tabela 2. Ludność Gminy Zdzieszowice według ekonomicznych grup wieku i płci w latach 2005-2009 

Rok 

Osoby w wieku 
przedprodukcyjnym Osoby w wieku produkcyjnym Osoby w wieku 

poprodukcyjnym 

Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni 

2005 3 535 1 677 1 858 11 924 5 764 6 160 2 044 1 336 708 

2006 3 362 1 599 1 763 11 941 5 767 6 174 2 114 1 375 739 

2007 3 211 1 520 1 691 11 917 5 752 6 165 2 158 1 382 776 

2008 3 108 1 478 1 630 11 870 5 715 6 155 2 215 1 425 790 

2009 2 975 1 409 1 566 11 853 5 665 6 188 2 288 1 479 809 
Źródło: GUS 

 

Gospodarka 

Położenie nad Odrą oraz dogodne połączenie kolejowe umożliwiają dowóz węgla i wywóz 

produktów pochodzących z jego przerobu, tworząc dogodne warunki do rozwoju przemysłu 

na tym terenie. Ogólny rozwój gospodarczy i przemysłowy kraju oraz rozwój przemysłu 
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paliwowego przyczyniły się do szybkiego rozwoju zdzieszowickich Zakładów 

Koksowniczych, przez co Zdzieszowice należą do czołowych ośrodków przemysłowych 

województwa opolskiego oraz są ważnym ośrodkiem przemysłowym kraju. O pozycji tej 

zdecydował rozwój przemysłu koksochemicznego i działające od 1923 roku Zakłady 

Koksownicze, które determinują charakter gospodarczy Miasta i Gminy Zdzieszowice, a co 

za tym idzie, są głównym źródłem dochodów Gminy. Budowę Zakładów Koksowniczych 

rozpoczęto w 1930 roku, a produkcje uruchomiono w marcu 1932 roku. Pierwsza rozbudowa 

zakładów nastąpiła w połowie lat ’60, a kolejna w latach ’70 kiedy to powstała biologiczna 

oczyszczalnia ścieków. Wynikiem tych działań powstała największa koksownia w Europie. 

Faktem godnym wspomnienia, jest uzyskanie przez Zakłady Koksownicze w sierpniu 1995 

roku certyfikatu na wdrożony system zapewniania jakości wg wymagań normy ISO 9002. 

Pod koniec lat 90. XX w., Koksownia poddana została restrukturyzacji, w wyniku której 

powstały samodzielne podmioty: 

 Zakłady Koksownicze – spółka z o.o., która zatrudnia ok. 2 600 pracowników; 

 Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne ZK-REM – spółka z o.o., zatrudniająca 

ok. 280 pracowników; 

 Trans-Koks – spółka z o.o. zatrudniająca ok. 50 pracowników; 

 Biuro Projektowo-Konstrukcyjne „Zdzieszowice” – spółka z o.o., która zatrudnia  

ok. 20 pracowników; 

 Żywienie Zbiorowe – spółka z o.o., zatrudniająca ok. 50 pracowników. 

Obok tych zakładów, na terenie Zdzieszowic funkcjonuje wiele mniejszych podmiotów 

gospodarczych zatrudniających więcej niż 15 pracowników. Są to miedzy innymi: Fabryka 

Opakowań z tworzyw sztucznych Nordfolien Sp. z o.o. (62 pracowników), Zakład stolarki 

„Mixpol” (35 pracowników), DREMEX – tartak, skład materiałów budowlanych, BOC Gazy 

Techniczne sp. z o.o. Warszawa - oddział w Zdzieszowicach, Przedsiębiorstwo Handlowo – 

Usługowe „EKOPAL”, firma Wakro specjalizująca się wykonawstwem i montażem urządzeń 

do transportu i magazynowania materiałów sypkich, firma KTB zaprawy budowlane (grupa 

KREISEL) specjalizująca się w produkcji suchych zapraw i klejów budowlanych oraz 

ZARMEN Sp. z o.o. oddział w Zdzieszowicach. Należy zaznaczyć, że na obszarach miejskich 

gminy skupionych jest ok. 79% ogólnej liczby działających podmiotów gospodarczych. 

W sumie na terenie MiG funkcjonuje 1 055 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  

w rejestrze REGON, z czego 1 017 działa w sektorze prywatnym. 783 podmioty to osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Do 2007 r. liczba funkcjonujących 
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przedsiębiorstw wzrastała, w ostatnich dwóch latach zmniejszyła się o 54 podmioty 

gospodarcze. Ostatecznie liczba ta w przeciągu ostatnich 10 lat wzrosła o prawie 25%,  

a sytuację tą przedstawia wykres:  

Rysunek 2. Liczba podmiotów gospodarczych działających w MiG Zdzieszowice 2000-2009. 

 
Źródło: GUS 

 

Wskaźnik przedsiębiorczości mierzony liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

na 1 000 mieszkańców w 2009 r. wynosił 61%. Zdecydowana większość jednostek 

gospodarczych funkcjonuje w mieście – 828 podmioty, natomiast na terenach wiejskich 227 

podmioty. Ogólnie najwięcej przedsiębiorstw działa w sektorze handlu (263), obsługi 

nieruchomości, wynajmu i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

(208) oraz budownictwa (132). Najwyższy wzrost liczby podmiotów w ostatnich latach 

charakteryzuje sekcje: obsługi nieruchomości (+47), budownictwa (+43), działalności 

usługowej komunalnej (+41). Zauważalne trendy wzrostowe dotyczą głównie przedsiębiorstw 

zlokalizowanych w mieście. Jednak w roku 2008 trend wzrostowy został złamany i liczba 

przedsiębiorstw zmalała w porównaniu do roku 2007 i nadal jej liczba spada. Największy 

i najbardziej zauważalny spadek nastąpił w sektorze handlowym (-49). Szczegółowy podział 

jednostek gospodarczych prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 3. Podmioty gospodarcze z podziałem na sekcje gospodarki (PKD 2004, REGON, lata 2000-2009) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ogółem 
ogółem 849 908 943 969 989 1 028 1 085 1 109 1 088 1 055 
miasto 692 730 766 786 795 822 862 879 868 828 
wieś 157 178 177 183 194 206 223 230 220 227 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (A) 
ogółem 11 8 10 14 14 17 18 20 20 23 
miasto 4 4 3 3 3 6 7 6 6 8 
wieś 7 4 7 11 11 11 11 14 14 15 

Przetwórstwo przemysłowe (D) 
ogółem 78 79 80 82 88 87 89 93 96 98 
miasto 56 54 55 54 59 59 59 65 65 65 
wieś 22 25 25 28 29 28 30 28 31 33 

Budownictwo (F) 
ogółem 89 92 94 91 100 101 116 127 133 132 
miasto 74 73 74 73 76 76 89 95 96 90 
wieś 15 19 20 18 24 25 27 32 37 42 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku 

osobistego i domowego (G) 
ogółem 274 269 289 295 296 295 309 312 286 263 
miasto 238 230 251 255 254 250 262 265 246 224 
wieś 36 39 38 40 42 45 47 47 40 39 

Hotele i restauracje (H) 
ogółem 42 48 48 50 51 55 56 56 53 52 
miasto 30 39 39 40 42 46 44 42 44 42 
wieś 12 9 9 10 9 9 12 14 9 10 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność (I) 
ogółem 34 45 46 46 41 42 45 45 42 42 
miasto 23 33 34 33 28 27 29 29 29 30 
wieś 11 12 12 13 13 15 16 16 13 12 

Pośrednictwo finansowe (J) 
ogółem 43 54 61 64 63 61 62 59 57 47 
miasto 38 47 53 57 56 55 54 51 50 40 
wieś 5 7 8 7 7 6 8 8 7 7 

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gosp. (K) 
ogółem 161 174 174 180 186 197 208 210 212 208 
miasto 138 144 147 155 159 167 175 178 180 176 
wieś 23 30 27 25 27 30 33 32 32 32 

Edukacja (M) 
ogółem 18 19 24 35 34 40 40 42 41 39 
miasto 12 13 18 25 24 29 29 31 32 33 
wieś 6 6 6 10 10 11 11 11 9 6 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (N) 
ogółem 34 45 45 36 36 42 41 42 41 44 
miasto 28 37 38 33 33 38 37 38 37 40 
wieś 6 8 7 3 3 4 4 4 4 4 

Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (O) 
ogółem 59 68 65 69 72 83 93 95 99 100 
miasto 49 54 52 56 58 66 74 76 80 78 
wieś 10 14 13 13 14 17 19 19 19 22 

Źródło: GUS 

Zakłada się, iż dzięki stworzonej specjalnej strefie ekonomicznej Borek, liczba 

przedsiębiorstw wzrośnie. Strefa Borek położona jest w północnej części miasta 
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Zdzieszowice, z dala od osiedli mieszkaniowych. Dojazd do tego terenu stanowi 

wybudowana, przy wykorzystaniu wsparcia pochodzącego ze środków unijnych, droga 

gminna. Obecnie na tym terenie zlokalizowana jest wcześniej wymieniona już firma 

zajmująca się produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Nordfolien Sp. z o.o. Jest to polski 

oddział niemieckiego przedsiębiorstwa zatrudniający aktualnie 62 osoby. W 2009 roku 

sprzedaż tej firmy wyniosła ponad 12 ton oferowanych towarów, a obrót wyniósł 14,5 mln 

euro. Dostępny pod inwestycje teren obejmuje 30 ha gruntu z uregulowanym planem 

zagospodarowania przestrzennego, pozwalającym na lokalizację inwestycji przemysłowych. 

Strefa Borek uzbrojona została we wszystkie media: 

 Wodociągi; 

 Kanalizację podłączoną do oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach; 

 Energię elektryczną 2 x 15 kV (6 MW); 

 Gaz ziemny oraz koksowniczy; 

 Infrastrukturę telekomunikacyjną. 

O atrakcyjności miejscowości decyduje również dogodne komunikacyjnie położenie. Na 

terenie Gminy Zdzieszowice znajduje się ważny węzeł kolejowy Berlin – Wrocław – 

Katowice – Kraków – Przemyśl, ze stacją przeładunkową w Zdzieszowicach. Ponadto bliski 

jest dojazd do biegnącej przez gminę autostrady A4 (Kijów – Berlin) poprzez biegnącą na 

obrzeżach miasta Zdzieszowice DW 423 (Opole – Kędzierzyn Koźle – Racibórz) do zjazdu  

nr 248 na granicy miasta Krapkowice i Gogolin. Blisko znajduje się także autostrada D1  

w Republice Czeskiej oraz drogi wojewódzkiej 426 (Strzelce Opolskie – Kędzierzyn Koźle). 

Natomiast w miejscowości Januszkowice (5 km) znajduje się port rzeczny na Odrze. 

Infrastruktura 

Układ drogowy Gminy Zdzieszowice tworzy droga wojewódzka nr 423 relacji Kędzierzyn-

Koźle – Opole (11,24 km), przebiegająca autostrada A4 (2,95 km) oraz sieć dróg lokalnych 

(gminnych) i powiatowych, w skład których niezmiennie od 2008 roku wchodzą: 

 drogi powiatowe poza miastem (24,28 km); 

 drogi powiatowe w granicach miasta (4,84 km); 

 drogi gminne poza miastem (44,39 km); 

 drogi gminne w granicach miasta (25,23 km); 

 transportu rolnego (87,30 km). 
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Przez teren gminy przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia zarządzane przez 

Operatora gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach: 

1. Zdzieszowice – Wrocław DN 400 PN 4,0 MPa: 

a) odgałęzienie od gazociągu do SRP28 Zdzieszowice ul. Żyrowska, DN 100 PN  

4,0 MPa; 

b) odgałęzienie od gazociągu do SRP Rozwadza, DN 100 PN 4,0 MPa; 

2. Zdzieszowice – Blachownia DN 500 PN 6,3 MPa: 

a) odgałęzienie od gazociągu do zlikwidowanej SRP Zdzieszowice ul. Filarskiego, 

DN 100 PN 1,6 MPa. 

Dodatkowo na terenie gminy zlokalizowane są dwie stacje Redukcyjno-Pomiarowe: 

 SRP Zdzieszowice ul. Żyrowska o przepustowości 3200 m3/h; 

 SRP Rozwadza o przepustowości 3200 m3/h. 

Siecią dystrybucyjną niskiego i średniego ciśnienia zarządza Górnośląska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu – 

rozdzielnia gazu w Krapkowicach.  

Długość gazowej sieci rozdzielczej na terenie gminy wynosi 57,2 km: 

 Zdzieszowice – 28,6 km; 

 Żyrowa – 6,0 km; 

 Rozwadza – 8,9 km; 

 Januszkowice – 9,6 km; 

 Oleszka – 4,1 km. 

Wieś Krępna została zgazyfikowana. Do sołectwa Jasiona gaz został doprowadzony. Do 

sołectwa Oleszka gaz został doprowadzony oraz rozprowadzony do przyłączy. Kolektor gazu 

dotychczas nie został podłączony. 

Na terenie gminy znajdują się fragmenty jednotorowej przesyłowej linii elektroenergetycznej 

o napięciu 220kV relacji Kędzierzyn-Koźle – Opole Groszowice (długość 7km). Jej 

właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Dodatkowo przez teren gminy 

przebiegają trzy linie 110kV (powiązane dwoma stacjami 110kV): 

 dwutorowa 110kV relacji: Zdzieszowice – Opole Groszowice; 

 dwutorowa 110kV relacji: Opole Groszowice – Blachownia; 

 dwutorowa 110kV relacji: Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle. 

Stacja „Zdzieszowice Z. E.” stanowi punkt węzłowy związany z Elektrownią Blachownia 

oraz Głównymi Punktami Zasilania (GPZ) w Kędzierzynie-Koźlu i Opolu Groszowicach.  
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Łączna długość linii 110kV przypadająca na teren gminy wynosi 22,9km (łączna długość 

wszystkich torów – 45,4km). Pokrycie całego zapotrzebowania mocy szczytowej odbiorców 

(ok. 2MW) odbywa się poprzez stację transformatorową 15/04kV z Głównych Punktów 

Zasilania w Zdzieszowicach, Kędzierzynie-Koźlu i Strzelcach Opolskich. Długość linii 

średniego napięcia SN 15kV wynosi: 

 sieci napowietrzne – ok. 32km; 

 sieci kablowe – ok. 1km. 

W istniejące ciągi liniowe 15kV włączonych jest przelotem lub na odgałęzieniu 30 stacji 

transformatorowych 15/0,4kV na ternie gminy i 25 stacji w granicach miasta. Energię 

elektryczną pobierają mieszkańcy wszystkich sołectw oraz miasta Zdzieszowice. 

Do 2015 roku przewidziano następujące inwestycje związanych z budową lub rozbudową 

sieci 110 kV – sieć zostanie poprowadzona do terenów przy ul. Bocznej w Żyrowej oraz do 

terenów przeznaczonych pod budownictwo rodzinne w Rozwadzy przy ul. Waryńskiego. Za 

gospodarkę energetyczną na terenie gminy odpowiada EnergiaPro Koncern Energetyczny 

S.A. 

Całość infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy obsługuje 

przedsiębiorstwo "Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Zdzieszowicach.  

Wskaźnik skanalizowania gminy Zdzieszowice jako całości wynosi 77,1%, z czego miasto 

Zdzieszowice skanalizowane jest w 97%, wieś Żyrowa w 100%, a reszta sołectw (obszary 

wiejskie) są w bardzo niewielkim stopniu skanalizowane lub w ogóle brakuje w nich tej 

infrastruktury. Wynika z tego, że prawie 91% mieszkańców miasta i prawie 73,5% całej 

populacji gminy korzysta z kanalizacji. Część istniejącej kanalizacji na terenie miasta 

wymaga modernizacji. Długość, stan i liczbę mieszkańców podłączonych do kanalizacji 

przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 4. Stan kanalizacji w gminie Zdzieszowice na koniec lipca 2010 r. 

Miejscowość Długość (m) Liczba podłączonych mieszkańców (szt.) 

Zdzieszowice 27 500 11 860 

Rozwadza 1 976 0 (brak kanalizacji na obszarze zaludnionym) 

Krępna 0 0 

Żyrowa 7 709 775 

Januszkowice 0 0 

RAZEM 37 185 12 635 
Źródło: WiK sp. z o.o. w Zdzieszowicach 

Stopień zwodociągowania w gminie Zdzieszowice jest bardzo wysoki i wynosi około 100%. 

93,8% mieszkańców miasta oraz 95,5% mieszkańców gminy korzysta z sieci wodociągowej. 
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Wszystkie miejscowości położone na terenie gminy posiadają sieć wodociągową. Łączna 

długość sieci wodociągowej wynosi 83,615 km. Gmina Zdzieszowice posiada 3 wodociągi 

grupowe i zbiorowy. Wodociąg zbiorowy zaopatruje w wodę miasto Zdzieszowice. 

Wodociągi grupowe obejmują następujące miejscowości: 

 wodociąg Krępna-Rozwadza – zaopatruje Krępną Rozwadzę; 

 wodociąg Raszowa-Januszkowice – zaopatruje Januszkowice oraz w gminie Leśnica 

Raszową, Łąki Kozielskie i Krasową; 

 wodociąg Oleszka-Żyrowa-Jasiona – zaopatruje Oleszkę, Żyrową i Jasionę. 

 
Tabela 5. Stan przyłączy i sieci wodociągowej w gminie Zdzieszowice na koniec lipca 2010 r. 

Miejscowość 
Przyłącza Sieć ogółem Liczba podłączonych 

mieszkańców Długość (m) Liczba 
przyłączy (szt.) Długość (m) 

Zdzieszowice 18 504 1 359 32 995 12 265 

Januszkowice 6 177 252 13 039 1 028 

Jasiona 1 934 
161 

3 857 396 

Oleszka 1 406 5 641 151 

Krępna 3 798 153 9 790 748 

Rozwadza  4 970 246 12 724 1 009 

Żyrowa 4 195 161 5 569 781 

RAZEM 40 984 2 406 83 615 16 414 
Źródło: WiK sp. z o.o. w Zdzieszowicach 

 

Wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy Zdzieszowice prowadzony jest przez pięciu 

przewoźników. Są to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach 

(jednostka UM), Veolia Usługi dla Środowiska S.A., EKO-TRANSPORT Adam 

Pieszczeminko, Remondis Gliwice Sp. z o.o. oraz Plada-Art. Łukasz Sokołowski. Rocznie na 

terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice powstaje ok. 5 tyś ton odpadów komunalnych 

zmieszanych, które w większości trafiają na składowisko odpadów komunalnych i innych niż 

niebezpieczne w Krasowej (Gmina Leśnica, powiat Strzelce Opolskie). Odpady energetyczne 

z Zakładów Koksowniczych Z-ce Sp. z o.o.) trafiają na składowisko żużla i popiołów 

w Januszkowicach gmina Zdzieszowice.  

Od lipca 2008 Gmina Zdzieszowice od jest członkiem Związku Międzygminnego „Czysty 

Region”, który wykonywać będzie publiczne zadania z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi mi.in w zakresie budowy, eksploatacji Regionalnego Centrum 

Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w K-Koźlu w ramach Południowo-
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Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W ramach tego projektu 

przewiduje się: 

 Kompostowanie odpadów zielonych; 

 Sortowanie odpadów użytkowników z selektywnej zbiórki z linią do produkcji paliw 

alternatywnych; 

 Sortowanie odpadów zmieszanych; 

 Instalację fermentacji odpadów ulegających biodegradacji; 

 Instalację do wytwarzania biogazu; 

 Uruchomienie punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych; 

 Uruchomienie punktu likwidacji odpadów niebezpiecznych; 

 Uruchomienie stacji przeróbki odpadów budowlanych; 

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców na terenie gminy jest bardzo mało abonentów 

telefonicznych – 3029 osób posiada telefon, z czego 2634 to abonenci indywidualni a 395 

to biznesowi. Na terenie gminy usługi telekomunikacyjne świadczy 7 operatorów, między 

innymi potentaci rynkowi jak Telekomunikacja Polska, Netia i Dialog. W gminie jest również 

bardzo mała liczba abonentów internetowych, bo tylko 1548 (z tego 1477 indywidualnych 

i 71 biznesowych). Usługa dostarczana jest przez 6 operatorów, głównie także przez wyżej 

wymienione przedsiębiorstwa. 

Rynek pracy 

W kwietniu 2010 roku, wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach, na terenie 

Gminy Zdzieszowice zarejestrowane były 633 osoby bezrobotne, w tym 378 kobiet, 

co w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców wynosi około 37 osób. Stopa bezrobocia jest niska 

w porównaniu do całego powiatu lub województwa i wynosi około 8%. Zauważalny był 

spadek liczby bezrobotnych w gminie, na który składała się także emigracja zarobkowa 

ludności. Jednak w ostatnich 3 latach liczba tych osób rośnie. Jest to w głównej mierze 

spowodowane zmniejszeniem się liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy 

oraz emigracją zarobkową ludności. Największą liczbę osób bezrobotnych stanowią osoby 

z wykształceniem gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym (łącznie prawie 70%). Panuje 

także niekorzystne zjawisko bezrobocia wśród ludzi młodych, osoby do 34 roku życia 

stanowią prawie 55% wszystkich bezrobotnych. Długotrwale bezrobotni (powyżej 

12 miesięcy) stanowią 22% ogólnej liczby osób bez pracy w gminie, tj. 139 osób. 

Zdecydowana większość osób pozostających bez pracy pochodzi z terenów miasta 

Zdzieszowice, są to 502 osoby, wobec 131 z terenów wiejskich gminy Zdzieszowice. 
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Rysunek 3. Liczba osób bezrobotnych, wraz z podziałem na mężczyzn i kobiety, w latach 2003-2008 oraz 
w maju 2009 r. i kwietniu 2010 r. 

 
Źródło: PUP Krapkowice; * dane za poszczególne lata dotyczą stanu na koniec roku, natomiast z 2009 roku są 

na koniec miesiąca maja, a z 2010 roku na koniec kwietnia 
 

Do 2007 roku następował stopniowy wzrost liczby osób pracujących na terenie gminy, jednak 

w 2008 roku wystąpił stosunkowo duży ich spadek (o 125 osób w porównaniu do roku 2007)  

i ich liczba wyniosła 5 317 osób. Z tego około 75 % osób pracowało w sektorze 

przemysłowym, co wynika z faktu lokalizacji w gminie zakładów koksowniczych  

i powiązanych (po jej restrukturyzacji), w których zatrudnionych jest łącznie około 3 000 

osób.  
Tabela 6. Struktura bezrobotnych w gminie Zdzieszowice w kwietniu 2009 i 2010 roku 
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ogółem kobiety z terenów 
wiejskich ogółem kobiety z terenów 
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w
ie

k 
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policealne. i śr. zawodowe 82 57 17 93 66 23 
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gimnazjalne i poniżej 212 116 45 230 127 46 

Źródło: PUP Krapkowice 
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Budżet oraz dochody i wydatki MiG Zdzieszowice 

W budżecie na 2009 rok dochody gminy wyniosły 38 132 557 zł. Razem z nadwyżkami z lat 

ubiegłych pozwoliły pokryć wydatki wynoszące 40 173 652 zł. Największa część dochodów 

(61,52%) stanowiły dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, a także rozliczenia 

różne (25,56%). Stosunkowo duże dochody wystąpiły także w pozycji – pomoc społeczna 

(6,69%) oraz gospodarka mieszkaniowa (3,05%). Większość wydatków pochłonęła oświata  

i wychowanie (49,50%), a znaczą ich część pochłonęły również działania związane  

z administracją publiczną (11,94%) oraz pomocą społeczną (10,39%). Wymienione wyżej 

zagadnienia zdefiniowały kierunki działań Gminy. Plan budżetowy na rok 2010 zakłada 

40 460 889 zł dochodów. Wraz z nadwyżkami z lat ubiegłych pozwolą sfinansować 

48 046 889 zł wydatków. Największą część dochodów (61,15%) stanowić będą dochody od 

osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

wydatki związane z ich poborem oraz różne rozliczenia (25,34%). Znaczne dochody 

planowane są także z pozycji – pomoc społeczna i gospodarka mieszkaniowa (odpowiednio 

6,55% i 3,89%). Najwięcej wydatków (42,21%) przeznaczonych zostanie na zadania 

związane z oświatą i wychowaniem. Kultura fizyczna i sport sfinansowana zostanie z 13,87% 

budżetu Gminy, gospodarka komunalna i ochrona środowiska z 10,28%, administracja 

publiczna z 9,42% a pomoc społeczna z 8,56% planowanego budżetu. Powyższe zadania 

zdominowały kierunki działań Gminy. 

W związku z tym, że w 2005 roku Chiny zmuszone były zmniejszyć produkcję koksu ze 

względów ekologicznych, na światowym rynku powstał deficyt koksu. Polska obok Chin jest 

głównym eksporterem koksu. Na koniunkturę wpłynęło też podwyższenie cen chińskiego 

koksu. Jako, że zdzieszowicka koksownia jest największym producentem koksu w Europie, 

doprowadziło to do skokowego wzrostu popytu na jej produkty oraz bezpośrednio zysków 

ZK. Oznaczało to wzrost wartości podatku, który to ZK były zmuszone odprowadzić do 

budżetu. Do zdzieszowickiego samorządu trafiło wtedy dodatkowo ponad 21 mln zł. 

Zasilenie gminnej kasy tak dużą sumą to ponad 80% ówczesnego budżetu, wynoszącego na 

2005 rok ok. 25 mln zł. Wpływy z miejscowej koksowni stanowiły wtedy ponad 45% 

wszystkich dochodów zdzieszowickiego budżetu. Nadal utrzymujący się popyt na koks 

przekłada się na duże kwoty wpływające do budżetu Gminy w formie podatku. Poniższy 

wykres prezentuje jak kształtowały się wydatki i dochody Gminy na przestrzeni ostatnich 

10 lat. 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do roku 2015 
 

 
24 

www.deltapartner.org.pl  

Rysunek 4. Poziomy dochodów i wydatków (w mln zł) gminy Zdzieszowice 2001-2010 

 
Źródło: GUS, UMiG Zdzieszowice 

 

Udział wydatków inwestycyjnych w Gminie bardzo powoli rósł do roku 2004 i oscylował  

w granicach 1-4%. Od 2005 roku nastąpił gwałtowny ich wzrost, utrzymujący się do roku 

2007, gdzie stanowiły ponad 30% wydatków całkowitych. Świadczyło to o szybkim rozwoju 

gminy w tych latach. Przez kolejne dwa lata (2008 i 2009) nastąpił znaczący spadek tych 

wydatków do poziomu 12%. Związane było to z ogólnym zmniejszeniem się wydatków 

Gminy. Jednakże prognozy, na podstawie planowanego budżetu Gminy na 2010 rok, 

świadczą o ponownym dynamicznym wzroście wydatków inwestycyjnych, a co za tym idzie 

o działaniach prorozwojowych w Gminie. Poniższy wykres ukazuje udział wydatków 

inwestycyjnych w całkowitych (w %) w latach 2001-2009, razem z prognozą na 2010 rok. 

Rysunek 5. Procentowy udział wydatków inwestycyjnych do całkowitych w Gminie Zdzieszowice w latach 
2001-2009 i prognozowane na 2010r. 

 
Źródło: GUS, UMiG Zdzieszowice 
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Zauważalna jest również rosnąca wysokość wydatków Gminy w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. Najbardziej dynamiczny ich wzrost nastąpił w latach 2004-2007, wynoszący 

114%. Wiąże się to z systematycznie rosnącymi wydatkami Gminy oraz spadającą liczbą jej 

mieszkańców. W ciągu następnych 2 lat wartość ta spadła w związku z niższymi wydatkami 

Gminy. W 2009 roku wyniosły one prawie 2 350 zł. Prognozowane na 2010 rok mają 

wynieść ponad 2 800 zł. W porównaniu do większej miejscowości - Krapkowic, będącej 

jednocześnie siedzibą powiatu i posiadającej wyższe dochody, wskaźnik ten korzystniej 

wypada dla Gminy Zdzieszowice. Poniższy wykres obrazowo przedstawia jak kształtowały 

się wydatki na 1 mieszkańca Gminy Zdzieszowice i Krapkowice w latach 2001-2009, wraz  

z prognozą na 2010r. W obliczeniach na 2009 i 2010 rok, liczby mieszkańców tych gmin 

zostały zaprognozowane, zgodnie z utrzymującym się trendem spadkowym. 

 

Rysunek 6. Wydatki Gminy Zdzieszowice i Krapkowice w przeliczeniu na jednego mieszkańca(w zł)  
w latach 2001-2009 wraz z prognozą na 2010 rok. 
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Tabela 7. Lista najważniejszych inwestycji Gminy Zdzieszowice z lat 2007-2009 i planowane na 2010 r. 

Rok Nazwa inwestycji Wartość 
(w mln zł) 

2007 

Modernizacja budynku gimnazjum w Zdzieszowicach wraz  
z wykonaniem boisk i monitoringu szkoły. 1,10 

Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 2 w Zdzieszowicach. 1,03 

Modernizacja drogi na osiedlu Kaczorowskim w Zdzieszowicach. 2,69 

2008 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsiach: Januszkowice, 
Krępna, Rozwadza, Oleszka i Jasiona. 1,45 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Osadników, 
Parkowej i Ogrodowej w Zdzieszowicach. 1,95 

2009 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Rozwadzy – etap I – kolektor 
główny tranzyt Rozwadza-Zdzieszowice. 0,85 

Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Filarskiej na mieszkania 
socjalne oraz budowa budynku gospodarczego. 0,9 

2010 

Wkład do Sp. z o.o. WiK – zakup akcji 1,12 

Zagospodarowanie działki przy ul. Szkolnej w Rozwadzy na cele 
rekreacyjne 1,10 

Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej w 
Zdzieszowicach 5,00 

Źródło: www.bip.zdzieszowice.pl 
 
Infrastruktura kultury, sportu i edukacji w MiG Zdzieszowice 

Na terenie miasta i gminy Zdzieszowice funkcjonuje 1 żłobek, 8 przedszkoli, 7 szkół 

podstawowych, 1 gimnazjum publiczne oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II, w skład którego 

wchodzi Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zawodowe o profilu krawieckim, Technikum 

Zawodowe o kierunku budowa maszyn oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca  

w zawodzie elektromechanika, montera mechanicznych urządzeń energetycznych, ślusarza, 

krawca, itp. Do tych placówek oświatowych uczęszcza około 2 500 uczniów, z których 130 to 

osoby dorosłe.  

Życie kulturalne i sportowe gminy, jak i Miasta Zdzieszowice organizowane jest przez 

działający przy Urzędzie Miejskim Zdzieszowice Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  

i Rekreacji. W strukturze M-GOKSiR w dziale kultura funkcjonują: 

 Kino "ODRODZENIE” (obiekt ten jest jednocześnie bazą dla wielu funkcji i form 

działalności typowych dla domów kultury), 

 Cztery świetlice i kluby w mieście: 

o Świetlica osiedlowa Kościuszki-Korfantego, 

o Świetlica osiedlowa Fabryczna-Akacjowa-Leśna-Zielona, 
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o Świetlica osiedla stara część miasta, 

o Klub Osiedla Piastów I i Piastów II. 

 Sześć placówek wiejskich (w tym pięć świetlic i jeden klub): 

o Świetlica w Januszkowicach, 

o Świetlica w Jasionie, 

o Świetlica w Krępnej, 

o Klub Kultury w Oleszce, 

o Świetlica w Rozwadzy, 

o Świetlica w Żyrowej. 

Na terenie gminy funkcjonuje również Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 

(TSKN) na Śląsku Opolskim. W struktury gminnego TSKN-u wchodzą grupy  

z wszystkich miejscowości w Gminie. Działalność Towarzystwa polega głównie na 

pielęgnowaniu i kultywowaniu wśród członków niemieckich tradycji oraz języka 

niemieckiego.  

Na bazę sportowo-rekreacyjną miasta i gminy Zdzieszowice składają się: 

 Hala Sportowa, w której znajduje się widownia z trybunami na 500 miejsc, pełne 

zaplecze socjalne, boisko pełnowymiarowe do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, 

tenisa ziemnego oraz zapasów; 

 Miejski Kompleks Sportowo-Wypoczynkowy, w skład którego wchodzą: stadion 

sportowy, korty do gry w tenisa, koszykówki, boisko treningowe, bieżnia do 

uprawiania lekkiej atletyki oraz trybuny; 

 Kryta pływalnia w Publicznym Gimnazjum z pełnym zapleczem socjalnym, 

podgrzewaną wodą i 5-torami o długości 25 m; 

 Kąpielisko Miejskie, w skład którego wchodzi brodzik oraz basen o wymiarach  

50 x 20 m, obiekt socjalny, magazynowy, sanitariaty, pomieszczenie ratownika oraz 

pomieszczenie kawiarni. 

Zarówno Hala Sportowa, Miejski Kompleks Sportowo-Wypoczynkowy, jak i kryta pływalnia 

przeszły w 2007 r. konieczne remonty, w związku z czym ich stan można określić jako 

zadawalający. 

Działalność sportową na terenie miasta prowadzi kilka klubów i stowarzyszeń sportowych: 

 Hutniczy Klub Sportowy „Ruch” - prowadzący sekcję piłki nożnej; 

 Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy – prowadzący sekcje pływacką  

i koszykówki; 
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 Uczniowski Klub Sportowy „Azymek”; 

 Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Centrum”; 

 „Stowarzyszenie Miłośników Wychowania przez Sport i Rekreację Koksownik”. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane cyklicznie finałowe rundy Górskich 

Samochodowych Mistrzostw Polski na trasie Zdzieszowice – Góra Świętej Anny. Rajd  

na tym odcinku rozgrywany jest już od ponad 30 lat.  

Na terenie Zdzieszowic został utworzony Park Zabaw i Wypoczynku. Na powierzchni ponad 

3 ha znajduje się amfiteatr z 600 miejscami na widowni, tanecznym kręgiem, z ogródkiem 

jordanowskim dla dzieci, rampą do skatingu, linarium oraz boiskami do siatkówki, 

koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. 

Gmina znana jest z takich zabytków jak: 

 Kościół Parafialny św. Marii Magdaleny w Jasionej z 1911 r., klasa zabytku – 1; 

 Zespół Pałacowo-Barokowy w Żyrowej z 1631 r., klasa zabytku – 1; 

 Kościół Filialny św. Mikołaja w Żyrowej z ok. 1300 r., klasa zabytku – 2; 

 Stara plebania w Żyrowej z XIV w. (dach mansardowy); 

 Kaplica cmentarna w Żyrowej z I połowy XIX w.; 

 Studnia w Żyrowej z pocz. XIX w.  

W samym mieście znajduje się jedynie XIX – wieczna kapliczka dzwonnicza. 

Przez teren gminy przebiegają również trasy turystyczne: 

 Czarny szlak dojściowy im. Jana Pawła II, biegnący ze Zdzieszowic przez park 

krajobrazowy „Góra Świętej Anny” do miejscowości Góry Świętej Anny, 

 Zielony szlak prowadzący z Dolnej Ligoty (gm. Strzelce Opolskie) przez Oleszkę, 

Żyrową na Górę Świętej Anny. Szlak ten przebiega niemal na całej swej długości 

przez park krajobrazowy „Góra św. Anny” oraz rezerwat „Lesisko”. 

Zdzieszowice są bliskim i dogodnym punktem wyjścia wycieczek na pobliską Górę Świętej 

Anny, słynącą z walorów krajobrazowych.  

3.2. Lokalne strategie dla terenów MiG Zdzieszowice 
Stowarzyszenie Św. Anny powstało w 2006 roku z inicjatywy lokalnych liderów z obszaru 

gmin: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, Jemielnica, 

Izbicko. W 2007 r. do obszaru przyłączyła się Gmina Walce, a w 2008 Tarnów Opolski. 

Łącznie Stowarzyszenie skupia 10 gmin z 3 powiatów województwa opolskiego: 

krapkowickiego, strzeleckiego i opolskiego. Powierzchnia obszaru Stowarzyszenia wynosi 

954 km², ludność zamieszkująca ten teren to ponad 100 tyś. osób. Swą nazwę Stowarzyszenie 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do roku 2015 
 

 
29 

www.deltapartner.org.pl 

zaczerpnęło z charakterystycznego wzniesienia, będącego wygasłym przed milionami lat 

wulkanem, jakim jest Garb Chełmu (406 m.n.p.m.), zwanym potocznie Górą św. Anny. 

Tu znajduje się Bazylika, z bardzo cenną figurą Świętej Anny Samotrzeciej, będąca miejscem 

świętym i powodem pielgrzymek tysięcy wiernych. W 2009 roku Stowarzyszenie uzyskało 

status Lokalnej Grupy Działania, która zgodnie z ideą programu Leader realizuje wynikające  

z lokalnej strategii rozwoju innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, 

kulturowe i historyczne a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: 

publicznego, gospodarczego i społecznego. Lokalna grupa działania wybiera projekty, 

których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii 

rozwoju, tym samym do polepszenia życia mieszkańców.  

Głównymi celami zawartymi w strategii tzw. Annalandu to: zrównoważony rozwój 

gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki, nowoczesna i oparta na tradycji 

edukacja i promocja bogactwa zasobów oraz rozwój społeczny oparty na partnerstwie.  

W celach tych zawarte są działania zmierzające do rozwoju turystyki w regionie, w tym 

rozwój bazy rekreacyjnej oraz promocja atrakcji i produktów turystycznych. Zaliczają się do 

nich także działania rewitalizacji zabytkowych budynków. Ponadto w zadaniach strategii 

zawarto wspieranie tradycji i kultury regionalnej. Zalicza się do niej zapobieganie zaniku 

tradycyjnych zawodów, doposażenie zespołów artystycznych, organizacja imprez 

promujących obszar oraz regionalną sztukę i rękodzieło artystyczne.  

W grudniu 2008 roku utworzony został Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice 

na lata 2008-2015. Jego celem są kompleksowe, skoordynowane, wieloletnie, działania 

prowadzone na określonym obszarze poprzez proces przemian przestrzennych, technicznych, 

społecznych i ekonomicznych. Inicjowany jest przez samorząd terytorialny (głównie lokalny)  

w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej 

jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne 

uwarunkowania endogeniczne. Głównymi celami zawartymi w tym dokumencie to 

podniesienie jakości przestrzeni publicznej przez stopniowe porządkowanie starych części 

urbanistycznych miasta i racjonalne zagospodarowanie pustych przestrzeni. Ponadto działania 

skierowane będą na odnowę budowlano-architektoniczną (renowacje, modernizacje  

i remonty), wspieranie aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości. Kolejnym z ważnych 

celów LPR-u Zdzieszowic jest rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o walory przyrodnicze  

i kulturowe miasta. W ramach tego będą organizowane i promowane przedsięwzięcia 

kulturalno-rekreacyjne mające miejsce na terenie Zdzieszowic, a także rozbudowa bazy 
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turystycznej i rekreacyjno-wypoczynkowej. Następnym zamierzeniem Programu jest 

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Ma to zostać osiągnięte głównie przez 

poprawę funkcjonowania ciągów komunikacyjnych miasta a także za pomocą wybudowania 

nowych punktów oświetleniowych i instalacji systemu monitoringu. Ostatnie zawarte 

działania dążyć będą do spójności społecznej Zdzieszowic przez integrację mieszkańców, 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz pomoc osobom bezrobotnym.  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice wskazuje jakie działania powinny 

zostać podjęte w drodze realizacji przyjętych projektów w celu poprawy warunków życia 

mieszkańców miasta, ich integracji, przeciwdziałaniu patologiom społecznym oraz poprawy 

estetyki przestrzeni miejskiej. Nada to wyznaczonemu obszarowi nowe funkcje rekreacyjne, 

społeczne oraz gospodarcze i w efekcie prowadzić będzie do intensywnego rozwoju miasta. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice ma służyć koncentracji środków 

finansowych i efektywności ich wykorzystania w latach 2008 – 2015. Jest dokumentem 

strategicznym, na podstawie którego, na obszarze kryzysowym będą realizowane zadania 

inwestycyjne przez Miasto i inne jednostki organizacyjne, jak również inne działania  

w zakresie polityki społecznej, wspierania przedsiębiorczości i komunikacji. 

Ponadto stworzone zostały Plany Odnowy Miejscowości dla sołectw wchodzących w skład 

Gminy Zdzieszowice, w których wskazane zostały obszary działań, jakie będą podejmowane 

w celu rozwoju poszczególnych miejscowości. 

Plan Odnowy Miejscowości Januszkowice jest spisem planowanych zadań inwestycyjnych  

i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną. Wśród nich znalazły się projekty  

w planie krótkoterminowym obejmujące między innymi stworzenie nowej tradycji obchodów 

na cześć św. Marcina i wykonanie elewacji budynku wielofunkcyjnego we wsi. Do 

długoterminowych projektów w ramach działań mających na celu propagowanie kultury 

regionalnej, wpisano zorganizowanie Izby Tradycji i cykliczne organizowanie śląskich 

tradycyjnych imprez. Będzie to również utworzenie specjalnej ścieżki dydaktycznej szlakiem 

4 jezior. Następnie działania skierowane zostały na poprawę infrastruktury technicznej  

i komunikacyjnej poprawiając standard życia. Będą to głównie remonty i budowy dróg 

gminnych oraz kanalizacji, ale także budowy chodników i ścieżek rowerowych. Kolejne 

inwestycje mają na celu zorganizowanie plenerowego centrum wsi oraz jego efektywne  

i estetyczne zagospodarowanie. Dla obecnych i potencjalnych turystów, w ramach kolejnych 

projektów, zostanie utworzony punkt informacji turystycznej, strona internetowa wsi  

i wspieranie rozwoju agroturystyki. 
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Plan Odnowy Miejscowości Rozwadza obejmuje krótko i długoterminowe plany podnoszące 

standard życia i integrujących mieszkańców oraz promujące wieś. Wśród krótkoterminowych 

projektów znajduje się opracowanie stałego kalendarza imprez, promocja miejscowości 

poprzez odnowioną stronę internetową i różnego rodzaju tablice informacyjne zlokalizowane 

w różnych miejscach wsi, a także betonowe herby przy wjazdach do Rozwadzy. Planowane 

jest również zwiększenie bezpieczeństwa na terenie sołectwa. Do długoterminowych planów 

zaliczono pielęgnowanie tożsamości wsi i jej wartości życia kulturalnego np. dzięki 

stworzeniu produktów regionalnych wpływających na atrakcyjność turystyczną wsi. 

Kolejnym długoterminowym celem jest pozytywne wpływanie na bezpieczeństwo 

i środowisko w Rozwadzy. Ma to zostać osiągnięte przez uzupełnienie  

i budowę chodników, wymianę i uzupełnienie oświetlenia oraz nasadzanie zieleni. Plany 

skierowane są również na sport i rekreację poprzez planowaną budowę ośrodka sportów 

wodnych i rekreacji. Ostatnim z długoterminowych działań zawartych w POM-ie jest szeroko 

pojęta promocja wsi, firm na jej terenie działających i ich produktów. Ważnym kierunkiem 

działań jest również wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców oraz pozyskiwanie środków 

unijnych na rozwój miejscowości Rozwadza. 

Plan Odnowy Miejscowości Żyrowa został sporządzony aby wyznaczyć pewne cele 

zmierzające do rozwoju miejscowości i dążyć do ich osiągnięcia. Zadania przyjęte do 

realizacji w ramach POM-u wynikają z priorytetów rozwojowych miejscowości. Jednym  

z nich jest wspieranie sportu poprzez inwestycje skierowane na boisko klubu LKS „Viktoria 

1919” oraz budowę kortu tenisowego wraz z kompleksem wypoczynkowym. Następnym jest 

pielęgnowanie tradycji kulturowych poprzez coroczne organizowanie dawnych uroczystości 

odbywających się zgodnie ze śląskim rokiem obrzędowym. Najważniejszym zadaniem jest 

natomiast realizacja 6 projektów budowlanych małej architektury, mających na celu 

modernizację przestrzeni publicznej w Żyrowej, które wpłyną na wzrost atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej sołectwa. Ponadto część projektów planowo ma zostać 

zrealizowana przy pomocy środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Będzie to głównie organizowanie przestrzeni publicznej w Żyrowej. Wśród 

najważniejszych inwestycji znajduje się budowa trzech parkingów, modernizacja chodników, 

zagospodarowanie stawu wiejskiego oraz Koziego Rynku. 

3.3. Wyniki badań ankietowych 
Ponieważ samorządy, a szczególnie te z nich, których naturalną funkcją rozwoju jest 

przemysł oraz inwestycje zewnętrzne i przyciąganie kapitału, funkcjonują w warunkach 



 

 
32 

wysokic

w konku

badanie

przepro

tradycyj

zamiesz

znikome

wskazać

grupą są

z ogólne

 

Osoby 

posiadaj

osoby 

wykszta

Str

ch wymag

urencyjnym

e warunkó

wadzono m

jnie). Uzysk

zkuje miast

ej próbie (

ć należy prz

ą osoby w w

ej liczby os

udzielające

ają wykształ

z wykszta

ałcenie zaw

rategia Rozw

gań w o

m środowisk

ów infras

metodą ankie

kano 57 zw

to Zdzieszo

(. Wśród g

zede wszys

wieku 18-30

ób uczestni

R

e odpowied

łcenie wyżs

ałceniem śr

odowe (21%

woju Miasta

odniesieniu 

ku marketin

strukturalny

etową (form

wrotnych an

owice (86%

grup wieko

tkim osoby

0 lat (44%).

iczących w 

Rysunek 7. U

dzi na pyt

sze – 28 osó

rednim –

%). 

a i Gminy Z

do jak

gowym, pie

ych oraz 

mularz ankie

nkiet. Fakt, 

%) niż ob

owych wyró

y w wieku 3

. Pozostałe p

ankiecie. 

czestnicy ank

ania zawar

ób, czyli 49

30%, a p

Zdzieszowice

kości infra

erwszą fazą

potencjał

ety był dystr

że nieco w

szary wiejs

óżniających

30-50 lat, st

przedziały w

kiety wg wiek

rte w anki

9% ogółu. K

pozostałych

e do roku 20

www

astruktury 

ą tworzenia 

u promoc

rybuowany 

wyższy odse

skie jest n

h się najwi

tanowiące 4

wiekowe sta

ku 

iecie w pr

Kolejną, 17 

h 12 ankie

015 

w.deltapartn

techniczne

planu rozw

cyjnego. 

elektronicz

etek ankieto

nieistotny p

iększą licze

48% ogółu. 

anowiły łąc

 

zeważającej

osobową g

etowanych 

er.org.pl  

ej oraz 

woju było 

Badania 

znie oraz 

owanych 

przy tak 

ebnością 

Kolejną 

cznie 8% 

ej części 

grupą, są 

posiada 



 

www.de

 

Spośród

bezrobo

 

Według

w przed

niższe n

Str

eltapartner.o

d uczestnikó

otni i posiad

g badań, str

dziale od 1 

niż 1 tys. zł,

rategia Rozw

org.pl 

Rysunek 8.

ów ankiety 

dający inny 

R

ruktura osią

tys. do 2,5

, a 8% dekla

woju Miasta

. Uczestnicy b

zdecydowa

status, a uc

Rysunek 9. Uc

ąganych prz

 tys. zł. 19

aruje ich bra

a i Gminy Z

badań ankiet

ana większo

zący się sta

czestnicy ank

zez ankieto

% osób ucz

ak. 

Zdzieszowice

owych wg wy

ość to osob

anowią jedyn

kiety wg staus

wanych do

zestniczący

e do roku 20

ykształcenia 

by pracujące

nie 4% ogó

su 

ochodów w 

ych w badan

015 

 

e – 84%, p

ółu. 

 

73% kszta

niu osiąga d

 
33 

po 6% to 

ałtuje się 

dochody 



 

 
34 

 

Co się t

warunkó

i stanu 

Najwięc

i gorzej 

Kolejne

edukacj

14 osób

Str

Ry

tyczy sameg

ów życia

przedszkol

cej, bo 76%

stan eduka

e pytanie do

i został oce

b. 

rategia Rozw

ysunek 10. Uc

go przedmio

a w Zdz

li. Wychow

% ankietowa

cji przedszk

Rysunek 11

otyczyło do

eniony dobr

woju Miasta

czestnicy bad

otu badań, w

zieszowicac

wanie przed

anych (44 o

kolnej w Zd

1. Struktura o

stępu do sz

rze przez w

a i Gminy Z

ań ankietowy

w pierwszej

ch. Pierw

dszkolne na 

osób) oceni

dzieszowica

oceny dostęp

zkół oraz sta

większość o

Zdzieszowice

ych wg osiąga

j części ank

wsze pytan

terenie gm

iło je dobrz

ach oceniło ł

ności i stanu 

anu infrastr

sób (78%).

e do roku 20

www

anych dochod

kiety zadano

nie dotyc

miny zostało

ze i bardzo 

łącznie 14 o

przedszkoli 

ruktury eduk

 Przeciętnie

015 

w.deltapartn

dów 

 

o pytania do

czyło dos

o ocenione 

dobrze. Prz

osób (24%)

 
kacyjnej. Tu

e i gorzej o

er.org.pl  

otyczące 

stępności  

dobrze. 

zeciętnie  

. 

utaj stan 

ocenia ją 



 

www.de

 

Następn

rozrachu

jako dob

 

W nastę

oraz par

5%. P

i bardzo

Str

eltapartner.o

Rysunek 1

nie ankieto

unku został

bre, pozosta

ępnej kolejn

rki w Zdzie

Przeciętnie 

o słabo łączn

rategia Rozw

org.pl 

12. Struktura

owani miel

ły ocenione

ałe 53 osoby

Rysune

ności oceni

eszowicach

oceniło 

nie 15 osób

woju Miasta

a oceny dostęp

i określić 

e źle. Tylk

y, czyli zde

ek 13. Strukt

e poddany 

. Zostało to

te elem

b (26%).  

a i Gminy Z

pności do szk

stan dróg 

ko 9% osób

cydowana w

tura oceny dr

został stan 

o ocenione 

menty 31%

Zdzieszowice

kół i stan infr

na tereni

b podsumow

większość –

róg na terenie

małej arch

dobrze prze

% ankieto

e do roku 20

astruktury ed

ie gminy, 

wało drogi 

– przeciętne

e gminy 

itektury, oś

ez 38% a b

owanych. 

015 

dukacyjnej 

które w o

w Zdziesz

e i słabiej. 

 
świetlenie, c

bardzo dobr

Natomiast

 
35 

 

ogólnym 

zowicach 

chodniki 

ze przez 

t słabo  



 

 
36 

 

Stan śro

ankietow

to zaga

ankietow

Koksow

 

Następn

zostało 

grupą, b

Str

Rysunek 14

odowiska na

wanych uw

adnienie 22

wanych na

wniczych. 

Rysunek

ne pytanie 

dobrze oce

były osoby 

rategia Rozw

4. Struktura o

aturalnego 

waża, że jest

2 osoby (3

a ten tema

k 15. Struktu

dotyczyło 

nione przez

wartościuj

woju Miasta

oceny małej a

był poddan

t on odpow

39%), a go

at może w

ura oceny stan

dostępnośc

z zdecydow

ące dostępn

a i Gminy Z

architektury,

ny ocenie w

wiednio bard

orzej pozos

wynikać z 

nu środowisk

ci do Intern

waną większ

ność do Int

Zdzieszowice

, chodników, 

w kolejnym p

dzo dobry i 

stałe 19%. 

faktu loka

ka naturalneg

netu na tere

zość, tj. 31 o

ternetu na p

e do roku 20

www

oświetlenia, p

pytaniu w a

dobry. Jak

Ogólne ni

alizacji w 

go i ochrony p

enie gminy

osób (54%)

przeciętnym

015 

w.deltapartn

parków, etc. 

 

ankiecie. 3%

o przeciętn

iepochlebne

mieście Z

przyrody 

 

y Zdzieszow

). Następną 

m poziomie

er.org.pl  

% i 39% 

e ocenia 

e zdanie 

akładów 

wice, co 

większą 

 – 29%. 



 

www.de

Bardzo 

i bardzo

Dostępn

w gmin

dobra –

poziomi

ogółu. 

 

Str

eltapartner.o

dobrze oc

o słabo – łąc

ność do sp

nie Zdzieszo

– 41% osób

ie określiło

Rysunek 17

rategia Rozw

org.pl 

ceniło ten 

cznie tylko 

Rysunek

ortu, turyst

owice, w na

b.  Bardzo

o tę wartoś

7. Struktura 

woju Miasta

aspekt jako

5%. 

k 16. Struktu

tyki poprze

ajwiększym

o dobrze oc

ć 31% ucz

oceny dostęp

a i Gminy Z

ości życia 

ura oceny dos

ez organizo

m stopniu zo

ceniło ten 

zestników a

pu do sportu i

Zdzieszowice

12% wszy

tępności do I

owane impr

ostała oceni

aspekt 17%

ankiety (18 

i turystyki – i

e do roku 20

ystkich osób

Internetu 

rezy i istnie

ona przez a

% (10 osób

osób), a g

imprezy i inf

015 

b, natomia

 
ejącą infras

ankietowany

b). Na prze

gorzej łączn

frastruktura 

 

 
37 

ast słabo  

strukturę  

ych jako 

eciętnym 

nie 11% 



 

 
38 

W nastę

infrastru

wartość

Aktywn

osób oc

Pozosta

że organ

dostatec

 

Str

ępnym zaga

ukturę w gm

ć kolejno 15

Rysunek 18

ność organiz

ceniona jak

ałe oceny sta

nizacje te n

cznie zadow

Ry

rategia Rozw

adnieniu an

minie i org

5% i 38%, p

8. Struktura o

zacji działaj

ko przecięt

anowiły łąc

nie działają 

woleni. 

ysunek 19. Str

woju Miasta

nkietowani b

ganizowane 

przeciętnie 3

oceny dostępu

ających na t

tna, następ

znie 27% o

na tyle dyn

ruktura ocen

a i Gminy Z

byli pytani 

w niej imp

33% (19 osó

u do kultury 

erenie gmin

na grupa d

ogólnej liczb

namicznie i

ny aktywnośc

Zdzieszowice

o dostępno

prezy. Bard

ób), a słabo 

i rekreacji –

ny została p

dobrze oce

by wartości,

i efektywni

i organizacji 

e do roku 20

www

ść do kultu

dzo dobrze 

i bardzo sła

imprezy i inf

przez przew

eniła ich d

, czyli 16 os

ie, aby mies

pozarządowy

015 

w.deltapartn

ury i rekreac

i dobrze o

abo 8 osób 

frastruktura 

 
ważającą gru

działalność 

sób. Wynik

szkańcy by

ych 

 

er.org.pl  

cji przez 

ocenia tę 

(14%). 

upę 47% 

– 26%. 

ka z tego, 

li z nich 



 

www.de

W prz

poprosz

podało, 

podało, 

osób (22

terenie g

 

Na osta

obsługi 

dobrze, 

a gorzej

Str

eltapartner.o

edostatnim 

zono ankiet

że funkcjo

że są one n

2%). Ogóln

gminy nie d

Ry

atnie pytanie

w Urzędzi

a 22% (

j łącznie 11

Rysunek 2

rategia Rozw

org.pl 

pytaniu 

towanych o

onują one w

na dobrym p

ny wynik od

działa na zad

ysunek 20. St

e w kwestii

ie Miasta i 

13 osób) 

% osób. 

1. Struktura 

woju Miasta

ankiety, d

o ocenę opi

w gminie na

poziomie (1

dpowiedzi w

dowalający

truktura ocen

i warunków

innych jed

bardzo dob

oceny jakośc

a i Gminy Z

dotyczącym 

ieki zdrowi

a przeciętny

19 osób), a 

wskazuje, że

ym poziomie

ny opieki zdro

w życia, ucze

dnostkach. 4

brze. Przec

ci obsługi w U

Zdzieszowice

warunków

ia i pomoc

ym poziomi

słabo i bard

e opieka zd

e.  

owotnej i pom

estnicy ank

41%, czyli 

ciętnie obs

Urzędzie Mia

e do roku 20

w życia w

cy społeczn

ie – 43% an

dzo słabo o

drowotna i p

mocy społecz

kiety mieli p

24 osoby, 

ługę peten

sta i innych j

015 

w Zdzieszo

nej. Najwięc

nkietowany

ceniło je łą

pomoc społe

nej 

 

podać ocenę

oceniło ten

ntów ocenił

ednostkach 

 
 

39 

owicach, 

cej osób 

ych. 33% 

ącznie 13 

eczna na 

ę jakości 

n aspekt 

ło 26%,  



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do roku 2015 
 

 
40 

www.deltapartner.org.pl  

 

W kolejnej, trzeciej części ankiety, jej uczestnicy mieli podać największe sukcesy  

i pozytywne aspekty życia w gminie oraz problemy i negatywy pojawiające się na jej terenie. 

Najczęściej podawany sukces to niski poziom bezrobocia w Zdzieszowicach – 20% 

wszystkich odpowiedzi. Kolejnym jest duża liczba chodników oraz ich ciągłe uzupełnianie na 

terenie gminy, poziom czystości w mieście oraz stan oświaty – łącznie stanowią 22% 

podawanych odpowiedzi. Do pozytywów ankietowani zaliczyli działające na terenie 

Zdzieszowic Zakłady Koksownicze, bogatą ofertę kulturalną, poziom bezpieczeństwa  

w mieście i jakość oświetlenia miasta. 

Wśród problemów najczęściej wymieniany był zły stan dróg – 11% wszystkich odpowiedzi. 

Najczęściej podawanymi ulicami znajdującymi się w złym stanie to: Góra Św. Anny, 

Chrobrego, Opolska i Kozielska. Wskazywana często jest również zbyt mała ilość miejsc 

przede wszystkim w żłobku, a także w przedszkolach – 10% odpowiedzi. Często powtarzały 

się negatywne wypowiedzi dotyczące nieodpowiedniego stanu żłobka. Ankietowani narzekają 

również na zbyt małą ilość placów zabaw dla dzieci oraz parkingów, przy czym przede 

wszystkim wskazują na konieczność powstania parkingu przy żłobku. 

W następnej części ankiety należało podać trzy najważniejsze, według ankietowanych, 

inwestycje konieczne do przeprowadzenia na terenie gminy Zdzieszowice. Najczęściej 

powtarzającą się odpowiedzią jest poprawa stanu dróg w gminie (ulice niezbędne do remontu 

podawane były tak samo jak wyżej) – 16% wszystkich odpowiedzi. Często powtarzające się 

wskazanie to otwarcie nowego żłobka lub powiększenie obecnego, a także zwiększenie liczby 

miejsc w przedszkolach – 12%. Zwracano także uwagę na konieczność wyremontowania 

istniejącego, jedynego w powiecie, żłobka. Ważnymi inwestycjami dla uczestników ankiety, 

które należałoby podjąć, jest utworzenie parkingów, szczególnie na osiedlu Piastów, na ul 

Korfantego, Akacjowej, Filarskiego, Kolejowej, Zielonej oraz w samym centrum miasta. 

Ważne dla osób ankietowanych byłyby działania miasta na rzecz utworzenia nowych miejsc 

pracy, w tym głównie dla kobiet - większość bezrobotnych w gminie to kobiety. Ze względu 

na fakt, iż bardzo duża część osób pracuje w Zdzieszowickich Zakładach Koksowniczych 

oraz ze względu na małą liczbę ofert pracy w gminie, panuje niepokój o pracę w przypadku 

zwolnień z tego zakładu. Kolejnym bardzo ważnym aspektem i inwestycją, którą miasto 

powinno podjąć, jest zmodernizowanie głównego przejazdu kolejowego w centrum miasta. 

W opiniach osób powinno się tam wybudować wiadukt lub tunel, aby przejazd w tym miejscu 

był bezkolizyjny. Kolejną często pojawiającą się kwestią jest utworzenie obwodnicy miasta, 
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4. Analiza zasobów MiG Zdzieszowice oraz otoczenia 

zewnętrznego (SWOT) 

SWOT jest metodą diagnozy sytuacji społeczności lokalnej. Nazwa techniki pochodzi od 

pierwszych liter angielskich słów: 

S Strengths Silne strony, siły, atuty zasoby wewnętrzne 

W Weaknesses Wady, słabości, słabe strony zasoby wewnętrzne 

O Opportunities Okazje, możliwości, otoczenie 

T Threats Trudności, zagrożenia otoczenie 

Technika ta oceniająca zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki, mogące mieć wpływ 

na powodzenie planu strategicznego, stanowi użyteczne narzędzie prowadzące do dokonania 

analizy zasobów i otoczenia MiG Zdzieszowice raz określenia domen rozwoju. W celu 

uzyskania jasnej analizy traktuje się atuty i słabe strony jako czynniki wewnętrzne z punktu 

widzenia społeczności lokalnej, na które społeczność ma wpływ, a okazje i zagrożenia jako 

czynniki zewnętrzne, znajdujące się w otoczeniu bliższym i dalszym. Poniżej prezentowane 

są zapisy analizy SWOT przeprowadzonej w ramach warsztatów strategicznych oraz metodą 

„desk reserch”. 

Szczegółowa charakterystyka elementów analizy SWOT (Siły, Słabości, Szanse, Zagrożenia) 

została zaprezentowana poniżej: 

 Siły (Strenghts) – wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć pozytywny wpływ 

na rozwój Miasta, wyróżniające go w sposób korzystny w otoczeniu, tworzące 

podstawy dla rozwoju, podnoszące atrakcyjność i konkurencyjność w oczach 

mieszkańców, inwestorów, osób odwiedzających; 

 Słabości (Weeknesses) – wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć negatywny 

wpływ na rozwój Miasta, utrudniające rozwój i realizację zamierzeń, braki 

w potencjałach, obniżające pozycję Miasta zarówno w oczach mieszkańców, jak 

i podmiotów zewnętrznych; 

 Szanse (Opportunities) – czynniki w otoczeniu sprzyjające lub mogące sprzyjać 

rozwojowi Miasta, umożliwiające eliminowanie słabości, wzmacnianie sił, 

uruchamianie nowych kierunków rozwoju; 

 Zagrożenia (Threats) – czynniki w otoczeniu utrudniające lub mogące utrudniać 

rozwój Miasta, stanowiące bariery w przełamywaniu dzisiejszych trudności 
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i blokujące możliwości podejmowania działań w różnych, istotnych z punktu widzenia 

społeczności lokalnej dziedzinach. 

Analiza SWOT jest podstawowym narzędziem umożliwiającym diagnozowanie obecnej 

sytuacji danego podmiotu w kontekście planowania jego dalszego rozwoju. Jako główne 

zalety tej metody należy wskazać: 

 Generowanie z otoczenia szans rozwoju oraz zagrożeń hamujących rozwój gminy – 

szczególnie w kontekście efektywnego wykorzystania lokalnego potencjału; 

 Diagnoza bliższego oraz dalszego otoczenia gminy; 

 Określenie mocnych punktów oraz wskazania jej słabych stron pod kątem zasobów; 

 Poznanie otoczenia konkurencyjnego (szczególnie ważne w kontekście samorządów 

zorientowanych na rozwój oparty na przemyśle i gospodarce). 

Celem niniejszej analizy jest określenie wewnętrznych i zewnętrznych warunków dla 

potencjalnych strategicznych kierunków rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice. Poniżej 

zaprezentowano wyniki analizy SWOT w układzie tabelarycznym: 
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ANALIZA SWOT dla Miasta i Gminy Zdzieszowice 

silne strony słabe strony 

 Dogodna lokalizacja z punktu widzenia 

dostępności komunikacyjnej; 

 Wartościowe położenie gminy z punktu 

widzenia atrakcyjności inwestycyjnej, 

turystycznej, krajobrazowej; 

 Łatwa komunikacja samochodowa i 

pociągowa (przebieg autostrady A1 

w granicach gminy, przebieg trasy 

kolejowej Wrocław – Kraków, 

dostępność połączeń kolejowych 

z Opolem, Kędzierzynem-Koźle, 

Aglomeracją Górnośląską – pociągi 

towarowe, pośpieszne i osobowe); 

 Atrakcyjność wynikająca 

z przepływającej przez Gminę Odry; 

 Potencjał rzeki Odry (zarówno 

w kontekście gospodarczym, jak 

i turystycznym oraz rekreacyjnym); 

 Tereny o unikatowych wartościach 

przyrodniczych (tereny nadodrzańskie, 

Łęg Zdzieszowicki z naturalnymi 

starorzeczami Odry); 

 Bezpośrednia bliskość chronionego 

kompleksu kulturowo-przyrodniczego 

oraz sanktuarium Góra Świętej Anny; 

 Położenie przygraniczne – członkostwo 

w Stowarzyszeniu Gmin Polskich 

Euroregionu Pradziad; 

 Członkostwo i położenie na obszarze 

 Niepełna sieć kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy; 

 Brak skutecznego systemu 

rozwiązywania problemów 

kanalizacyjnych gospodarstw i posesji, 

dla których podłączenie do sieci zbiorczej 

jest nieuzasadnione ekonomicznie; 

 Brak kanalizacji deszczowej na terenie 

całej gminy (również w ciągach dróg 

publicznych); 

 Brak wystarczającej liczby komunalnych 

ujęć wody dla zaspokojenia potrzeb 

w zakresie zaopatrzenia w wodę; 

 Niewystarczająca liczba parkingów 

(w szczególności trudności 

z parkowaniem w bezpośrednim 

sąsiedztwie szkół i przedszkoli); 

 Zły stan dróg (w szczególności głównych 

ciągów komunikacyjnych – drogi 

wojewódzkiej nr 423 Opole – Kędzierzyn 

Koźle – Opole i dróg powiatowych, 

a także zły stan nawierzchni dróg 

gminnych); 

 Brak obwodnicy miasta (duże natężenie 

transportu ciężkiego, tranzyt oraz obsługa 

Zakładów Koksowniczych); 

 Brak wiaduktu nad torami kolejowymi, 

wpływający negatywnie na płynności 

ruchu samochodowego w mieście; 
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aktywności Lokalnej Grupy Działania 

Kraina św. Anny; 

 Bliskość przejść granicznych z Czechami 

i Słowacją; 

 Dogodne ukształtowanie terenu dla 

uprawiania aktywnych form rekreacji 

i turystyki – w szczególności rowerowej 

oraz np. nordic wal king, wędkarstwo; 

 Działalność punktu zbierania odpadów 

niebezpiecznych; 

 System selektywnej zbiórki odpadów 

(segregacja w sieci pojemników 

zlokalizowanych na terenie Gminy); 

 Widoczna poprawa stanu środowiska 

naturalnego w granicach Gminy w latach 

2003 - 2010, głównie w wyniku polityki 

proekologicznej Gminy oraz Zakładów 

Koksowniczych w Zdzieszowicach; 

 Bardzo dobrze rozbudowana sieć 

placówek oświatowych (szkół 

i przedszkoli) na terenie całej Gminy; 

 Dobrze zorganizowany system 

finansowania rozwoju oświaty; 

 Wysoki odsetek dzieci uczęszczających 

do przedszkoli (ponad 80% dzieci); 

 Szeroka oferta edukacyjna obejmująca 

dużą gamę zajęć pozalekcyjnych; 

 Dobre zarobki kadry zatrudnionej 

w gminnych placówkach oświatowych; 

 Dostępność samorządowej placówki 

opieki nad dziećmi do lat 3 (jedyny 

żłobek w powiecie); 

 Sieć dróg nieprzystosowana do obsługi 

wysokiego natężenia ruchu wynikającego 

z komunikacji do autostrady A4; 

 Zły stan dróg transportu rolniczego; 

 Niewystarczające zabezpieczenie wałów 

przeciwpowodziowych wzdłuż Odry; 

 Niezadawalający stan czystości na terenie 

całej gminy (nielegalne wysypiska, 

zanieczyszczenie miasta przez zwierzęta 

domowe); 

 „Nieszczelny” system zarządzania 

odbiorem śmieci i odpadów – dużo 

odpadów poza systemem spalanych w 

gospodarstwach lub wywożonych na 

nielegalne składowiska; 

 Niewystarczająca jakość wody użytkowej 

w gminnej sieci wodociągowej; 

 Nieefektywny system ogrzewania 

placówek oświatowych (konieczność 

termomodernizacji – ocieplenia i remontu 

elewacji obiektów); 

 Niewykorzystany potencjał Odry 

w zakresie transportu (potencjalne 

odciążenie ruchu drogowego); 

 Niewystarczające wyposażenie gminy 

(w  szczególności terenów wiejskich) 

w oświetlenie energooszczędne; 

 Niekompletna sieć chodników na 

terenach wiejskich; 

 Niekorzystne zagospodarowanie terenów 

wzdłuż torów kolejowych (uciążliwość  

hałasu, zły stan bezpieczeństwa  



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do roku 2015 
 

 
47 

www.deltapartner.org.pl 

 Wysoko rozwinięty przemysł ciężki 

(Koksownia Zdzieszowice) generujący 

miejsca pracy oraz stymulujący rozwój 

firm kooperujących; 

 Rozwinięta infrastruktura sportowo-

rekreacyjna w Zdzieszowicach oraz na 

terenie sołectw; 

 Rozwinięta infrastruktura kulturalna 

i społeczna na terenie MiG (działające 

świetlice osiedlowe i wiejskie), aktywna 

działalność M-GOKSiR; 

 Atrakcyjny program kulturalny, bogaty 

kalendarz imprez kulturalnych; 

 Atrakcyjny i bogaty program imprez 

sportowo-rekreacyjnych; 

 Wysoka aktywność społeczna na 

terenach wiejskich gminy 

(w sołectwach), przywiązanie 

mieszkańców do lokalnych zasobów 

i tradycji; 

 Dostępność terenów inwestycyjnych, 

w tym przygotowane tereny inwestycyjne 

(ponad 30ha gotowych terenów 

przeznaczonych pod działalność 

przemysłową); 

 Dogodna lokalizacja z punktu widzenia 

potencjalnych inwestorów; 

 Aktywne działania Urzędu Miasta 

w zakresie promocji inwestycyjnej 

Gminy (przyjazna, proinwestycyjna 

polityka samorządu); 

 Wysokie dochody budżetowe samorządu 

(związane z wysokim wpływem 

przejeść i przejazdów); 

 Niekorzystne wskaźniki migracji 

(„starzenie się” lokalnej społeczności, 

liczne wyjazdy zagraniczne osób 

młodych); 

 Niewystarczająca „pojemność” żłobka 

w stosunku do potrzeb gminny oraz 

z uwagi na to, że jest to jedyna tego typu 

placówka na terenie powiatu; 

 Brak spójnego zagospodarowania 

centrum miasta – przestrzeni publicznej 

przyjaznej mieszkańcom 

i odwiedzającym; 

 Niewykorzystany potencjał bazy 

sportowo-rekreacyjnej przy Publicznym 

Gimnazjum w Zdzieszowicach (brak 

dostępu mieszkańców do bazy, 

konieczność modernizacji); 

 Brak wystarczającej liczby miejsc 

sportowo rekreacyjnych na terenach 

wiejskich gminy; 

 Niski poziom zainteresowania 

inwestorów przygotowaną ofertą 

inwestycyjną na terenie MiG 

Zdzieszowice; 

 Niewykorzystanie potencjału transportu 

rzecznego Odrą; 

 Utrudnienia wynikające z braku mostu 

w Zdzieszowicach (jednocześnie prom 

ręczny jako atrakcja turystyczna MiG 

Zdzieszowice); 

 Niewystarczające zagospodarowanie 

terenów nadodrzańskich (ścieżki 
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podatkowym z podmiotów 

przemysłowych); 

 Niski wskaźnik bezrobocia w Gminie 

Zdzieszowice w porównaniu do 

wskaźników regionalnych i krajowych; 

 Dobra dostępność usług 

telekomunikacyjnych dla całego obszaru 

gminy (w tym w zakresie dostępności 

Internetu); 

 Skutecznie funkcjonujące gminne 

jednostki organizacyjne świadczące 

usługi dla mieszkańców (Miejska 

i Gminna Biblioteka Publiczna, Miejsko - 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 

i Rekreacji, żłobek, przedszkola, szkoły 

podstawowe, gimnazjum, Miejsko 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Zdzieszowicach, Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Zdzieszowicach, Ośrodek Profilaktyki 

i Wspierania Rodziny); 

 Aktywna działalność organizacji 

społecznych; 

 Zaradność i pracowitość mieszkańców; 

 Zrealizowane dotychczas budowy 

i modernizacje w obiektach użyteczności 

publicznej; 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego w 

granicach gminy, głównie w wyniku 

polityki proekologicznej prowadzonej 

przez Zakłady Koksownicze; 

 Zintegrowane i kompleksowe podejście 

rowerowe, bulwary, punkty 

wypoczynkowe, etc.); 

 Niewystarczająco rozbudowana sieć 

ścieżek spacerowych i/lub spacerowo-

rowerowych; 

 Niewystarczające wykorzystanie 

targowiska – także w kierunku 

intensyfikacji handlu produktami 

rodzimymi; 

 Stosunkowo niski wskaźnik poziomu 

przedsiębiorczości na terenie Gminy 

(wskaźnik liczby podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców: 

61,2, spadająca liczba firm); 

 Niewystarczająca baza zaplecza 

turystycznego dla obsługi rosnącego 

ruchu turystycznego (brak miejsc 

noclegowych, placówek 

gastronomicznych); 

 Zły stan techniczny infrastruktury 

związany z funkcjami turystycznymi 

gminy; 

 Stosunkowo niska efektywność działań 

marketingowych w kontekście promocji 

atrakcyjności turystycznej (koncentracja 

na promocji inwestycyjnej); 

 Konieczność termomodernizacji 

większości budynków infrastruktury 

publicznej, w szczególności oświatowych 

w gminie; 

 Niedostosowanie głównych obiektów do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 
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do zarządzania środowiskiem w gminie: 

realizacja Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Zdzieszowice oraz Planu 

Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Zdzieszowice; 

 Unikatowy prom ręczny na Odrze jako 

„żywa” atrakcja turystyczna Gminy; 

 Aktywność społeczności wiejskich – 

opracowane Plany Odnowy 

Miejscowości dla 3 miejscowości. 

(budynek UM; obiekty edukacyjne); 

  



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do roku 2015 
 

 
50 

www.deltapartner.org.pl  

ANALIZA SWOT dla Miasta i Gminy Zdzieszowice 

SZANSE I OKAZJE TRUDNOŚCI I WYZWANIA 

 Rozwój sieci drogowej, w tym budowa 

autostrady A1 oraz łatwa dostępność 

transeuropejskich korytarzy 

transportowych III i VI; 

 Bliskość największego w Europie 

Środkowej węzła autostradowego 

Gliwice – Sośnica; 

 Możliwość efektywnego wykorzystania 

systemu funduszu sołeckiego wraz 

z uzyskaniem dodatkowej refundacji 

z Ministerstwa Finansów; 

 Wypracowanie nowych rozwiązań 

systemowych, pozwalających na 

skuteczne finansowanie inicjatyw 

i projektów w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej; 

 Dobre warunki makroekonomiczne – 

systematyczny wzrost PKB, niska 

inflacja, silne euro i korona czeska; 

 Poprawa sytuacji na rynku kredytów 

inwestycyjnych dla firm; 

 Rozwój w oparciu o zewnętrzny kapitał 

inwestycyjny, rosnące zainteresowanie 

ofertą inwestycyjną Gminy 

Zdzieszowice; 

 Normalizacja, a w dalszej perspektywie 

poprawa koniunktury na rynku koksu 

i produktów koksowniczych; 

 Stabilizacja wysokich wpływów 

 Spadek popytu wewnętrznego i eksportu; 

 Wzrost stawek podatkowych, w tym 

podatku od towarów i usług; 

 Spadek wartości inwestycji krajowych 

i zagranicznych; 

 Niestabilność struktury przepisów 

prawno-administracyjnych; 

 Brak gminnego instrumentu wspierania 

działań i inicjatyw proekologicznych – 

likwidacja gminnych funduszy ochrony 

środowiska w wyniku nowelizacji ustawy 

Prawo ochrony środowiska; 

 Nowe modele kultury życia codziennego, 

dominacja telewizji i internetu 

powodująca spodek aktywność 

społecznej i rozpad więzi w lokalnych 

wspólnotach; 

 Wysoka pozycja konkurencyjna 

regionalnych ośrodków wzrostu (Opole, 

konurbacja górnośląska, Wrocław) – 

zjawisko drenażu lokalnego kapitału 

ludzkiego; 

 Dynamicznie zmieniający się rynek 

pracy, rosnące zapotrzebowanie na 

wykwalifikowanych specjalistów – 

rosnąca liczba osób posiadających 

średnie lub wyższe wykształcenie ogólne 

oraz mających problem ze znalezieniem 

zatrudnienia; 
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podatkowych do budżetu Gminy; 

 Systematyczny wzrost zainteresowania 

ofertą turystyczną Gminy – wzrost liczby 

turystów krajowych i zagranicznych; 

 Możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na finansowanie inwestycji 

gminnych – dostępność środków z Unii 

Europejskiej;  

 Dostępność krajowych programów 

pomocowych (Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska, współfinansowanie 

inwestycji w odnawialne źródła energii); 

 Poprawa skuteczności przepisów 

regulujących możliwości realizacji 

projektów w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego; 

 Poprawa kompetencji liderów 

społecznych w zakresie pozyskiwania 

i wykorzystywania środków na 

działalność społeczną z Europejskiego 

Funduszu Społecznego; 

 Zawiązanie szerokiego partnerstwa na 

rzecz działań społecznych i wzmocnienia 

lokalnego kapitału społecznego; 

 Wykorzystanie nowoczesnych metod 

promocji oraz działań marketingowych –

opracowanie i wdrożenie 

kompleksowego planu promocji Gminy 

Zdzieszowice; 

 Możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na realizację konkretnych 

projektów turystycznych – głównie 

projekty transgraniczne i współpracy 

 Brak atrakcyjnych ofert na lokalnym 

rynku pracy – pogłębiające się negatywne 

zjawiska demograficzne w Gminie 

Zdzieszowice; 

 Ograniczenie możliwości finansowania 

projektów ze środków budżetu gminy, 

spadek wpływów do budżetu w wyniku 

dekoniunktury na rynku koksu 

i produktów koksowniczych; 

 Wyczerpanie się dostępnych funduszy 

UE, zmiana polityki UE w zakresie 

finansowania polityki spójności i rozwoju 

regionalnego (mniej środków dostępnych 

dla Polski); 

 Brak stałych mechanizmów współpracy 

organizacji i przedsiębiorstw działających 

na terenie gminy, 

 Ambicje poszczególnych organizacji i ich 

liderów, co powoduje konflikty oraz 

utrudnia skuteczną współpracę; 

 Brak doświadczenia w partnerskim 

realizowaniu projektów; 

 Niechęć do współpracy partnerów 

zagranicznych (miast partnerskich, 

potencjalnych partnerów w ramach 

Euroregionu Pradziad); 

 Wciąż niewystarczające doświadczenie 

liderów organizacji w nowoczesnym 

zarządzaniu projektami społecznymi, 

opracowywaniu i przygotowywaniu 

wniosków o dofinansowanie; 

 Konieczność unowocześnienia oferty 

pomocowej – podejmowania działań 
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miast partnerskich; 

 Możliwość partnerskiej współpracy 

z lokalnymi przedsiębiorcami 

działającymi w branży turystycznej; 

 Dobra oferta szkół wyższych w pobliżu 

Gminy Zdzieszowice (Opole, Wrocław, 

Gliwice, Katowice); 

 Skuteczne programy promocyjne 

podejmowane przez jednostki 

samorządowe wyższego szczebla 

(powiat, województwo) oraz silna 

obecność Zdzieszowic w tych 

działaniach; 

 Napływ kapitału do Gminy w wyniku 

powrotów z emigracji zarobkowej. 

aktywizujących i szkoleń zawodowych; 

 Konieczność wygospodarowania 

własnych środków na częściowe 

sfinansowanie projektów 

proekologicznych; 

 Tradycyjna mentalność rolników – 

niewykorzystanie możliwych do 

pozyskania środków UE na rozwój 

gospodarstw; 

 Rosnący zakres nakładanych na 

samorząd zadań bez przekazywanych 

środków finansowych; 

 Trudności w zakresie poprawy jakości 

infrastruktury wynikające z 

różnorodności podmiotów 

zarządzających (drogi, rzeki, cieki 

wodne); 

 Brak strukturalnych narzędzi wspierania 

rozwoju przedsiębiorczości w gestii 

samorządu terytorialnego. 
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5. Strategiczne kierunki rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice 

5.1. Misja Miasta i Gminy Zdzieszowice 
Jakość życia mieszkańców, zachowanie lokalnej tożsamości oraz wykorzystanie potencjału 

położenia przy jednoczesnej trosce o stan środowiska naturalnego, a także otwarte i przyjazne 

nastawienie do inwestorów i odwiedzających to najważniejsze wartości, które determinują 

misję Strategii Rozwoju MiG Zdzieszowice.  

Szczególnie ważną przesłanką dla podejmowanych działań rozwojowych jest zachowanie 

spójności społecznej i gospodarczej całego obszaru Gminy, tak by wykorzystać potencjał 

lokalnego ośrodka wzrost – Miasta Zdzieszowice oraz walory i zasoby terenów wiejskich. 

W oparciu o te założenia można zdefiniować misję gminy, która wyznacza nadrzędny 

kierunek rozwoju społeczno-gospodarczego: 

 

Wykorzystując różnorodność zasobów – dogodne położenie, potencjał przemysłu  

i przedsiębiorczość, przywiązanie do tradycji i warunki przyrodnicze – kreujemy 

dynamiczne Miasto i Gminę Zdzieszowice, prężny ośrodek miejski otoczony 

konkurencyjnymi obszarami wiejskimi. Miasto i Gmina Zdzieszowice to samorząd 

zapewniający wysoką jakość życia mieszkańców, dogodne warunki dla inwestorów, 

bogatą ofertę dla odwiedzających, zachowując przy tym unikatowe środowisko 

naturalne. 

 

Przemysł będący jednym z kluczowych „kół zamachowych” rozwoju Miasta i Gminy 

Zdzieszowice wymaga najwyższej jakości otoczenia infrastrukturalnego. Jednocześnie 

konieczna jest dywersyfikacja struktury lokalnej gospodarki, co pozwoli także na rozwój 

rynku pracy. Bardzo atrakcyjne położenie gminy – bliskość największego 

środkowoeuropejskiego węzła autostradowego oraz dostępność magistrali kolejowej – 

pozwala bardzo wysoko ocenić jej potencjał inwestycyjny. Zachowanie czystego środowiska 

przy jednoczesnym rozwoju sektora produkcji i usług stanowi podstawę dla zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego, a w konsekwencji do wzrostu poziomu życia 

mieszkańców. Konieczne są również pilne działania w zakresie infrastruktury podstawowej, - 

poprawa jakości układu komunikacyjnego. Ważnym aspektem realizacji założeń misji jest 

troska o naturalne zasoby Gminy, w szczególności unikatowe walory Odry i tereny 

nadodrzańskie, Góra św. Anny. Walory te wyróżniają Gminę na tle innych ośrodków. 
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Możliwości aktywnego spędzania czasu w bezpośrednim kontakcie z naturą oraz odpoczynku 

od tłoku i wielkomiejskiego zgiełku to jeden z atutów MiG, w tym w szczególności terenów 

wiejskich. Wykorzystanie tego potencjału w kierunku rozwoju turystyki w MiG Zdzieszowice 

wymaga również uzupełnienia zaplecza w zakresie obsługi odwiedzających. Nowoczesna 

infrastruktura publiczna (trasy spacerowe i rowerowe, obiekty sportowe, kulturalne, drogi, 

ochrona środowiska, technologie informacyjne i komunikacyjne) jest również warunkiem 

zaspokojenia potrzeb coraz bardziej wymagających turystów oraz inwestorów. 

Kompleksowe podejście zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju (przemysł i biznes + 

środowisko + turystyka) pozwala realizować zadania najbliższe mieszkańcom – wszak to oni 

ostatecznie stanowią podstawowy lokalny kapitał oraz budują wizerunek Gminy. Usługi 

publiczne muszą być możliwie łatwo dostępne, konieczna jest też dbałość o ich estetykę, 

przyjazność. Dobrze zagospodarowana przestrzeń publiczna jest głównym czynnikiem 

wpływającym na postrzeganie jakości życia. 

Dogodne warunki życia mieszkańców Miasta i Gminy Zdzieszowice to podstawowa wartość, 

wokół której koncentruje się aktywność lokalnego samorządu. Dobre drogi, estetyczne 

i zadbane chodniki, oszczędne i ładne oświetlenie to podstawowe cechy gminy, które mogą 

zachęcać młodych ludzi do zamieszkania w Gminie Zdzieszowice na stałe lub do powrotu 

z emigracji zarobkowej. Miasto i Gmina Zdzieszowice potrzebują poprawy dostępności 

komunikacyjnej, szczególnie samochodowej, co jest kluczową sprawą dla rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości i inwestycji. 

Istotnym aspektem dla rozwoju jest dbałość o poziom życia społecznego. Oznacza to 

tworzenie szans i pól działania dla aktywnych mieszkańców, a także dbałość i troskę 

o najsłabszych – zagrożonych wykluczeniem. W tej ostatniej dziedzinie ważne jest łączenie 

sił organizacji społecznych (często nieformalnych) oraz instytucji, a w pierwszej kolejności 

samorządu lokalnego. 

Zaprezentowane powyżej podejście gwarantuje harmonijny, zrównoważony rozwój. Z jednej 

strony wyraźnie wskazuje, że sektor przemysłu oraz przyciąganie inwestycji będą stanowić 

determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego do roku 2015. Z drugiej strony podejście 

w ramach niniejszego programu ma charakter zrównoważony – zapewnia dbałość o stan 

środowiska naturalnego, spójność obszarów miejskich i wiejskich, wskazuje na potrzebę 

umacniania więzi społecznych i wspólnot, a także zachowania lokalnej tradycji. 
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5.2. Wizja rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice 
Wizja rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice wskazuje na pożądany stan docelowy, do 

którego wszyscy aktorzy lokalnej sceny kreowania rozwoju będą dążyć przy wykorzystaniu 

możliwości wynikających z zasobów wewnętrznych oraz uwarunkowań pojawiających się 

w otoczeniu. Stan docelowy zawarty w wizji Miasta i Gminy Zdzieszowice zawiera 

najważniejsze elementy pożądanej sytuacji społeczno-gospodarczej, która z jednej strony 

gwarantuje wysoką jakość życia mieszkańców z drugiej zaś obejmuje warunki dla trwałego 

i zrównoważonego rozwoju. Wizja obejmuje kluczowe aspekty funkcjonowania społeczności 

lokalnej: funkcje gospodarcze i infrastrukturalne, administracyjne, społeczne, turystyczne. 

Potencjał rozwojowy Miasta i Gminy Zdzieszowice jest w dużej mierze determinowany przez 

światową i europejską koniunkturę gospodarczą, która wpływa na kondycję ekonomiczną 

Zakładów Koksowniczych, a przez to bezpośrednio na budżet i możliwości działania Gminy. 

Założenia rozwojowe Gminy Zdzieszowice muszą więc uwzględniać także dywersyfikację 

struktury lokalnej gospodarki, w celu zapobiegania ujemnym oddziaływaniom ewentualnego 

pogorszenia się sytuacji na rynku produktów koksowniczych. 

Inną ważną determinantą rozwojową jest dbałość o spójność społeczno-gospodarczą 

obszarów miejskich i wiejskich znajdujących się w granicach administracyjnych jednostki. 

Biorąc pod uwagę przemysłowy charakter Gminy konieczne jest wykazywanie się szczególną 

troską o środowisko naturalne, w szczególności w kontekście unikatowych walorów 

przyrodniczych, które należy traktować jako ważny potencjał Gminy. 

Wizja rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na rok 2015: 

 Dynamicznie rozwijający się ośrodek przemysłowy, przyciągający inwestorów 

oraz stymulujący przedsiębiorczość na poziomie lokalnym; 

 Gmina utrzymująca wysokie standardy ekologiczne oraz wykorzystująca 

odnawialne źródła energii; 

 Gmina atrakcyjna osiedleńczo – utrzymująca spójność terenów miejskich 

i wiejskich oraz gwarantująca wszystkim mieszkańcom dostęp do dóbr kultury, 

edukacji, sportu, rekreacji oraz skutecznie przeciwdziałająca wykluczeniu 

społecznemu; 

 Gmina z rozwiniętą ofertą turystyczną, skutecznie wykorzystująca i promująca 

swoje unikatowe zasoby naturalne i antropogeniczne; 
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6. Zadania do realizacji w ramach planu strategicznego 

Plany operacyjne – kluczowa część strategii uwzględnia lokalną specyfikę Miasta i Gminy 

Zdzieszowice. Zadania zostały zaprezentowane zgodnie z układem funkcjonalnym Gminy. 

W pierwszej kolejności zaprezentowano cele operacyjne i zadania kluczowe dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego całej Gminy i wpływające na jakość życia zarówno na obszarach 

wiejskich jak i w Mieście. Następnie w kolejności wyodrębniono zadania, które mają 

bezpośrednio wpłynąć na poprawę warunków w poszczególnych sołectwach (Januszkowice, 

Jasiona, Krępna, Oleszka, Rozwadza, Żyrowa) oraz w Mieście Zdzieszowice. Takie podejście 

metodologiczne pozwoliło na zapisanie w strategii zadań ważnych z punktu widzenia 

dbałości o spójność społeczną i gospodarczą całego obszaru Gminy oraz zachowania zasad 

zrównoważonego rozwoju. Mając świadomość, że Miasto Zdzieszowice jest lokalnym 

ośrodkiem wzrostu – naturalnym centrum życia Gminy (zarówno z punktu widzenia liczby 

mieszkańców czy zlokalizowanych przedsiębiorstw, jak i naturalnych funkcji pełnionych 

przez ośrodek) należy w sposób szczególny zwrócić uwagę na potencjał obszarów wiejskich 

Gminy. Jego wykorzystanie pozwoli na harmonijny rozwój całej społeczności lokalnej, a przy 

tym umożliwi uwolnienie nowych (pozarolniczych) funkcji tych terenów – np. atrakcyjności 

przyrodniczej czy turystycznej. 

Zastosowana numeracja zadań odpowiada strukturze: 

cel strategiczny . cel operacyjny . numer zadania 

Biorąc pod uwagę fakt, że cele strategiczne wyznaczono dla obszaru całej Gminy, natomiast 

cele operacyjne i zadania są specyficzne dla poszczególnych obszarów oddziaływania, każde 

zadanie poprzedzone jest skrótem odnoszącym się do lokalizacji, i tak: 

MiG – Miasto i Gmina Zdzieszowice (cały obszar Gminy); 

MZ – Miasto Zdzieszowice; 

JAS – Jasiona; 

JAN – Januszkowice; 

KR – Krępna; 

OL – Oleszka; 

RZ – Rozwadza; 

ZW – Żyrowa; 
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6.1. Zadania kluczowe dla rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice (MiG) 
 

Cel Strategiczny 1. Skuteczna ochrona i poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

Cel Operacyjny 1.1. Budowa kompletnego i wydajnego systemu gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy 

 
 

Zadanie MiG 1.1.1. Rozwój sieci kanalizacji deszczowej na obszarze całej 
Gminy 

Okres realizacji 2010 – 2015 

Odpowiedzialność WiK sp. z o. o.  

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków w ramach POIiŚ, specjalnych pożyczek 
WFOŚiGW oraz NFOŚiGW 

Szacunkowa 
wartość ∼ 60 mln zł do roku 2015 (∼ 50 mln zł do roku 2013) 

 
 

Zadanie MiG 1.1.2. Poprawa jakości wody w komunalnej sieci wodociągowej 

Okres realizacji do 2013 

Odpowiedzialność WiK sp. z o. o.  

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie pożyczek specjalnych WFOŚiGW 

Szacunkowa 
wartość ∼ 2 mln zł do roku 2015 (∼ 1,5 mln zł do roku 2013) 

 
 

Zadanie MiG 1.1.3. Zapewnienie dostaw wody z ujęć własnych 

Okres realizacji 2010 – 2015 

Odpowiedzialność WiK sp. z o. o.  

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie pożyczek specjalnych WFOŚiGW 

Szacunkowa 
wartość ∼ 4 mln zł do roku 2015 (∼ 3 mln zł do roku 2013) 
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Zadanie MiG 1.1.4. Eliminacja nielegalnych przyłączy do sieci kanalizacji 
sanitarnej 

Okres realizacji 2010 – 2015 

Odpowiedzialność WiK sp. z o. o.  

Uwagi/partnerzy straż miejska, Urząd Miasta 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie MiG 1.1.5. Usunięcie rur azbestowych z systemu wodociągowego 

Okres realizacji 2010 – 2015 

Odpowiedzialność WiK sp. z o. o.  

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie pożyczek specjalnych WFOŚiGW 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Cel Strategiczny 1. Skuteczna ochrona i poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

Cel Operacyjny 1.2. Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego Gminy 

 
 

Zadanie MiG 1.2.1. Inwentaryzacja stanu cieków wodnych na terenie Gminy 
oraz działania na rzecz zachowania drożności 

Okres realizacji realizacja ciągła 

Odpowiedzialność UM 

Uwagi/partnerzy 

Działania niezbędne z uwagi na zagrożenie powodziowe, działania 
bezpośrednie UM są możliwe w odniesieniu do cieków będących 
własnością MiG, działania interwencyjne w odniesieniu do innych 
właścicieli. Niezbędna jest współpraca z właścicielami posesji oraz 
WZMiUW w Opolu 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie MiG 1.2.2. Inwentaryzacja potrzeb inwestycyjnych i naprawczych 
w zakresie wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Odry 

Okres realizacji Konieczne są działania mające na celu identyfikację potencjalnych 
zagrożeń oraz informację i interwencję u zarządcy rzeki Odry 

Odpowiedzialność UM 

Uwagi/partnerzy Właściciele posesji, WZMiUW w Opolu 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Cel Strategiczny 1. Skuteczna ochrona i poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

Cel Operacyjny 1.3. Wyposażenie MiG w źródła energii odnawialnej 

 
 

Zadanie MiG 1.3.1. Promocja krajowych i unijnych w zakresie 
współfinansowania instalacji źródeł energii odnawialnej. 

Okres realizacji realizacja ciągła 

Odpowiedzialność UM 

Uwagi/partnerzy Realizacja projektu finansowanego ze źródeł Euroregionu Pradziad 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie MiG 1.3.2. Uruchomienie instrumentu  

Okres realizacji Konieczne są działania mające na celu identyfikację potencjalnych 
zagrożeń oraz informację i interwencję u zarządcy rzeki Odry 

Odpowiedzialność UM 

Uwagi/partnerzy Właściciele posesji, WZMiUW w Opolu 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.1. Zapewnienie spójności komunikacyjnej w obrębie Gminy

 
 

Zadanie MiG 2.1.1. Budowa obwodnicy Zdzieszowic 

Okres realizacji do 2014 

Odpowiedzialność Samorząd województwa opolskiego 

Uwagi/partnerzy MiG Zdzieszowice, powiat krapkowicki 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie MiG 2.1.2. Kompleksowa przebudowa ulic Wolności, Kozielskiej, 
Opolskiej, Zdzieszowickiej w ciągu DW 423  

Okres realizacji do 2013 

Odpowiedzialność Samorząd województwa opolskiego 

Uwagi/partnerzy 
Konieczna wraz z budową chodników, oświetlenia 
energooszczędnego, kanalizacji deszczowej oraz zmianą organizacji 
ruchu na skrzyżowaniach Budowa obwodnicy Zdzieszowic 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie MiG 2.1.3. Poprawa stanu dróg transportu rolnego na terenie całej 
Gminy 

Okres realizacji do 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy 
Działania naprawcze i porządkujące należy poprzedzić identyfikacją 
systemu dróg oraz potrzeb w poszczególnych ciągach. Konieczna 
jest współpraca z właścicielami/zarządzającymi nieruchomościami. 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.2. Poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego – 
sportu, rekreacji i wzmocnienie potencjału turystycznego 

 
 
 

Zadanie MiG 2.2.1. Przebudowa basenu przy ulicy Fabrycznej 34 B 
w Zdzieszowicach 

Okres realizacji do 2011 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

Szacunkowa 
wartość ∼ 8 mln zł 

 
 

Zadanie MiG 2.2.2. Przebudowa i rozwój infrastruktury stadionu miejskiego 

Okres realizacji do 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Hutniczy Klub Sportowy Ruch Zdzieszowice 

Szacunkowa 
wartość ∼ 5 mln zł 

 
 

Zadanie MiG 2.2.3. Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich w kierunku 
rozwoju turystyki 

Okres realizacji do 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy 
Zadanie obejmuje budowę utwardzonej ścieżki rowerowej wzdłuż 
prawego brzegu rzeki Odry wraz z miejscami do wypoczynku, 
oznakowaniem, małą architekturą 

Szacunkowa 
wartość ∼ 1,5 mln zł 
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Zadanie MiG 2.2.4. Realizacja III etapu budowy kompleksu sportowego przy 
Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach 

Okres realizacji do 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, dyrekcja PG 

Uwagi/partnerzy 
Zadanie obejmuje rozwój potencjału bazy sportowo-rekreacyjnej 
przy PG oraz jej połączenie z terenami Lasu Miejskiego oraz 
utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji, sportu i wypoczynku. 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie MiG 2.2.5. Budowa małych kompleksów sportowo-rekreacyjnych na 
terenach wiejskich 

Okres realizacji do 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy sołtysi, społeczności sołectw 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie MiG 2.2.6. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze 
sztuczną nawierzchnią w rejonie stadionu piłkarskiego 

Okres realizacji do 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Celem zadania jest rozwój piłki nożnej w Gminie oraz promocja 
MiG Zdzieszowice jako centrum przygotowawczo-treningowego 

Szacunkowa 
wartość ∼ 6 mln zł 

 
 

Zadanie MiG 2.2.7. Przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji ścieżek 
rowerowych oraz opracowanie programu rozwoju sieci 

Okres realizacji do 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy  

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.3. Wzrost dostępności i poprawa warunków wychowania, 
edukacji kształcenia na wszystkich poziomach 

 
 
 

Zadanie MiG 2.3.1. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa żłobka  

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Zadanie ma na celu zwiększenie liczby miejsc dostępnych 
w placówce oraz poprawę efektywności energetycznej obiektu 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 

Zadanie MiG 2.3.2. Systematyczna termomodernizacja obiektów 
edukacyjnych na terenie całej Gminy 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Zadanie ma na celu poprawę efektywność energetycznej obiektów 
oraz zewnętrznego wizerunku placówek 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Cel Strategiczny 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i poprawa warunków 
życia 

Cel Operacyjny 3.1. Wzmocnienie infrastruktury dla potrzeb wszystkich 
segmentów społeczności lokalnej 

 
 

Zadanie MiG 3.1.1. Budowa Domu Seniora / Centrum Kształcenia 
Ustawicznego przy ul. Fabrycznej 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy 
Niezbędne jest opracowanie szczegółowej koncepcji programowej 
działania ośrodka oraz dokonania analizy kosztów i korzyści projektu 
w okresie referencyjnym 

Szacunkowa 
wartość ∼ 1,5 mln zł 
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Zadanie MiG 3.1.2. Budowa Hali Targowej 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Przedsiębiorcy – użytkownicy targowiska 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie MiG 3.1.3. Systematyczna modernizacja i doposażenie świetlic 
osiedlowych i wiejskich na terenie MiG 

Okres realizacji Realizacja ciągła 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, M-GOKSiR 

Uwagi/partnerzy 
W ramach zadania zakłada się stworzenie standardu 
infrastrukturalnego oraz programowego w zakresie maksymalnej 
wielofunkcyjności placówek. Zakłada się współpracę z sołectwami. 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie MiG 3.1.4. Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy – 
utworzenie sali konferencyjno-seminaryjnej 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy 
Zadanie ma na celu poprawę jakości pracy Rady oraz umożliwienie 
uczestnictwa mieszkańców oraz udostępnianie Sali dla potrzeb 
organizacji społecznych i innych 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie MiG 3.1.5. Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do 
potrzeb osób niepełnoprawnych  

Okres realizacji Realizacja ciągła 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Działanie dotyczy w pierwszej kolejności obiektów przedszkoli, UM, 
PSP-3, basenu przy PG 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Cel Strategiczny 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i poprawa warunków 
życia 

Cel Operacyjny 3.2. Promocja aktywności społecznej i współpracy 
międzynarodowej 

 
 

Zadanie MiG 3.2.1. Rozwój systemu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

Okres realizacji Realizacja ciągła 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, M-GOKSIR 

Uwagi/partnerzy Zadanie zakłada ustanowienie pełnomocnika ds. współpracy z NGO, 
organizację systematycznych spotkań z organizacjami 

Szacunkowa 
wartość nie dotyczy 

 
 

Zadanie MiG 3.2.2. Rozwój współpracy międzynarodowej w ramach 
Euroregionu Pradziad oraz z miastami partnerskimi 

Okres realizacji Realizacja ciągła 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, M-GOKSIR, organizacje pozarządowe 

Uwagi/partnerzy Zadanie zakłada intensyfikację współpracy poprzez działanie: 
realizację mikroprojektów współfinansowanych ze środków UE; 

Szacunkowa 
wartość nie dotyczy 
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Cel Strategiczny 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i poprawa warunków 
życia 

Cel Operacyjny 3.3. Poprawa działania instytucji samorządowych i rozwój 
społeczeństwa informacyjnego 

 
 

Zadanie MiG 3.3.1. Integracja funkcjonalna i techniczna Straży Miejskiej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdzieszowicach 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, 

Uwagi/partnerzy Zadanie zakłada wzmocnienie współpracy wraz z połączeniem 
siedzib jednostek 

Szacunkowa 
wartość  

 

Zadanie MiG 3.3.2. E- usługi dla mieszkańców szansą rozwoju Gminy 
Zdzieszowice 

Okres realizacji Realizacja ciągła 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Zadanie zakłaa  

Szacunkowa 
wartość 0,5 mln zł 

 

Zadanie MiG 3.3.3. E-Zdzieszowice - Koncepcja budowy teleinformatycznej 
sieci szerokopasmowej w Mieście i Gminie Zdzieszowice 

Okres realizacji Realizacja ciągła 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Zadanie zakłada współfinansowanie ze środków UE  

Szacunkowa 
wartość 3,3 mln zł 
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6.2. Plan operacyjny: Miasto Zdzieszowice (MZ) 
 

Cel Strategiczny 1. Skuteczna ochrona i poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

Cel Operacyjny 1.1. Uzupełnieni systemu kanalizacji oraz poprawa 
gospodarki wodnej w miescie 

 
 

Zadanie MZ 1.1.1. Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
miasta 

Okres realizacji 2010 – 2015 

Odpowiedzialność WiK sp. z o. o.  

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków w ramach POIiŚ, specjalnych pożyczek 
WFOŚiGW oraz NFOŚiGW 

Szacunkowa 
wartość ∼ 60 mln zł do roku 2015 (∼ 50 mln zł do roku 2013) 

 
 

Zadanie MZ 1.1.2. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągach ul. Chrobrego, 
Odrzańskiej, Kozielskiej, Opolskiej, Solownia 

Okres realizacji 2010 – 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków w ramach POIiŚ, specjalnych pożyczek 
WFOŚiGW oraz NFOŚiGW 

Szacunkowa 
wartość ∼ 60 mln zł do roku 2015 (∼ 50 mln zł do roku 2013) 

 

Zadanie MZ 1.1.3. Całkowita regulacja potoku Anka 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie specjalnych pożyczek WFOŚiGW 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.1. Budowa nowoczesnego, wydajnego i funkcjonalnego 
systemu ruchu drogowego 

 
 

Zadanie MZ 2.1.1. Przebudowa ulic: Waryńskiego, Karola Miarki, 
Chrobrego, Filarskiego, Korfantego 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Współpraca z samorządami wyższego szczebla 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie MZ 2.1.2. Przebudowa ulic: Myśliwca, Kolejowej, Dworcowej, 
Chopina, Wschodniej i Bocznej 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Współpraca z samorządami wyższego szczebla 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie MZ 2.1.3. Przebudowa skrzyżowania ulic Góry Św. Anny – Nowa 
(zmiana organizacji ruchu) 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Współpraca z samorządami wyższego szczebla 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie MZ 2.1.4. Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego – Kozielskiej 
(zmiana organizacji ruchu) 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Współpraca z samorządami wyższego szczebla 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.2. Poprawa bezpieczeństwa oraz spójności estetycznej Miasta 

 
 

Zadanie MZ 2.2.1 Budowa chodników w ciągach ulic Wschodniej i 
Osadników 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Współpraca z samorządami wyższego szczebla 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie MZ 2.2.2. Budowa chodników w ciągach ulic Bocznej, Solownia 
dokończenie w ciągu ulicy Miarki 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Współpraca z samorządami wyższego szczebla 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie MZ 2.2.3. Instalacja oświetlenia energooszczędnego przy ulicach: 
Wschodnia, Osadników, Boczna, Parkowa, Wolności 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Zadanie MZ 2.2.4. Instalacja oświetlenia energooszczędnego przy ulicach: 
Sienkiewicza, Prusa, Myśliwca, 22 Lipca 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Zadanie MZ 2.2.5. Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 
socjalnych przy ul. Filarskiego 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.3. Rozwój przestrzeni dla aktywności i rekreacji 
mieszkańców Miasta, w tym młodzieży 

 
 

Zadanie MZ 2.3.1. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Myśliwca 

Okres realizacji do 2011 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość 0,8 mln zł 

 
 

Zadanie MZ 2.3.2. Budowa boisk sportowych przy PSP-2 

Okres realizacji do 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość 0,8 mln zł 

 
 

Zadanie MZ 2.3.3. Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 
rejonie ulic Akacjowej, Zielonej (Mirabelki) 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Cel Strategiczny 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i poprawa warunków 
życia 

Cel Operacyjny 3.1. Poprawa warunków infrastrukturalnych dla rozwoju 
oferty kulturalnej i turystycznej 

 
 

Zadanie MZ 3.1.1. Kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Miejskiego  

Okres realizacji do 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Zadnie obejmuje instalację fontanny oraz budowę zaplecza 
socjalnego amfiteatru 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie MZ 3.1.2. Zagospodarowanie terenu w okolicach przystani 
promowej  

Okres realizacji do 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, małą architekturę, 
budowę amfiteatru letniego 

Szacunkowa 
wartość 2 mln zł 

 
 

Zadanie MZ 3.1.3. Remont budynku Ośrodka Profilaktyki i Biblioteki wraz 
z wymianą dachu 

Okres realizacji do 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Cel Strategiczny 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i poprawa warunków 
życia 

Cel Operacyjny 3.2. Poprawa warunków infrastrukturalnych, wyposażenia i 
oferty M-GOKSiR 

 
 

Zadanie MZ 3.2.1. Rozbudowa zaplecza przy M-GOKSiR oraz 
modernizacja zaplecza sali widowiskowo-kinowej 

Okres realizacji do 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy  

Szacunkowa 
wartość 0,8 mln zł 

 
 

Zadanie MZ 3.2.2. Zakup systemu projekcji cyfrowej na potrzeby  
M-GOKSiR 

Okres realizacji do 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy iejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z 
instalacją łącza o prędkości ponad 20 Mbit/s

Szacunkowa 
wartość 0,8 mln zł 
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6.3. Plan operacyjny: Jasiona (JAS) 

Cel Strategiczny 1. Skuteczna ochrona i poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

Cel Operacyjny 1.1. Budowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego  

 
 

Zadanie JAS 1.1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność WiK sp. z o. o.  

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków w ramach POIiŚ, specjalnych pożyczek 
WFOŚiGW oraz NFOŚiGW 

Szacunkowa 
wartość ∼ 4 mln zł 

 
 

Zadanie JAS 1.1.2. Wymiana rur azbestowych kolektora głównego wody 
pitnej 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność WiK sp. z o. o. 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie specjalnych pożyczek WFOŚiGW 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Cel Strategiczny 1. Skuteczna ochrona i poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

Cel Operacyjny 1.2. Poprawa systemu gospodarki wodnej na terenie sołectwa 

 
 

Zadanie JAS 1.2.1. Wykonanie kanalizacji deszczowej, odtworzenie 
i udrożnienie instalacji burzowej na terenie wsi 

Okres realizacji 2010 – 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy dysponenci dróg 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie JAS 1.2.2. Udrożnienie przepustów wzdłuż ul. Głównej 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Dysponenci cieku 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie JAS 1.2.3. Odtworzenie rowów melioracyjnych wzdłuż ul. Krótkiej 
i Myśliwca 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność  

Uwagi/partnerzy UM Zdzieszowice, dysponenci posesji 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.1. Poprawa jakości infrastruktury technicznej w Jasionej 

 
 

Zadanie JAS 2.1.1. Poprawa stanu nawierzchni asfaltowych na obszarze 
całej wsi całej 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Współpraca z samorządami wyższego szczebla 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie JAS 2.1.2. Utwardzenie drogi dojazdowej do Domu Rekolekcyjnego 
od ul. Głównej 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie JAS 2.1.3. Dokończenie budowy chodnika w ciągu ulic Myśliwca i 
Głównej 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 

Zadanie JAS 2.1.4. Budowa chodnika w ciągu ul. Krótkiej 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 

Zadanie JAS 2.1.5. Wykonanie energooszczędnego systemu oświetlenia wsi 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.2. Stworzenie warunków dla uprawiania sportu i rekreacji 

 
 

Zadanie JAS 2.2.1. Adaptacja przestrzeni dawnego ogródka przedszkolnego 
na skwerek rekreacyjny 

Okres realizacji do 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, Sołtys 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie JAS 2.2.2. Budowa boiska sportowego na placu SKR 

Okres realizacji do 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, Sołtys 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Cel Strategiczny 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i poprawa warunków 
życia 

Cel Operacyjny 3.1. Poprawa jakości życia, w tym wychowania dzieci 
i spędzania czasu wolnego  

 
 

Zadanie JAS  3.1.1. Rozwój i utrzymanie małej infrastruktury placu zabaw 
oraz systematyczna konserwacja urządzeń zabawowych 

Okres realizacji Realizacja ciągła 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, Sołtys 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie JAS  3.1.2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jasionej 

Okres realizacji do 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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6.4. Plan operacyjny: Januszkowice (JAN) 

Cel Strategiczny 1. Skuteczna ochrona i poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

Cel Operacyjny 1.1. Budowa systemu kanalizacji oraz poprawa gospodarki 
wodnej 

 
 

Zadanie JAN 1.1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi 

Okres realizacji 2011 

Odpowiedzialność WiK sp. z o. o.  

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków w ramach POIiŚ, 

Szacunkowa 
wartość ∼ 2 mln zł 

 
 

Zadanie JAN 1.1.2. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągach ulic 
Zamkowej, Działkowca, Kościelnej 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie JAN 1.1.3. Poprawa jakości wody - modernizacja sieci tranzytowej 
do Januszkowic 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność WiK sp. z o. o. 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość ∼ 1 mln zł 
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Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.1. Poprawa stanu dróg na terenie wsi Januszkowice 

 
 

Zadanie JAN 2.1.1. Przebudowa ulic Młyńskiej, Lompy, Piaskowej, Krótkiej, 
Olszowej, Zamkowej 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Współpraca z samorządami wyższego szczebla, wykorzystanie 
środków z Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie JAN 2.1.2. Przebudowa ulic Wschodniej, Działkowca, Lesiany, 
Lesiańskiej, Nowej, Osadniczej, Raszowskiej 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Współpraca z samorządami wyższego szczebla, wykorzystanie 
środków z Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie JAN 2.1.3. Przebudowa drogi do Raczowej 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy 
Przekwalifikowanie na drogę gminną, współpraca z samorządami 
wyższego szczebla, wykorzystanie środków z Narodowego Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie JAN 2.1.4. Przebudowa ulicy Kościelnej 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Współpraca z samorządami wyższego szczebla 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.2. Rozwój infrastruktury uzupełniającej – chodników 
i oświetlenia 

 
 

Zadanie JAN 2.2.1. Wykonanie chodników w ciągach ulic Młyńskiej, Lompy, 
Piaskowej, Krótkiej, Olszowej, Zamkowej 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Współpraca z samorządami wyższego szczebla, wykorzystanie 
środków z Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie JAN 2.2.2. Wykonanie chodników w ciągach ulic Wschodniej, 
Działkowca, Raszowskiej, Osadnicza, Nowa, Lesiańska 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Współpraca z samorządami wyższego szczebla, wykorzystanie 
środków z Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie JAN 2.2.3. Wymiana oświetlenie na energooszczędne na obszarze 
sołectwa oraz doposażenie wsi w punkty świetlne 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Doposażenie wsi w punkty świetlne w następujących lokalizacjach: 
przysiółek Lesiany, ul. Zamkowa, ul. Wypoczynkowa 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.2. Poprawa atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej 
Januszkowic poprzez inwestycje w sport i rekreację 

 
 

Zadanie JAN 2.2.1. Zagospodarowanie terenów wokół jezior 
w Januszkowicach 

Okres realizacji do 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, Sołtys 

Uwagi/partnerzy 
Zadanie obejmuje budowę ścieżek spacerowo-rowerowych 
i urządzeń sportowych, wskazane wykorzystanie środków Funduszu 
Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie JAN 2.2.2. Remont zaplecza boiska sportowego 

Okres realizacji do 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, Sołtys 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.3. Poprawa spójności urbanistycznej Januszkowic 

 
 

Zadanie JAN 2.3.1. Zaprojektowanie i budowa spójnego urbanistycznie 
centrum wsi Januszkowice 

Okres realizacji do 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Cel Strategiczny 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i poprawa warunków 
życia 

Cel Operacyjny 3.1. Poprawa jakości życia oraz dostępu do nowoczesnej 
przestrzeni kultury i czasu wolnego w Januszkowicach 

 
 

Zadanie JAN  3.1.1. Budowa świetlicy młodzieżowej w Januszkowicach 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, Sołtys 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 

Zadanie JAN  3.1.2. Montaż klimatyzacji w dużej sali w Centrum Kultury 
i Edukacji 

Okres realizacji do 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, Sołtys 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie JAN 3.1.3. Rozwój i doposażenie 2 placów zabaw 

Okres realizacji do 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, Sołtys 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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6.5. Plan operacyjny: Krępna (KR) 

Cel Strategiczny 1. Skuteczna ochrona i poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

Cel Operacyjny 1.1. Budowa systemu kanalizacji oraz poprawa gospodarki 
wodnej na obszarze Krępnej 

 
 

Zadanie KR 1.1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność WiK sp. z o. o.  

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków w ramach POIiŚ, 

Szacunkowa 
wartość ∼ 8 mln zł 

 
 

Zadanie KR 1.1.2. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągach drogowych na 
terenie wsi Krępna 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Pozyskanie środków z pożyczek specjalnych WFOŚiGW 
i NFOŚiGW 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie KR 1.1.3. Poprawa jakości wody - modernizacja sieci tranzytowej 
do Krępnej oraz stacji uzdatniania wody 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność WiK sp. z o. o. 

Uwagi/partnerzy  

Szacunkowa 
wartość ∼ 0,6 mln zł 
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Zadanie KR 1.1.4. Udrożnienie i zapewnienie bieżącego utrzymania rowów 
melioracyjnych na terenie całej wsi 

Okres realizacji 2011 – 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Zadanie realizowane we współpracy z dysponentami poszczególnych 
parcel 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie KR 1.1.5. Wykonanie (odtworzenie) odwodnienia ulicy Stawowej i 
Polnej w Krępnej 

Okres realizacji 2012 – 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy  

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Cel Strategiczny 2.  Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.1. Poprawa stanu dróg na terenie wsi Krępna 

 
 

Zadanie KR 2.1.1. Poprawa stanu dróg transportu rolnego na terenie całej 
wsi 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Współpraca z samorządami wyższego szczebla, wykorzystanie 
środków z Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.2. Poprawa stanu uzupełniającej infrastruktury technicznej 
na terenie wsi Krępna 

 
 

Zadanie KR 2.2.1. Budowa chodników w ciągach ulic o dużym natężeniu 
ruchu – Stawowa, Jasiońska, Cegielniana 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Zadanie do realizacji w trakcie (lub po zakończeniu inwestycji) 
w zakresie wod.-kan. 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie KR 2.2.2. Wykonanie oświetlenia w ciągach ulic Jasiońskiej, 
Stawowej, Leśnej, Młyńskiej, Krótkiej, Polnej 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie KR 2.2.3. Wykonanie oświetlenia w ciągach ulic Poprzecznej, 
Nowej, Cegielnianej, Wodnej 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie KR 2.2.4. Dokończenie instalacji tzw. niskiego oświetlenia na 
obszarze sołectwa 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Cel Strategiczny 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i poprawa warunków 
życia 

Cel Operacyjny 3.1. Poprawa jakości życia oraz dostępu do nowoczesnej 
przestrzeni kultury i czasu wolnego w Krępnej 

 
 

Zadanie KR 3.1.1. Remont płyty i zaplecza boiska sportowego 

Okres realizacji 2011 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie KR 3.1.2. Utworzenie placu zabaw przy ulicy Jasiońskiej 

Okres realizacji 2011 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie KR 3.1.3. Dokończenie budowy obiektu wielofunkcyjnego na 
potrzeby centrum integracji wsi 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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6.6. Plan operacyjny: Oleszka (OL) 

Cel Strategiczny 1. Skuteczna ochrona i poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

Cel Operacyjny 1.1. Budowa systemu kanalizacji oraz poprawa gospodarki 
wodnej 

 
 

Zadanie OL 1.1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność WiK sp. z o. o.  

Uwagi/partnerzy Opracowanie programu kanalizacji wsi, który będzie uzasadniony 
z punktu widzenia efektywności ekonomicznej 

Szacunkowa 
wartość ∼ 3 mln zł 

 
 

Zadanie OL 1.1.2. Udrożnienie i zapewnienie bieżącego utrzymania rowów 
melioracyjnych na terenie całego sołectwa 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, gestorzy parceli 

Uwagi/partnerzy Projekt zakłada udrożnienie ścieku wody deszczowej w ciągu  
ul. Wiejskiej 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.1. Poprawa stanu dróg na terenie wsi OL 

 
 

Zadanie OL 2.1.1. Przebudowa ulicy Wiejskiej 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków z Narodowego Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie OL 2.1.2 Przebudowa ulicy Kościuszki 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy współpraca z samorządem powiatowym 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie OL 2.1.3. Modernizacja drogi od lasu do posesji Gil  

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

 
 

Zadanie OL 2.2.1. Modernizacja chodników w ciągu ulicy Wiejskiej  

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
  

Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.2. Poprawa stanu uzupełniającej infrastruktury technicznej 
na terenie wsi Oleszka 
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Zadanie OL 2.2.2. Wykonanie nowego oświetlenia w ciągu ulicy Wiejskiej  

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie OL 2.2.3. Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 

Zadanie OL 2.2.4. Doposażenie w punkty świetlne ulicy Kościuszki oraz 
kierunku Jasionej 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie OL 2.2.5. Uporządkowanie drzewostanu w rejonie przystanku PKS

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie OL 2.2.6. Ułożenie koryt betonowych z kratą przelewową na 
drodze transportu rolnego wzdłuż terenów nadleśnictwa 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie OL 2.2.7. Poprawa stanu dróg transportu rolnego na terenie całej 
wsi Oleszka 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Cel Strategiczny 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i poprawa warunków 
życia 

Cel Operacyjny 3.1.  

 
 

Zadanie OL 3.1.1. Systematyczna konserwacja małej architektury sportowo-
rekreacyjnej i wypoczynkowej 

Okres realizacji Realizacja ciągła 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, Sołtys 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie OL 3.1.2. Budowa placu zabaw przy ulicy Kościuszki 

Okres realizacji 2011 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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6.7. Plan operacyjny: Rozwadza (RZ) 

Cel Strategiczny 1. Skuteczna ochrona i poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

Cel Operacyjny 1.1. Budowa systemu kanalizacji oraz poprawa gospodarki 
wodnej 

 
 

Zadanie RZ 1.1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej 

Okres realizacji 2011 

Odpowiedzialność WiK sp. z o. o.  

Uwagi/partnerzy Realizacja zadania ramach projektu współfinansowanego z Funduszu 
Spójności 

Szacunkowa 
wartość ∼ 3 mln zł 

 
 

Zadanie RZ 1.1.2. Zarurowanie rowów odprowadzających wody deszczowe 
w centrum wsi 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Dotyczy lokalizacji: ul. Jasiońska, Pstrowskiego i Szkolna 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 

Zadanie RZ 1.1.3. Odtworzenie rowów melioracyjnych na terenie wsi 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy  

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.1. Poprawa stanu dróg we wsi Rozwadza 

 
 

Zadanie RZ 2.1.1. Przebudowa ul. Szkolnej wraz z budową chodnika 
i parkingu 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków z Narodowego Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie RZ 2.1.2. Przebudowa ulic Jasiońskiej, Żyrowskiej, Polnej, 
Waryńskiego, Krótkiej i Piaskowej 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy współpraca z samorządem powiatowym 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie RZ 2.1.3. Przebudowa łącznika ul. Szkolnej z ul. Zdzieszowicką 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie RZ 2.1.4. Utwardzenie odcinka drogi transportu rolnego od ul. 
Zdzieszowickiej do posesji Kałuża  

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

 
 

Zadanie RZ 2.2.1. Budowa chodników w ciągach ulic: Jasiońskiej, 
Żyrowskiej, Piaskowej 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie RZ 2.2.1. Montaż ławek na terenie sołectwa 

Okres realizacji Realizacja ciągła 

Odpowiedzialność Sołectwo, UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy 
Zakłada się zamontowanie ławek na terenie całego sołectwa wzdłuż 
istniejących ścieżek rowerowych oraz przy przystankach 
autobusowych 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
  

Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.2. Poprawa stanu uzupełniającej infrastruktury technicznej 
na terenie wsi Rozwadza 
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Zadanie RZ 2.2.2. Oświetlenie ulic: Jasiońskiej, Polnej, Szkolnej, Parkowej 
oraz oświetlenie pozostałych ulic wsi Rozwadza  

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie RZ 2.2.3. Dokończenie wymiany oświetlania na energooszczędne 
na obszarze Rozwadzy 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Cel Strategiczny 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i poprawa warunków 
życia 

Cel Operacyjny 3.1. Poprawa technicznych warunków działania lokalnej 
wspólnoty w Rozwadzy 

 
 

Zadanie RZ 3.1.1. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 
wraz z doposażeniem na potrzeby organizacji imprez

Okres realizacji 2011 

Odpowiedzialność Sołtys, UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy 
Gotowa dokumentacja projektowa, zakłada się wykorzystanie 
środków unijnych i Funduszu Sołeckiego, w ramach doposażenia 
przewidziano m.in. zakup ław, stołów, pokrycia nawierzchni boiska 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie RZ 3.1.2. Budowa boiska sportowego „Orlik” przy ul. Parkowej 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, sołectwo 

Uwagi/partnerzy 
Zakłada się wykorzystanie obecnie nie zagospodarowanego terenu 
przy ul. Szkolnej. Zostały złożone odpowiednie dokumenty do 
Urzędu Marszałkowskiego województwa opolskiego 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie RZ 3.1.3. Doposażenie i konserwacja placów zabaw 

Okres realizacji Realizacja ciągła 

Odpowiedzialność Sołtys, UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy W ramach zadania nabywane będzie wyposażenie dla istniejących 
placów zabaw oraz ich bieżąca konserwacja 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie RZ 3.1.4. Utwardzenie podwórka szkolnego  

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Obecnie tere jest grząski, należy wykonać podbudowę oraz użyć 
kostki brukowej lub wykonać nawierzchnię bitamiczną 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie RZ 3.1.5. Odtworzenie pomnika upamiętniającego ofiary I i II 
Wojny Światowej 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność Sołtys, UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie RZ 3.1.6 Nagłośnienie, klimatyzacja i remont sali spotkań 
w remizie wraz z zakupem rzutnika i ekranu 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność sołectwo, UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie RZ 3.1.7. Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich 

Okres realizacji Realizacja ciągła 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, M-GOSKiR, sołectwo 

Uwagi/partnerzy Działanie zgodne ze standardem gminnym 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie RZ 3.1.8 Utworzenie punktu widokowego przy ulicy 
Zdzieszowickej

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność sołectwo, UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego. Punktu udostępni 
atrakcyjny widok na Odrę oraz gniazdo bocianie. 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie RZ 3.1.9 Utworzenie centrum tradycyjnego „kołocza” śląskiego 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność sołectwo, UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego. Zakup wyposażenia 
na potrzeby kuchni, piekarni, działalności artystycznej, edykacyjnej 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie RZ 3.1.10 Oznakowanie i promocja tradycyjnych nazw „dzielnic” 
wsi 

Okres realizacji 2011 

Odpowiedzialność sołectwo, UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego.  

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie RZ 3.1.11 Zagospodarowanie terenów wokół stawów po żwirowni 
na terenie Rozwadzy 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność sołectwo, UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, LGD, środki gminne 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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6.8. Plan operacyjny: Żyrowa (ZW) 
 

Cel Strategiczny 1. Skuteczna ochrona i poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

Cel Operacyjny 1.1. Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie 
wsi Żyrowa 

 
 

Zadanie ZW 1.1.1. Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wszystkich 
posesji i przedsiębiorstw na terenie wsi 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 

 
 

Zadanie ZW 1.1.3. Realizacja bieżących przeglądów stanu cieków wodnych 
na terenie wsi 

Okres realizacji Realizacja ciągła 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Gestorzy terenów 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
  

Zadanie ZW 1.1.2. Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej na 
terenie wsi 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Zadanie obejmuje dokumentację spływu wód z zbocza 
Góry św. Anny 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Cel Strategiczny 1. Skuteczna ochrona i poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

Cel Operacyjny 1.2. Poprawa bezpieczeństwa i jakości środowiska na terenie 
wsi Żyrowa 

 
 

Zadanie ZW 1.2.1. Inwentaryzacja i konserwacja rowów przeciw-
burzowych 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność Sołectwo, UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Zadanie obejmuje dokumentację spływu wód z zbocza Góry św. 
Anny 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie ZW 1.2.2. Legalizacja składowiska śmieci obok cmentarza na 
ogólnodostępne miejsce składania odpadów 

Okres realizacji 2011 

Odpowiedzialność Sołectwo, UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.1. Poprawa stanu dróg w Żyrowej 

 
 

Zadanie ZW 2.1.1. Przebudowa ulic Poprzecznej wraz z poszerzeniem 
Dzierżonia, Karola Miarki, Koprka 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Zadanie w ramach realizacji we współpracy z samorządem wyższego 
szczebla 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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Zadanie ZW 2.1.2. Przebudowa ulic Ogrodowej, Korfantego, Hr. von 
Gaschin, Bocznej, Kasztanowej, Zapłocie, Koszyka 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Ul. Boczna od Domańskiego, ul. Koszyka na wykonanej podbudowie

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

Zadanie ZW 2.1.3. Naprawa dróg transportu rolnego na terenie całej wsi 

Okres realizacji 2015 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, Sołectwo, 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

 
 

Zadanie ZW 2.2.1. Przebudowa chodników wzdłuż ulic Boczna, Leśna, ,Hr. 
von Gaschin, Dzierżonia 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Cel Strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej 

Cel Operacyjny 2.2. Poprawa stanu infrastruktury uzupełniającej 
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Zadanie ZW 2.2.2. Wykonanie oświetlenia oraz wymiana działających lamp 
na energooszczędne 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Zadanie to obejmuje całą Gminę 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie ZW 2.2.3. Budowa parkingów w rejonie PSP, przedszkola, ul. 
Ogrodowej 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 
 

 
 

Zadanie ZW 3.1.1. Wybudowanie utwardzonych ścieżek turystyczno- 
rowerowych zgodnie z wytyczonymi szlakami 

Okres realizacji 2013 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
  

Cel Strategiczny 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i poprawa warunków 
życia 

Cel Operacyjny 3.1. Poprawa warunków osiedleńczych i turystycznych 
w Żyrowej poprzez sport i rekreację 
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Zadanie ZW 3.1.2. Remont zaplecza boiska sportowego oraz instalacja 
nawadniającej płyty boiska LKS „Viktoria 1919”  

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

Zadanie ZW 3.1.3. Zagospodarowanie miejsca biwakowego pod Buczyn 

Okres realizacji 2014 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy - 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
 

 
 
 

Zadanie ZW 3.2.1. Rozbudowa oraz konserwacja placów zabaw na terenie 
Żyrowej 

Okres realizacji 2012 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice 

Uwagi/partnerzy Zadanie obejmuje doposażenie istniejących placów zabaw oraz ich 
bieżąca konserwacja 

Szacunkowa 
wartość b.d. 

 
  

Cel Strategiczny 3. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i poprawa warunków 
życia 

Cel Operacyjny 3.2. Poprawa atrakcyjności osiedleńczej oraz dobre warunki 
dla wychowania dzieci 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do roku 2015 
 

 
108 

www.deltapartner.org.pl  

 

Zadanie ZW 3.2.2. Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich 

Okres realizacji Realizacja ciągła 

Odpowiedzialność UM Zdzieszowice, M-GOSKiR, sołectwo 

Uwagi/partnerzy Działanie zgodne ze standardem gminnym 

Szacunkowa 
wartość b.d. 
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7. Wdrażanie, monitoring i promocja Strategii 

7.1. Wdrażanie Strategii 
System wdrażania „Strategii rozwoju miasta i Gminy Zdzieszowice” obejmuje szereg 

procesów niezbędnych do jego realizacji oraz podmioty i jednostki, które będą zaangażowane 

w ich implementację. Procesy wdrażania i zakres odpowiedzialności zaprezentowano poniżej: 

 Przygotowanie projektu Strategii lub zmian do Strategii – Burmistrz, eksperci 

zewnętrzni, Rada Miejskiej, organizacje, mieszkańcy, 

 Wybór zadań do realizacji w ramach Strategii – Burmistrz, Rada Miejska, 

 Zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadań, umieszczenie 

poszczególnych zadań w budżecie oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – 

Skarbnik, Burmistrz, rada Miejska, 

 Przygotowanie projektów od strony technicznej – Urząd Miejski, jednostki 

organizacyjne i spółki podległe. 

 Przygotowanie wniosków o dofinansowanie – UM, Stanowisko ds. pozyskiwania 

funduszy zewnętrznych, 

 Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – UM, 

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, Stanowisko ds. zamówień 

publicznych, 

 Nadzór nad realizacją projektów, rozliczenia, raporty – Burmistrz, Urząd Miejski, 

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, Stanowisko ds. zamówień 

publicznych, 

 Ewaluacja osiągania poszczególnych celów operacyjnych, Urząd miejski, Burmistrz,, 

Rada Miejska, dyrektorzy jednostek podległych. 

We wdrażanie Strategii w zależności od typu projektu, będą również zaangażowane inne 

jednostki lub organy – spółki komunalne lub jednostki organizacyjne Gminy. Promocja 

zaangażowania organizacji pozarządowe we wdrażanie strategii pozwoli na uzyskanie 

gwarancji przejrzystości stosowanych procedur. Efekt marketingowy realizacji strategii musi 

być widoczny stąd należy zapewnić właściwą komunikację społeczną realizowanych 

projektów i sekwencji działań. 
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7.2. Monitorowanie, ewaluacja i system aktualizacji 
Planuje się następującą procedurę monitorowania Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 

Zdzieszowice do roku 2015: 

Przegląd Strategii będzie przeprowadzany przez cały okres jej obowiązywania, przynamniej 

raz w roku. Wynikiem przeprowadzenia przeglądu będzie sprawozdanie zawierające 

informacje na temat zaawansowania poszczególnych zadań wybranych do realizacji w danym 

okresie. 

 Burmistrz, który jest odpowiedzialny za wdrażanie Strategii składa Radzie Miejskiej 

sprawozdanie z jej realizacji, które przyjmowane jest lub odrzucane uchwałą Rady. 

 Zmiany w dokumencie dokonywane będą uchwałą Rady Miejskiej na wniosek 

Burmistrza po wydaniu stosownej opinii przez komisję (komisje) odpowiedniej dla 

danego typu zadania. 

Ocena średniookresowa realizacji Strategii zostanie dokonana w pierwszym kwartale 2012 

(bezpośrednio przed EURO 2012). Jej celem będzie porównanie założonych w Strategii 

efektów jej wdrażania z faktycznie osiągniętymi wynikami. Na tej podstawie formułowane 

będą zalecenia na kolejne lata wdrażania Strategii. Ocena dokonywana będzie przez 

Burmistrza we współpracy z właściwymi referatami UM, które przedstawią ją do przyjęcia 

Radzie Miejskiej. 

Ocena końcowa zostanie przeprowadzona po zakończeniu całego okresu, w jakim 

realizowane mają być zadania ujęte w Strategii. Wnioski z oceny, sporządzone w trybie 

analogicznym jak dla oceny średniookresowej, posłużą jako rekomendacje w kolejnych 

procesach planowania strategicznego. 

7.3. Komunikacja społeczna Strategii 
W ramach upowszechniania planu podejmowane będą następujące działania: 

 Umieszczenie streszczenia strategii na stronie www Gminy oraz pełnej wersji 

w Biuletynie Informacji Publicznej; 

 Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta podstawowych założeń 

Strategii, informacji o przyjęciu Strategii, warunkach jej dostępności, 

 Publikacja strategii w formie zeszytu (proponowana publikacja całości dokumentu w 

formie broszury);  

 Informowanie o zawartych w dokumencie planach inwestycyjnych na zebraniach 

osiedli, wiejskich i innych spotkaniach 
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 Zapewnienie możliwości zapoznania się przez mieszkańców z treścią dokumentu 

poprzez udostępnienie go w biurze Rady Miejskiej; 

 Przed uchwaleniem Strategii przez Radę zostaną przeprowadzone otwarte konsultacje 

społeczne projektu uchwały. 

Dodatkowo wszystkie sprawozdania i oceny powstające w ramach monitorowania Strategii, 

jak również jej zmiany, będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Samorząd gminy będzie w sposób otwarty podchodził do projektów zgłaszanych przez 

podmioty prywatne oraz organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościoły 

i związki wyznaniowe, mogące pozytywnie wpłynąć na osiągnięcie celów rozwojowych 

gminy. 

Współpraca z wyżej wymienionymi podmiotami życia społecznego będzie inicjowana 

poprzez organizację spotkań z mieszkańcami, podczas których przedstawiciele władz gminy 

i Urzędu Miejskiego prezentować będą możliwości współpracy w nadchodzącym okresie.  

Inicjatorem współpracy mogą być również mieszkańcy i organizacje działające na terenie 

Miasta i Gminy Zdzieszowice. Propozycje wspólnej realizacji przedsięwzięć mogą być 

kierowane do samorządu w trybie ciągłym, zarówno poprzez zwrócenie się na piśmie, jak 

i w czasie spotkań z Radnymi lub członkami zarządu Gminy. 
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Załącznik. Osoby zaangażowane w przygotowanie Strategii 

Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice do roku 2015 było możliwe 

dzięki zaangażowaniu przedstawicieli różnych środowisk, grup, organizacji oraz osób, które 

aktywnie włączyły się w proces planistyczny. W szczególności istotne było uczestnictwo 

w warsztatach strategicznych, gdzie ścierały się różne poglądy i wizje rozwoju MiG, a także 

była okazja do dyskusji i wypracowania optymalnych rozwiązań, które stanowią rdzeń 

Strategii. Fakt, że w spotkaniach warsztatowych brali z jednej strony udział przedstawiciele 

struktur Urzędu Miasta, z drugiej zaś radni oraz sołtysi i przedstawiciele środowisk wiejskich, 

pozwolił na budowę programu, który opisuje założenia strategiczne Miasta i Gminy przy 

zachowaniu zasad spójności, zrównoważonego rozwoju, dbałości o rozwój dynamiczny 

i harmonijny. Poniżej prezentujemy listę osób, które uczestniczyły w warsztatach 

strategicznych w ramach procesu planistycznego. 

 

Dieter Przewdzing  

Sybila Zimerman  

Brygida Bukowińska  

Zbigniew Eret  

Rita Grądalska 

Barbara Józefiok  

Maria Kampa  

Jerzy Klama  

Krzysztof Księski  

Artur Kusch  

Brygida Labisz  

Ala Łukaszczyk  

Werner Mulorz  

Lidia Myczka  

Wiesław Paliwoda  

Piotr Lebok  

Joanna Paciorek  

Józef Sitko  

Marzena Słobodzian  

Maria Staszewska  
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Anna Stosiek  

Grażyna Szczygieł  

Marek Szuster  

Monika Wąsik-Kudla  

Stanisław Wenio  

Józef Wilczek  

Marian Zarankiewicz  

Krystyna Zielińska  

Adrian Zimerman  

 

Warsztaty i całość procesów planistycznych były moderowane przez ekspertów zewnętrznych 

– przedstawicieli Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER: 

Bartosza Tyrnę i Mateusza Werpachowskiego. 

Należy również podkreślić zaangażowanie mieszkańców Miasta i Gminy Zdzieszowice 

w realizowane na potrzeby procesu planistycznego badania ankietowe. Wyniki badań były 

znaczącym elementem diagnozy stanu MiG, która stanowiła dalej podstawę dla definiowania 

celów strategicznych i kierunków rozwoju. Trzeba podkreślić, że ankieta była równie często 

wypełniana elektronicznie, jak tradycyjnie, co świadczy o wysokim poziomie rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym. 


