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Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zdzieszowic jest programem
wieloletnich działań w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzennej prowadzących do
rewitalizacji terenu w okresie nie dłuższym niż 20 lat.
W języku unijnych dokumentów programowych rewitalizacja oznacza szeroki wachlarz
różnych, ale jednocześnie uzupełniających się ze sobą, przedsięwzięć, dla których wspólnym
celem jest wywołanie zmian społecznych, pobudzenie gospodarcze oraz zmiana funkcji całej
dzielnicy lub danego obszaru – zgodnie z dosłownym znaczeniem terminu, czyli
„przywrócenie do życia”.
Podstawą opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla
miasta Zdzieszowice jest zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej Strategia Rozwoju Miasta i
Gminy Zdzieszowice na lata 2001-2010, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Zdzieszowice i Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004-2006, co
gwarantuje spójność działań wpływających w sposób całościowy na rozwój społeczno –
gospodarczy.
Dla przeciwdziałania degradacji społecznej i ekonomicznej miast i dzielnic podejmowane
powinny być działania inspirujące rozwój nowych funkcji obszarów problemowych oraz
przywrócenie terenom zdegradowanym, utraconych

funkcji społeczno – gospodarczych.

Lokalny Program Rewitalizacji ma służyć kompleksowemu podejściu do tych problemów,
wskazując w pierwszym okresie konkretne projekty realizacyjne, a w dalszej perspektywie
czasowej określone działania, koncentrujące się na wskazanych w niniejszym programie
obszarach.
Program Rewitalizacji obejmuje działania we wszystkich dziedzinach życia miasta, a jego
celem jest rozwój miasta poprzez wzrost gospodarczy, stopniową likwidację problemów
społecznych oraz rozwiązania problemów przestrzennych.
Program ten umożliwi staranie się gminy, o pozyskanie na jego realizację, europejskich
funduszy

Lider Moderator
Dieter Przewdzing

WSTĘP
Lokalny Program Rewitalizacji opracowany został w związku z wymogiem jego
posiadania i załączenia do wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z funduszy
strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego –
Priorytet 3 – „Rozwój Lokalny”, działanie 3.3. – „Rewitalizacja obszarów miejskich,
poprzemysłowych i powojskowych”.
Działanie 3.3. składa się z dwóch poddziałań:
-

poddziałanie 3.3.1

-

dotyczy rewitalizacji obszarów miejskich,

-

poddziałanie 3.3.2 - dotyczy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powoj
skowych.

Opracowując Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich należy na wstępie
wyjaśnić znaczenie rewitalizacji.
Rewitalizacja definiowana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i
ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast przyczyniający się do poprawy jakości
życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu
przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.
Obszary wymagające rewitalizacji to nie obiekty czy nieruchomości, które wymagają
renowacji czy kapitalnych remontów, ale obszary o dużej kumulacji problemów społeczno –
gospodarczych. Przez proces rewitalizacji tworzy się z jednej strony szansę zwiększenia
bezpieczeństwa społecznego, z drugiej zaś stwarza lepsze warunki ekonomiczne dla
potencjalnych inwestorów.
Celem opracowania i wdrożenia

programów rewitalizacji miast jest pobudzenia

aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno –
gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych
patologiami obszarach miast.
Lokalny Program Rewitalizacji opracowany został przez zespół do spraw rewitalizacji,
powołany Zarządzeniem Burmistrza Nr 5 / 05 z dnia 26 stycznia 2005 r

Przy jego opracowaniu uwzględniono ustalenia:
-

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2001 – 2010

-

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zdzieszowice

-

Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 – 2015

-

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Zdzieszowicach opracowano na
lata 2005 – 2013, przy czym jego realizację w latach 2005 – 2006 opracowano w sposób
szczegółowy, natomiast w latach 2007 – 2013 opracowano koncepcyjnie.

ROZDZIAŁ 1
CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W GMINIE ZDZIESZOWICE
1. Zagospodarowanie przestrzenne
1.1 Historia Zdzieszowic
Zagospodarowanie przestrzenne, obok zasobów gospodarczych i społecznych, stanowi
jeden z głównych elementów przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów
Miejskich, w oparciu o które dokonano oceny szans i możliwości przeprowadzenia procesów
rewitalizacji w mieście Zdzieszowice.
Początki Zdzieszowic są mało znane. Związane są ze starożytną osadą o nazwie
Solownia (stara część miasta przylegająca do Odry), był tu przeładunek soli oraz innych
towarów dostarczanych lądem z Górnego Śląska na tratwy pływające Odrą. Najwcześniejszy
zapis pochodzi z 1405 roku Zduieszowicz.
Do czasu wybuchu II wojny światowej Zdzieszowice były dwujęzyczne: w kościele
msze święte odprawiano w języku polskim i niemieckim, od 1991 roku ponownie
wprowadzone zostały msze w języku niemieckim.
Wielki przemysł rozwinął się tu dopiero w okresie międzywojennym. W roku 1929
i 1930 przystąpiono do przygotowania terenu pod budowę „Koksowni”. Teren ten był dawniej
zalesiony i należał do Grafa Schaffgotscha. Dla urzędników „Koksowni” wybudowano
mieszkania (obecnie stare bloki na ul. Korfantego i Kościuszki), a dla robotników domy
(aktualnie Stare Osiedle oraz ul. Parkowa i Ogrodowa). Dla dzieci wybudowano szkołę
(Szkoła Podstawowa nr 2), w 1938 roku zbudowano przez siostry zakonne przedszkole
(Przedszkole nr 1). W latach 1931 – 1932 ukończono budowę Zakładów Koksochemicznych.
Pierwsza bateria typu „Stil” została uruchomiona w 1932 roku. W latach 1939 – 1945
wytwarzano tu koks, benzynę syntetyczną, oleje lekkie i ciężkie oraz gaz parafinowy. W
wyniku działań wojennych zakłady uległy znacznemu zniszczeniu. Rosnące zapotrzebowanie
na paliwa wpłynęło na decyzję o podjęciu odbudowy i rozbudowy Zakładów Koksowniczych.
W 1951 roku dokonano rozruchu pierwszej baterii. Produkcja zakładów nastawiona była w
większości na koks wielkopiecowy. Rozwój gospodarczy i przemysłowy doprowadził do
rozbudowy zakładów oraz wpłynął w znacznym stopniu na strukturę gospodarczą i
zatrudnienie.
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Miasto odgrywa czołową rolę wśród ośrodków przemysłowych województwa
opolskiego.
Jasiona – jedno z sześciu sołectw gminy Zdzieszowice, położona jest w połowie drogi
z Gogolina na Górę Świętej Anny. Można tu dojechać autobusem od strony Dąbrówki (na
trasie Krapkowice – Strzelce Opolskie) lub od strony Zdzieszowic przez Żyrową lub
pociągiem PKP na linii Opole – Kędzierzyn. Odległość wsi od stacji kolejowej wynosi ok.
2 km. Stacja ta jest punktem wyjściowym wycieczek pieszych, kolarskich, a zimą
narciarskich w rejon Góry Świętej Anny.
Pierwsze ślady osadnictwa na terenie Jasiony pochodzą z okresu wpływów rzymskich tj.
pierwszych wieków naszej ery. Zostały one odkryte przypadkowo w 1971 roku. W
dokumentach historycznych wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1285 roku.
Wśród pól i lasów, u stóp Góry Św. Anny leży wieś Żyrowa. Żyrowa wzmiankowana
została po raz pierwszy w 1280 roku. Należała wówczas do ziem księcia Bolesława I z Opola.
Natomiast pierwsza informacja o rodzinie Zyrowskich pochodzi z 1311 roku. Mieszkańcy
dumni są z pięknego pałacu zwanego zamkiem, wspaniałego parku, i starego kościoła który
liczy sobie już 700 lat. Dzięki włączeniu Żyrowej do Parku Krajobrazowego “Góra Św.
Anny”, i ze względu na swoje położenie i klimat istnieją tu warunki do uprawiania czynnej i
biernej rekreacji
W odległości 5 kilometrów na północ od Zdzieszowic rozciąga się Oleszka. Leży na
trasie pieszych wędrówek na Górę Świętej Anny. Tereny tej wsi wchodzą w skład parku
krajobrazowego – ma on na celu ochronę i zabezpieczenie istniejącej fauny i flory.
W granicach parku istnieje możliwość budowy bazy wypoczynku i rekreacji.
W bezpośrednim sąsiedztwie Zdzieszowic znajduje się wieś Rozwadza. Ta niewielka
wieś usytuowana jest na trasie Kędzierzyn – Krapkowice. Oblicze Rozwadzy w zasadzie
niczym się nie różni od pozostałych wsi „Ziemi Zdzieszowickiej”. Dzięki mieszkańcom wsi
powstają tu nowe obiekty (np. kompleks sakralny) zmieniające jej oblicze.
Po prawej stronie rzeki Odry, 5 kilometrów od Zdzieszowic rozciąga się wieś Krępna.
Na wysokości tej wsi Odra przecięta jest kanałem. Ze starorzeczy po dawnych zakolach
istnieje możliwość wydobywania kruszywa, a istniejące mady rzeczne można wykorzystać
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jako materiał budowlany. Wspólny wysiłek mieszkańców wsi doprowadził do zmiany
wyglądu wsi – rozbudowa szkoły, budowa kościoła.
Ostatnią wsią gminy Zdzieszowice jest wieś Januszkowice, która położona jest na
prawym brzegu rzeki Odry, na bardzo wyraźnie zarysowującym się tarasie wysokim. Taras
wysoki rozciąga się dalej, niemalże do toru kolejowego (linia Kędzierzyn – Koźle – Opole).
Na dużej przestrzeni występują urobiska żwirowni. W Januszkowicacj powstała pierwsza w
tym rejonie elektrownia wodna usytuowana na stopniu wodnym Januszkowice. Po
wyeksploatowaniu żwiru odsłoniło się tu zwierciadło wód gruntowych i powstały stawy,
miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców gminy oraz kędzierzyńskiego okręgu
przemysłowego. Istniejąca baza lokalowa wkomponowana w pejzaż powstałych tu akwenów
wodnych stwarza warunki do uprawy sportów wodnych i wędkarstwa.
Historia „Ziemi Zdzieszowickiej” to historia pokoleń kilku narodów na stałe wyryta w
„korzeniach” tej ziemi

1.2. Położenie geograficzne

Gmina Zdzieszowice administracyjnie należy do powiatu krapkowickiego.
Położona jest we wschodniej części województwa opolskiego u zbiegu granic trzech
powiatów: krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego.
Gmina Zdzieszowice graniczy:
• od zachodu z gminą Krapkowice i gminą Walce
• od wschodu z gminą Leśnica
• od północy z gminą Strzelce Opolskie i gminą Gogolin
• od południa z gminą Reńska Wieś i gminą Kędzierzyn-Koźle.
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Rysunek 1 - Położenie gminy Zdzieszowice na tle powiatu

Rysunek 2 - Mapa gminy wraz z sołectwami
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Gmina Zdzieszowice położona jest nad rzeką Odrą, która przepływa wzdłuż jej
zachodniej granicy. Pod względem morfologicznym teren ten położony jest w północnej
części Niecki Kozielskiej u podnóża ostańcowatego garbu. Kulminacyjnym punktem garbu
jest Góra Św. Anny, wznosząca się progiem 170 metrowej wysokości nad Niecką Kozielską .
Na

terenie

gminy

dominującym

typem

krajobrazu

jest

krajobraz

kulturowy

(antropogeniczny). Jest to podtyp krajobrazu zurbanizowanego, przy dużym udziale
krajobrazu przemysłowego. Około 16 % obszaru miasta zajmują Zakłady Koksownicze
„Zdzieszowice” Sp. z o.o. W zachodniej i południowo - zachodniej części zdecydowanie
przeważa typ krajobrazu naturalnego (seminaturalnego) z podtypem polowo - uprawowym.
Natomiast w dolinie rzeki Odry jest to podtyp łęgowy, łegowo - wodny i leśno - łęgowy. Na
naturalny, leśny podtyp krajobrazu składają się kompleksy leśne.
Wartościowe krajobrazowo są również główne ciągi zieleni przydrożnej związane z ul.
B.Chrobrego i ul. Góry Św. Anny.
Ponadto przez teren gminy przebiegają trzy malownicze ścieżki przyrodnicze:
•

Czarny szlak dojściowy im. Jana Pawła II ze Zdzieszowic przez Żyrową i Rezerwat
„Lesisko” do miejscowości Góry Św. Anny

•

Zielony szlak prowadzący z Dolnej Ligoty (gm.Strzelce Opolskie.) przez Oleszkę,
Żyrową na Górę Św. Anny. Szlak ten niemal na całej swej długości przebiega przez
Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” i Rezerwat „Lesisko”.

•

Czerwony szlak „III Powstawnia Śląskiego” prowadzący ze stacji Jasiona poprzez
wieś Jasiona, Oleszka, Żyrowa dalej Rezerwat Lesisko do Pomnika Czynu
Powstańczego na Górze Św. Annie.

i dwie trasy rowerowe:

•

Trasa nr 52 prowadzi z miejsowości Wysoka poprzez Oleszkę, Jasioną w kierunku
Gogolina

•

Trasa nr 152 prowadzi z miejscowości Wysoka poprzez Oleszkę, Żyrową, Rozwadzę
do promu na rzece Odrze w miejscowości Zdzieszowice

oraz dwie kolejne trasy będące w trakcie oznakowania ( stan marzec 2005 )
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•

Trasa nr 202 prowadząca spod Pomnika Czynu Powstańczego poprzez stare osiedle
w Zdzieszowicach, ul Wschodnią w kierunku Januszkowic poprzez śluzę w
Januszkowicach, jezioro Srebrne i dalej w kierunku stacji kolejowej w Raszowej.

•

Trasa 154 prowadząca z Ligoty Dolnej poprzez Oleszkę, Żyrową w kierunku Leśnicy.

Zdjęcie 1 - Koryto rzeki Odry w gminie Zdzieszowice

1.3. Walory kulturowe
Miasto Zdzieszowice jest ubogie w zabytki sztuki, znajduje się tu jedynie XIX –
wieczna kapliczka dzwonnicza.
Atrakcją „Ziemi Zdzieszowickiej” są walory krajobrazowe oraz zabytki miejscowości
Żyrowa i Jasiona.
Jasiona położona jest w połowie drogi z Gogolina na Górę Świętej Anny. Przebywając
tam warto zajrzeć do kościoła parafialnego św. Marii Magdaleny. Ta neobarokowa budowla z
6
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1911 roku na pierwszy rzut oka nie zapowiada niespodzianek, kryje ją jednak ocalały
fragment poprzedniej świątyni, zbudowanej z kamienia łamanego około XIV wieku.
Chodzi o pierwotne, dwuprzęsłowe prezbiterium, służące obecnie za boczną kaplicę.
Zaliczono ją do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej na Śląsku Opolskim.
Wnętrze prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo – żebrowym z gładkimi
zwornikami. Profilowane żebra sklepienia spływają w narożach na wsporniki z wizerunkami
głów ludzi i zwierząt, a między przęsłami na wsporniki hermowe. Na ścianach zachowała się
polichromia gotycka z II połowy XIV stulecia, odsłonięta spod późniejszych warstw w 1912
roku, przestawia ona cykl pasyjny. Spośród tych 600 – letnich malowideł wyróżniają się
zwłaszcza dwie kompozycje: Ukrzyżowania i Sądu Ostatecznego. Znajdują się one w kręgu
wpływów czeskich I połowy XIV wieku.
Żyrowa zaś leży na północ od Zdzieszowic u zachodniego podnóża Góry Świętej
Anny. Wokół rozciąga się ściana lasu bukowego porastającego poprzecinane licznymi jarami
zbocze góry. Dzięki swym walorom krajobrazowym i ciekawym obiektom krajoznawczym
stanowi atrakcyjne miejsce wędrówek i wycieczek. Zimą tutejsze tereny stwarzają możliwość
uprawiania narciarstwa. Jak wynika ze źródeł historycznych, wieś należała początkowo do
klasztoru cysterskiego z Jemielnicy, a potem do rodziny Żyrowskich, od której odkupił ją w
1631 roku – znany fundator klasztoru franciszkanów na Górze Świętej Anny – hrabia
Melchior Ferdynand Gaszyna.
Zamek w Żyrowej z parkiem i otaczającym go murem oraz bramą wjazdową Jest to pałac
wczesnobarokowy z lat 1631 – 1644 (gr. I), wchodzący w skład większego zespołu
zabudowań. Do zespołu pałacowego należy park krajobrazowy. Rozległy kompleks
budynków założony jest wokół czworobocznych dziedzińców – pałacowego i gospodarczego
oddzielonych od siebie wąskim skrzydłem parawanowym z bramą przejazdową pośrodku.
Dwupiętrowy korpus główny wyraźnie góruje nad pozostałymi, znacznie niższymi od niego
skrzydłami, jednak piękną sylwetką i wyważonymi proporcjami architektonicznymi odznacza
się zwłaszcza skrzydło frontowe, zaopatrzone aż w trzy wieże. Nad przejazdem piętrzy się
czworoboczna wieża bramna. Towarzyszą jej po bokach dwie ośmioboczne, częściowo
wtopione w korpus, wieże narożne. Dookoła dziedzińca pałacowego biegnie arkadowy
krużganek. W bezpośrednim sąsiedztwie pałacu wznosi się kościół filialny św. Mikołaja (gr.
II). Zbudowany około 1300 roku w stylu gotyckim, a powiększony i przekształcony w duchu
barokowym w I połowie XVIII wieku. Wczesnogotyckie prezbiterium, którego struktura
7
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architektoniczna zachowała się w pierwotnym stanie, przypomina proste układy i rozwiązania
stosowane w kościołach cysterskich. Jest ono nakryte sklepieniem krzyżowo - żebrowym z
gładkimi zwornikami i profilowanymi żebrami, spływającymi na zworniki.
Niespodzianką w żyrowskim kościele są również dwa obrazy z II połowy XVIII
stulecia, zdobiące boczne ołtarze. Wyszły one spod pędzla znakomitego artysty śląskiego,
Franciszka Sebastiniego.
W środku wsi znajduje się obok stawu zabytkowa studnia z początku XIX wieku,
obudowana wysokim murem kamiennym i nakryta drewnianym daszkiem w kształcie stożka.
Studnia ta, rzecz dość niezwykła, służy jednocześnie za kapliczkę przydrożną.
Mamy tu więc przed sobą jedyny tego rodzaju zabytek na Śląsku Opolskim i jedyny
postument kozy na Kozim Rynku jako symbol rodzin robotniczych i uzupełnienia budżetu
domowego.

1.4. Budowa geologiczna i surowce mineralne
Obszar miasta Zdzieszowice położony jest na wysokości od 160 m do 210 m n.p.m.
W jego granicach występują trzy jednostki morfologiczne :
-

terasa akumulacyjna wyższa Odry , która od zachodu jest ciągiem krawędzi erozyjnych
o wysokości 4 – 8 m, natomiast w kierunku wschodnim przechodzi bardzo łagodnie w
obszar wysoczyzny

-

terasa zalewowa, która ciągnie się szerokim 500 – 600 m pasem wzdłuż Odry. W obrębie
dna doliny Odry występują liczne starorzecza, częściowo wypełnione wodą, których
głębokość jest zmienna od 1 – 3 m.

-

Wysoczyzna plejstoceńska, reprezentująca typ krajobrazu niemal płaskiego o niewielkich
spadkach do 5 % .
Na obszarze gminy występują w przewadze grunty nośne, stanowiące korzystne podłoże

budowlane. Grunty te tworzą utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe. Te ostanie
wykształcone są w postaci iłów i piasków ze żwirami. Terasę akumulacyjną wyższą Odry
8
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budują żwiry i lokalne piaski. Terasę zalewową budują utwory holeceńskie wykształcone jako
gliny pylaste i piaszczyste o zmiennej konsystencji, zalegające warstwą 3 – 4 m na piaskach
rzecznych. Wysoczyznę plejstoceńską budują gliny zwałowe, często z dużą ilością rumoszu
marglistego na przemian z piaskami drobnymi i średnimi.
Wieś Januszkowice i sąsiednie Wielmierzowice położona jest na bardzo wyraźnie
zarysowującym się tarasie wysokim. Na dużej przestrzeni występują urobiska żwirowni.
Po wyeksploatowaniu żwiru odsłoniło się tu zwierciadło wód gruntowych i powstały stawy,
miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców gminy oraz kędzierzyńskiego okręgu
przemysłowego. Istniejąca baza lokalowa wkomponowana w pejzaż powstałych tu akwenów
wodnych stwarza warunki do uprawy sportów wodnych i wędkarstwa.

1.5. Gleby
„Ziemia Zdzieszowicka” posiada gleby z piasków luźnych, słabo gliniastych i żwirów
należących do lekkich, kwaśnych, słabo próchniczych i mało zasobnych w związki fosforowe
oraz potasowe. Są to gleby suche, silnie przepuszczalne i mało urodzajne, należą do V i VI
klasy. Występują one szerokim pasem po prawej stronie Odry. Ponadto istnieje tu gleba klasy
III i IV (mady średnie i ciężkie zasobne w składniki mineralne). Ziemie te użytkowane są jako
pola orne, w wilgotniejszych jako użytki zielone. W gminie istnieje 3 577 ha użytków rolnych
(66% ogólnej powierzchni). Lasy zajmują 789 ha – 4% powierzchni gminy.
1.6. Świat roślinny i zwierzęcy
Łęg Zdzieszowicki to unikalna na Opolszczyźnie enklawa lasu łęgowego,
przechodzącego w grąd. Drzewostan budują tu dorodne jesiony i olchy oraz domieszkowo
występujące dęby szypułkowe, graby pospolite i jawory. Warstwa krzewów jest bardzo
dobrze rozwinięta i składa się głównie z czeremchy zwyczajnej, jarząba pospolitego i
chronionej kruszyny pospolitej. Rośliny ściśle chronione reprezentuje rosnąca tu na
Opolszczyźnie: cebulica dwulistna, skrzyp olbrzymi, oraz śnieżynka przebiśnieg. Lasy
odznaczają się jednym z najwyższych wskaźników biologicznej produkcji, różnorodności
gatunkowej i liczebności organizmów żywych. Są to najważniejsze ,, korytarze życia ‘’
spajające obszary o wysokich walorach przyrodniczych w całym kraju.
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Łęgi są miejscem lęgowym ponad 100 gatunków ptaków, do najciekawszych: należą bączek
podróżniczek, czapla siwa, bielik, rybołów, kania ruda, dzięcioł zielony, kraska, dudek,
jerzyk, żuraw, orlik krzykliwy, gadożer, orzełek włochaty i inne. To niezwykłe bogactwo
gatunków bierze się z bardzo złożonej struktury przestrzennej i warstwowej drzewostanów
łęgowych i co za tym idzie, z różnorodności nisz ekologicznych.
Lasy łęgowe są zagrożone zarówno przez negatywny do nich stosunek gospodarki
leśnej, jako drzewostanów mało wartościowych z punktu widzenia pozyskiwania surowca
drzewnego, jak też w rezultacie regulacji rzek i ustalania okresowych wylewów.
W skład kompleksów leśnych wchodzą lasy ochronne, w których drzewostanie
najliczniej występują : sosna, świerk, akacja, dąb, buk.
W części północno-wschodniej obszaru gminy Zdzieszowice znajduje się obszar
chroniony przyrody – Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”. Powierzchnia Parku
Krajobrazowego w gminie to 1801,5 ha a otuliny wynosi 815,7 ha powierzchni gminy. W
granicach administracyjnych Park Krajobrazowego „Góra Św. Anny” znajduje się sołectwo
Oleszka, oraz części sołectw Żyrowa i Jasiona. Na stokach południowych Grzbietu
Chełmskiego, należących do gminy Zdzieszowice, położony jest Rezerwat „Lesisko” o pow.
46,95 ha, gdzie ochroną objęto fragment buczyny karpackiej z udziałem dębów i modrzewi.
W Żyrowej znajdują się ponadto przy kościele p.w. Św. Mikołaja pomniki przyrody: 220-letni
klon-jawor, 270-letnia lipa drobnolistna oraz cis jagodowy i dąb cesarz.1
1.7. Klimat
W rejonie gminy Zdzieszowice układ wiatrów związany jest z przeważającą tu cyrkulacją
atmosferyczną zachodnią. Z rozkładu róży wiatrów wynika, że dominującymi kierunkami są:
•

W ( zachodni ) -18,1 %

•

NW ( północno – zachodni ) – 18,6 %

•

SW ( południowo – zachodni ) – 12,9 %

Najsłabsze są wiatry z kierunku wschodniego i północnego.
Średnia ilość opadów atmosferycznych wynosi 650 – 700 mm.

1

Zarząd Opolskich parków krajobrazowych w Ładzy: Przewodnik przyrodniczo-turystyczny Park
Krajobrazowy „Góra Św. Anny”
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1.8. Turystyka i wypoczynek
Dla turystów Zdzieszowice są przede wszystkim dogodnym i bliskim punktem
wypadowym pieszych wypraw na Górę Świętej Anny, położonej w odległości 6 km od
miasta.
W okresie letnim atrakcją są 2 akweny wodne i staw w Januszkowicach:

• „Srebrne Jezioro” przy ul. Lesiany - o pow. 45ha, z bazą noclegową, zjeżdżalnią o
dł.80m i sprzętem motorowodnym,

• akwen wodny przy ul. Działkowca – ośrodek rekreacyjny
• staw „Linowy” przy ul. Kościelnej – sport wędkarski
oraz
•

akwen wodny „Za Staropolanką” przy ul. Wschodniej w Zdzieszowicach – z
możliwością wypoczynku rodzinnego,sport wędkarski, imprezy okolicznościowe

•

akwen wodny przy ul. Cegielnianej w Rozwadzy - ze stanicą wędkarską

i
•

akwen wodny przy ul. Odrzańskiej w Krępnej

Ponadto przez teren gminy przebiegają trzy malownicze trasy turystyczne i cztery trasy
rowerowe ( opisane dokładnie na stronach 5 – 6 niniejszego Programu Rewitalizacji ).
Miasto i Gmina Zdzieszowice posiada bogatą bazę do uprawiania sportu.
Składa się na to:
-

Hala Sportowa MGOKSiR ul. Góry św. Anny 21a w Zdzieszowicach, w której
znajduje się widownia z trybunami na 500 miejsc, pełne zaplecze socjalne, boisko
pełno wymiarowe do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego oraz
zapasów, hotel, kawiarnia.

Plan zadań do wykonania:
•

Wymiana parkietu, remont pokrycia dachowego, remont toalet tzn. przystosowanie
ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont wymiennikowni, wymiana drzwi
wejściowych i okien oraz wykonanie wylewki podłogowej samopoziomującej się.
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-

Miejski

Kompleks

Sportowo-Wypoczynkowy

przy

ul.

Rozwadzkiej

w

Zdzieszowicach, w skład którego wchodzą: stadion sportowy, korty do gry w tenisa,
koszykówki, boczne boisko treningowe, bieżnia do uprawiania lekkiej atletyki,
trybuny.
Plan zadań do wykonania:
•

Remont kapitalny pawilonu, remont murawy, drenaż płyty murawy, wymiana
trybuny głównej i zadaszenia, remont ogrodzenia remont bieżni i skoczni,
kanalizacja – podłączenie

-

Kąpielisko Miejskie przy ul. Fabrycznej , w którego skład wchodzi:
o brodzik o wymiarach 15 x 10 m
o basen o wymiarach -50 x 20 m
o obiekt socjalny
o obiekt magazynowy
o pomieszczenie ratownika
o sanitariaty
o kawiarnia
Plan zadań do wykonania:

• Remont ciągów komunikacyjnych wokół basenu, remont ogrodzenia wokół
basenu, remont przepompowni, remont niecki, remont łazienki II etap, kanalizacja
– podłączenie pawilonu

-

Kryta pływalnia w Publicznym Gimnazjum z pełnym zapleczem socjalnym,
podgrzewaną wodą, 5-torami o dł. 25 m
Plan zadań do wykonania:
•

Wymiana płytek ceramicznych w łazienkach pływalni i w pomieszczeniach WC,
wymiana posadzek w szatniach pływalni, likwidacja części okien w łazienkach z
uzupełnieniem elewacji w postaci płytek klinkierowych, ocieplenie i izolacja
budynku pływalni.
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Miasto Zdzieszowice posiada na swym terenie także Park Zabaw i Wypoczynku o
powierzchni 3,4 ha. Na jego terenie znajduje się amfiteatr z 600 miejscami na widowni,
taneczny krąg, urządzenia zabawowe dla dzieci (ogródek jordanowski), rampa do skatingu,
linarium, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej.
Plan zadań do wykonania:
•

Remont nawierzchni boisk do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej

1.9. Wody podziemne i powierzchniowe
Przez „Ziemię Zdzieszowicką” przepływa rzeka Odra tworząc kilkanaście zakoli
przeciętych kanałami przeważnie z końca XIX wieku (szczególnie w latach 1889 – 1892 w
czasie prowadzenia wtedy regulacji rzeki). Na wysokości Januszkowic oraz Krępnej
zbudowano śluzę.
Zbiornik wody podziemnej triasu dolnego (GZWP nr 335 Krapkowice - Strzelce Opolskie)
gromadzi wody w utworach piaskowcowo-piaszczystych o charakterze szczelinowoporowym. Rozciąga się od miejscowości Brzeg i Niemodlin na zachodzie poprzez Opole
do miejscowości Zawadzkie i Toszek na wschodzie i od Krapkowic na południu do doliny
rzeki Brynicy na północy. Łącznie obejmuje powierzchnię 2050 km2, z czego 1000 km2
uwzględnione jest jako OWO - Obszar Wysokiej Ochrony (wg A. S. Kleczkowskiego, 1995).
Pozostała część zbiornika jest w sposób naturalny chroniona przez leżące wyżej mniejsze
zbiorniki wód podziemnych wieku od triasu do czwartorzędu (GZWP: 323, 327, 328, 333,
334 i 336).
Podstawową sieć hydrograficzną tworzą :
-

rzeka Odra

-

potok Anka

-

potok Cegielnia
Uzupełnieniem systemu są bezimienne potoki i rowy melioracyjne. Odra przepływa przez

miasto na odcinku od km 107 + 950 do km 110 + 275. Na w/w odcinku znajdują się
następujące budowle wodne i komunikacyjne:
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•

przewóz promowy ( jedyny w rejonie, pierwszy prom był drewniany jego historia
nie jest dokładniej znana, drugi zaś wybudowano w 1903 r i funkcjonował on do
1987 r. na wszystkich promach było zawsze 2 przewoźników, każdy z promów
nazywał się „Józef” od imienia przewoźnika)

•

ujęcie wody powierzchniowej dla Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp.
z o.o. w punkcie wejściowym kanału Anka,

•

dwie elektrownie wodne w miejscowości Januszkowice oraz Krępna.

Ochronę przeciwpowodziową stanowią wały przeciwpowodziowe znajdujące się po
prawej stronie rzeki. Średnia wysokość wału wynosi 2 m.
Potok Anka jest prawym dopływem Odry. Całkowita jego długość wynosi 4030m. Jest
ciekiem całkowicie uregulowanym. Potok Cegielnia jest prawostronnym dopływem Odry.
Całkowita długość cieku wynosi 4400 m. Jest on uregulowany na całej długości.
Wody gruntowe na obszarze wysoczyzny występują poniżej 4m. W obrębie terasy
występują na głębokości od 0,5 - 4,5 m. W dolinach pierwszy poziom wód gruntowych
związany jest z poziomem wody w rzekach .

1.10. Gospodarka mieszkaniowa
-

Budownictwo indywidualne

-

Budownictwo spółdzielcze

-

Budownictwo komunalne

W przypadku budownictwa indywidualnego istnieje możliwość budowy plombowej
na terenie wiejskim i miejskim. Zamierza się przejąć pod budownictwo indywidualne tereny
przed i za ulicą Pionierów w kierunku Żyrowej i tereny przy ulicy Góra Świętej Anny - w
stronę Góry Świętej Anny.
Budownictwo spółdzielcze - planuje się podniesienie standardu mieszkań przez
docieplenie ścian budynków oraz upiększenie terenów na administrowanych obszarach.
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Budownictwo komunalne - to przede wszystkim istniejące mieszkania Zakładu
Gospodarki Komunalnej. Planowane w tym zakresie inwestycje to budowa budynku
socjalnego dla 19 rodzin i remont istniejących budynków komunalnych przy ul. Filarskiego
25, 27, 29.
Zagospodarowanie strychów - posiadamy aktualnie opracowaną dokumentację
techniczną i środki na wykonanie jednego obiektu.
Rozważa się możliwość stworzenia TBS-u oraz budowę osiedla „Spokojnej starości”
w sołectwie Jasiona.
Tabela 1 Zasoby mieszkaniowe ZGKiM Zdzieszowice
Mieszkania zamieszkane
razem
w tym

Izby

Powierzchnia użytkowa
mieszkań m2

zamieszkane
na stałe
Miasto
Sołectwa
Łącznie

145
28
173

w mieszkaniach zamieszkałych stale
276
4.583
99
1.772
375
6.355

145
28
173

Gmina
(Opracowano na podstawie danych z Referatu Infrastruktury Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Zdzieszowicach na dzień 31.12.2004 r)

Tabela 2 Mieszkania (w tym w budownictwie indywidualnym) oddane do użytku w latach

Gmina

Przed

1918-

1945-

1971-

1979-

1989-

w tym

w budowie

1918
262

1944
902

1970
870

1978
1.213

1988
1.012

2002
300

w latach 2001-2002
9

19
socjalnych

(Opracowano na podstawie danych z Referatu Infrastruktury Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Zdzieszowicach na dzień 31.12.2004 r)

Tabela 3 Zasoby mieszkaniowe zamieszkane dot. całego miasta i gminy Zdzieszowice
Mieszkania zamieszkane
razem
w tym zamieszkane na

Izby

Powierzchnia

Ludność w

użytkowa

stałe

mieszkaniach
2

mieszkań w m
w mieszkaniach zamieszkałych stale
Gmina
4.893
4.712
19.786
345.116
17.824
(Opracowano na podstawie informacje ze spisów powszechnych dla Gminy Zdzieszowice, 2002)
Tabela 4 Podstawowe wskaźniki warunków mieszkaniowych dla gminy Zdzieszowice
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(Opracowano na podstawie informacje ze spisów powszechnych dla Gminy Zdzieszowice, 2002)
Przeciętna liczba
Przeciętna powierzchnia

Gmina

Izb w 1

Osób w 1

Gospodarstw

mieszkaniu

mieszkaniu

domowych w 1

4,20

3,78

użytkowa w m2 na
1 mieszkanie
1 osobę

mieszkaniu
w mieszkaniach zamieszkałych stale
1,36
73,3

19,4

1.11. Poziom infrastruktury technicznej
Poziom uzbrojenia terenów w podstawową infrastrukturę techniczną stanowi o
standardzie miejsca zamieszkania. Wodociągi, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa czy drogi
gminne to elementy technicznej infrastruktury tworzącej podstawowy standard cywilizacyjny.
Ich istnienie jest warunkiem koniecznym do rozwoju gospodarczego i kreowania dobrobytu w
skali regionu.
1. Wodociągi
Na terenie miasta Zdzieszowice istnieje poważny problem złego stanu sieci
wodociągowych. W niedostatecznym stanie znajduje się 8.510 mb sieci wykonanych w latach
1930 – 1970 w rurach stalowych i 8.383 mb sieci w stanie tylko dostatecznym. Również
problemem jest 378 przyłączy wykonanych w latach 1945 – 1980 a będących obecnie w
stanie niedostatecznym. Choć system wodociągowy w większej części pochodzi z lat 70-tych,
jednak notuje się również odcinki sieci z lat 30-40.
W wielu miejscach istnieją dwie, trzy sieci, będące pod wodą, co sprawia duże trudności
w obsłudze sieci, jej inwentaryzacji i lokalizacji połączeń pomiędzy kolejnymi rurociągami,
dlatego jednym z założeń modernizacyjnych jest także odcinanie starych odcinków
wodociągów w miejscach, gdzie występuje kilka sieci jednocześnie.
Z takim stanem wodociągów wiążą się olbrzymie straty wody, które w latach 20012002 wyniosły ponad 70.000 m3 wody pitnej co spowodowało stratę w wysokości ok 130.000
zł. Duża awaryjność sieci nie tylko powoduje straty na samej wodzie, ale także podnosi
koszty usuwania awarii i eksploatacji sieci.
Na terenie gminy, miasto Zdzieszowice oraz sześć sołectw posiada system
zaopatrzenia w wodę obejmujący swym zasięgiem 100% ludności.
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Miasto Zdzieszowice zaopatrywane jest w wodę z SUW należącej do Zakładów
Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o..
Uzupełniająco, w niedużym zakresie, miasto jest zasilane z wodociągu Raszowa Januszkowice.
Wieś Januszkowice zaopatrywana jest w wodę z wodociągu Raszowa Januszkowice, dla którego źródłem wody są dwie studnie wiercone zlokalizowane na
terenie gminy Leśnica, czerpiące wodę z utworów trzeciorzędowych.
Wsie Krępna i Rozwadza zaopatrywane są w wodę z wodociągu Krępna Rozwadza, połączonego z siecią miejską Zdzieszowic. Pierwotne źródło wody dla
wodociągu stanowiły trzy studnie wiercone ujmujące wodę z utworów trzeciorzędowych,
jednak ze względów jakościowych obecnie wykorzystywana jest tylko jedna studnia.
Wsie Oleszka, Jasiona i Żyrowa zaopatrywane są w wodę z wodociągu Oleszka
- Jasiona. Źródło wody dla wodociągu stanowią dwie studnie wiercone usytuowane na
folwarku Skała. Ujmują one wodę z utworów wapienia i pracują przemiennie.
Od 2002 roku na terenie Gminy Zdzieszowice, prowadzone są intensywne prace związane
z modernizacją sieci wodociągowych. Dzięki pieniądzom z budżetu Gminy, Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach, będący z ramienia Gminy
administratorem sieci wod-kan., w własnym zakresie prowadzi wymianę starych i najbardziej
awaryjnych odcinków sieci wodociągowej.
W zakres tych działań wchodzi również wymiana i montaż zasuw na sieciach miejskich,
które mają na celu minimalizację uciążliwości dla mieszkańców, związanych z brakiem wody
w czasie awarii wodociągowych.
W latach 2003-2004 udało się wymienić ok. 2 km najbardziej awaryjnych sieci na
terenie Zdzieszowic i Januszkowic tj. na ul. Kopernika , Karola Miarki i Pl. 1 Maja, Żwirki
i Wigury, Sienkiewicza, Katowickiej w Zdzieszowicach oraz na terenie byłego Kruszbetu w
Januszkowicach. Odłączono również stary odcinek na ulicy Góry Św. Anny w
Zdzieszowicach.
W omawianym czasie zainstalowano i wymieniono 20 szt. zasuw na sieciach
wodociągowych na terenie Zdzieszowic, co w wymierny sposób przyczyniło się do
zmniejszenia stref pozbawianych wody np. w czasie awarii wodociągowych lub innych prac
modernizacyjnych prowadzonych na sieciach wodociągowych.
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Wszystkie miejscowości gminy Zdzieszowice są kompleksowo zwodociągowane.
Składa się na to:
- ogółem sieci - 71,3 km (w tym miasto - 27 km)
- stacji uzdatniania wody - 3 szt
- przyłącza wodociągowe do budynków - 1960 szt
- długość przyłączy wodociągowych - 2,8 km
Stacje w Raszowej i Krępnej rozwiązują problem zabezpieczenia w wodę sołectw:
Januszkowice, Rozwadza, Krępna, zaś stacja ujęcia wody pitnej w Oleszce poprzez
urządzenia redukcyjno-ciśnieniowe zabezpiecza sołectwa Oleszka, Jasiona i Żyrowa.

2. Gospodarka ściekowa / kanalizacja
Na dzień dzisiejszy skanalizowane na terenie Gminy Zdzieszowice są dwie
miejscowości tj. miasto Zdzieszowice w 97% i wieś Żyrowa w 100%. Kanalizacja na terenie
Zdzieszowic w większości jest to sieć kamionkowa z lat 1970/85 oraz niektóre odcinki z lat
1990-2003. W większej części miasta sieć kanalizacyjną można określić jako dostateczną, z
wyłączeniem odcinków z lat 1990-2003 wykonanych w technologii PCV, których stan jest
bardzo dobry. Największymi problemami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta jest napływ wód gruntowych do kolektorów
kamionkowych, spowodowany nieszczelnościami niniejszych kolektorów. Na kolektorach
kamionkowych notuje się również miejscowe zarwania i spękania, które zagrażają blokadami
i awariami na niniejszych kolektorach. Stąd od 2004 roku podjęte zostały działania mające na
celu modernizację i uszczelnienie głównego kolektora dla miasta Zdzieszowice w celu
wyeliminowania w/w problemów na głównym kolektorze dla miasta. Niniejsze zabiegi
polegają na bez wykopowej modernizacji niniejszego kolektora. Planuje się w pierwszej
kolejności wykonanie modernizacji w/w głównego kolektora aby w latach następnych
przystąpić do modernizacji kolejnych odcinków kanalizacji.
Kanalizacja na terenie wsi Żyrowa z lat 1999-2000, wykonana w technologii PCV,
jest w stanie bardzo dobrym.
W pozostałych

sołectwach

gospodarka

ściekowa

oparta

jest

na

czasowo

opróżnianych zbiornikach wybieralnych, których zawartość najczęściej jest wywożona
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na oczyszczalnię ścieków w Zdzieszowicach oraz pola uprawne. Taki sposób
gospodarki ściekami może powodować poważne zagrożenia środowiska wodnego.
Związane to jest z budową geologiczną terenu, niekontrolowanymi spływami odcieków z
działalności rolniczej i ścieków bytowych z terenów użytkowanych gospodarczo i
zabudowanych,

a

także

świadomym

zrzutem

ścieków

do

rowów

i

wód

powierzchniowych. Wody deszczowe wraz z odciekiem z szamb odprowadzane są
bezpośrednio lub przez rowy melioracyjne do cieków zasilających rzekę Odrę,
Poprawa tego stanu jest możliwa tylko na drodze budowy kanalizacji sanitarnej, która
wyeliminuje niekorzystne efekty obecnej gospodarki wodno-ściekowej.
Zgodnie z założeniami ścieki z terenu całej gminy Zdzieszowice docelowo
odprowadzane będą na Zakładową Biologiczną Oczyszczalnię Ścieków, której właścicielem
są Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice" Sp. z o.o.
Urząd Miejski Zdzieszowice partycypował, przeznaczając na ten cel 2.700.000 zł., w
kosztach jej modernizacji ,dającej pełną gwarancję odbioru ścieków z całego terenu Gminy
Zdzieszowice oraz możliwość podłączenia Gminy Leśnica i Walce.
Docelowy odbiór ścieków przedstawia się następująco:
ścieki sanitarne ogółem

- 5.856 m3/dobę w tym

Gmina Zdzieszowice

- 2.640 m3/dobę

Gmina Leśnica

-1.824 m3/dobę

Gmina Walce
ścieki przem. ZK Zd-ce

-

31 m3/dobę

- 2.400 m3/dobę

Kanalizacja sanitarna w gminie Zdzieszowice:
- ogólna długość kanalizacji sanitarnej wynosi – 22,5 km
- przyłącza do kanalizacji w mieście – 2.721 szt
Kanalizacja deszczowa w gminie Zdzieszowice::
Gmina jest częściowo skanalizowana:
- miasto Zdzieszowice – większa cześć posiada kolektory kanalizacji deszczowej,
- we wsiach Żyrowa, Jasiona i Oleszka zostały wykonane kolektory kanalizacji
deszczowej, które rozwiązują problem odprowadzania wód deszczowych z tych
19
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sołectw.
3. Gospodarka odpadami
Do głównej grupy odpadów powstających na terenie gminy Zdzieszowice zaliczamy:
-

odpady z gospodarstw domowych

-

odpady z obiektów infrastruktury ( handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, obiekty
turystyczne )

-

odpady wielogabarytowe

-

odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

-

odpady z ogródków i parków

-

odpady z czyszczenia ulic i placów

-

odpady niebezpieczne wytwarzane w zakładach przemysłowych i usługowych jak
również odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych.

Wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy Zdzieszowice świadczy czterech
przewoźników, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach,
Altvater SULO Polska Sp. z o.o. Oddział w Krapkowicach, EKO - TRANSPORT Adam
Pieszczeminko ze Zdzieszowic oraz RETHMANN PUS Sp. z o.o. Gliwice Zakład
Kędzierzyn-Koźle.
W/w firmy poza ZGKiM (jednostka organizacyjna gminy) prowadzą działalność na
terenie gminy na podstawie posiadanego zezwolenia wydanego przez Burmistrza
Zdzieszowic.
Odpady komunalne są zbierane w plastikowych lub metalowych pojemnikach o
pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l i kontenerach KP-7. Pojemność pojemników jest dobierane w
zależności od ilości wytwarzanych odpadów.
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane ) deponowane są na Składowisku
Odpadów Komunalnych w Krasowej ( gmina Leśnica ).
Ilość odpadów komunalnych zdeponowanych na składowisku w 2004 r. z terenu
Gminy Zdzieszowice wynosiła 5 592,23 tony ( odpady komunalne niesegregowane ).
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych została wprowadzona w połowie 2003 r.
Prowadzona jest ona przez firmę Altvater Sulo Polska Sp. z o.o. Oddział w Krapkowicach.
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Teren miasta Zdzieszowice wyposażono w 16 kompletów, a sołectwa w 6 kpl kolorowych
„dzwonów” prod. TITAN typu EUROLIDER (po 3 szt. / kpl.), o pojemnościach
odpowiednio:
- PLASKIK - poj. żółty – 2,5 m3
- PAPIER – poj. niebieski – 2,5 m3
- SZKŁO – poj. zielony – 1,5 m3.

Dodatkowo na terenach zabudowy jednorodzinnej zbiórkę surowców prowadzi się
przy wykorzystaniu specjalnych worków foliowych, w które wyposaża się indywidualnych
mieszkańców.
W 2004 r. Gmina Zdzieszowice zebrała odpowiednie surowce wtórne w ilości :
- tworzywa sztuczne – 57 615 kg
- papier/makulatura – 33 238 kg
- szkło

– 56 898 kg

4. Energia elektryczna
Przez teren Miasta i Gminy Zdzieszowice przebiegają następujące napowietrzne
linie elektroenergetyczne:
• jednotorowa 220kV relacji Groszowice - Wielopole. Linia ta o przekroju
przewodów roboczych 525mm2 AR posiada długość w granicach objętych
inwentaryzacją - 7,0 km
• dwutorowa 110kV relacji Zdzieszowice - Groszowice. Linia ta o przekroju
przewodów

roboczych

120mm2

AFI

przebiega

głównie

w

granicach

administracyjnych miasta Zdzieszowice
• dwutorowa 110kV relacji Groszowice - Blachownia długość linii w granicach
Gminy około 8 km. Przekrój przewodów roboczych 240mm2 AFI
• dwutorowa 110kV Zdzieszowice - Kędzierzyn-Koźle. Długość tej linii wynosi
około 4 km.
W/w linie 110kV powiązane są z dwoma stacjami 110 kV zlokalizowanymi w
granicach administracyjnych miasta. Stacja „Zdzieszowice Z.E.” stanowi punkt węzłowy sieci
21
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110kV związany z Elektrownią Blachownia oraz GPZ-tami w Kędzierzynie-Koźlu
Groszowicach.
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Sieci średniego napięcia:
Zapotrzebowanie mocy szczytowej istniejących odbiorców z terenu Gminy
szacuje się na około 2 MW. Pokrycie tego zapotrzebowania odbywa się poprzez stację
transformatorową 15/0.4kV z głównych punktów zasilających zlokalizowanych w
Zdzieszowicach, Kędzierzynie-Koźlu oraz Strzelcach Opolskich. Linie 15kV wykonane
są głównie jako napowietrzne na słupach betonowych i drewnianych. Przekroje
przewodów linii napowietrznych są zróżnicowane od 25 do 70 mm2 AFI. Długość linii
15kV w stanie istniejącym wynosi:
• sieci napowietrzne około 32 km
• sieci kablowe około 1 km
W istniejące ciągi liniowe 15 kV włączonych jest przelotem lub na odgałęzieniu
30 stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie Gminy i 25 stacji w granicach miasta.
Rozpoczęto

prace

nad

koncepcją

rozwoju

miejskiej

sieci

elektroenergetycznej

wysokiego i średniego napięcia dla miasta Zdzieszowice pod rozwój budownictwa
przemysłowego i mieszkaniowego na zlecenie ZE Opole.
5. Gaz
Ocena pracy istniejącego systemu gazowniczego zasilającego w gaz odbiorców
z terenu Zdzieszowic oparta została na informacjach uzyskanych z Górnośląskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu. Spółka posiada koncesje na przesył, dystrybucję i obrót
gazem i swoim zasięgiem obejmuje obszar gminy.
Przesyłem, dystrybucją i obrotem gazem ziemnym wysokometanowym wysokiego
ciśnienia zajmuje się Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach. Dystrybucją gazu
ziemnego niskiego i średniego ciśnienia na terenie miasta i gminy Zdzieszowice zajmuje się
GSG sp. z o.o. w Zabrzu - Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu - rozdzielnia gazu w
Krapkowicach.
Rodzaj gazu:

gz-50

ilość stacji redukcyjno-pomiarowych Io

3

ilość stacji redukcyjno-pomiarowych IIo

2

łączna liczba odbiorców gazu

3 253
23

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zdzieszowic
1 538 tys.m3

Roczne zużycie gazu:

Miasto Zdzieszowice zostało prawie w całości zgazyfikowane , oprócz ul. Parkowej, i
sześciu posesji na ul. Zdzieszowickiej )
Sołectwo Żyrowa:
- ogólna długość gazociągu wynosi - 6,0 km
Sołectwo Rozwadza:
- ogólna długość gazociągu wynosi - 8,9km
Sołectwo Januszkowice:
- ogólna długość sieci gazowej wynosi 9,6 km
Obecnie gazyfikowana jest wieś Krępna. Ogólnie przyjmuje się, iż Miasto i Gmina
Zdzieszowice zgazyfikowane jest w 86%

6. Telekomunikacja
W maju 1995 roku została oddana do użytku centrala miejska w Zdzieszowicach
obsługująca teren gminy Zdzieszowice oraz miasto Zdzieszowice. Oprócz tego w
Zakładach Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. istnieje centrala typu ET - 2000 (prod.
jugosłowiańskiej) o pojemności 2000 abonentów, obsługująca teren zakładu i przyległe
osiedla mieszkaniowe (około 500 nr). Centrale te zabezpieczają potrzeby wszystkich
chętnych.
Na 100 mieszkańców przypada 40 telefonów co stawia miasto i gminę
Zdzieszowice na czołowym miejscu w kraju, oraz powyżej średniej europejskiej.
Średni wskaźnik telefonizacji w gminie jest wysoki i wynosi 235 NN/1000 M. Sieć
abonencka na terenie gminy jest napowietrzna i podziemna.
Liczba abonentów telefonicznych własności TPSA na terenie miasta Zdzieszowice
wynosi około 2600 szt. Liczba abonentów telefonicznych w sąsiednich sołectwach wynosi
około 630.
Przewiduje

się

rozbudowę

sieci

telekomunikacyjnej

o

nowoczesne

usługi

teleinformatyczne (np. ISDN - sieć cyfrowa z integracją usług co jest bardzo ważne dla
administracji, banków, zakładów pracy).
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7. Komunikacja
Komunikacja drogowa i kolejowa z jednej strony stwarza dobre połączenia z
otoczeniem i dalszymi regionami Polski, z drugiej zaś powoduje liczne uciążliwości dla
mieszkańców. Ta druga wynika z obciążenia dróg i zagrożenia bezpieczeństwa osób na
odcinkach przelotowych w centrum miasta, kolizji stwarzanych przez skrzyżowanie ruchliwej
linii kolejowej z trasą drogową oraz przekraczanie normatywnego poziomu hałasu
komunikacyjnego i wydzielanie spalin samochodowych.
Układ drogowy
Układ drogowy Gminy Zdzieszowice tworzy droga wojewódzka nr 423 relacji
Kędzierzyn-Koźle – Opole, oraz sieć dróg lokalnych (gminnych) i powiatowych, w których
skład wchodzą:
•

drogi powiatowe poza miastem - 21,0 km

•

drogi powiatowe w mieście Zdzieszowice – 7,6 km

•

drogi miejskie lokalne - 23,0 km

•

drogi gminne - 46,0 km

•

drogi transportu rolnego - 87,3 km

•

szlak wodny o międzynarodowym znaczeniu rzeki Odra - 25,0 km

•

autostrada A-4
Droga wojewódzka nr 423 pozostawia wiele do życzenia, a mianowicie: nie jest

przystosowana do obecnego, ciężkiego transportu samochodowego, cechuje ją wysokie
natężenie ruchu, brak chodników, brak rond, brak nowoczesnych rozwiązań skrzyżowań w
Rozwadzy ( na ul. Korfantego – Zdzieszowickiej )i w Zdzieszowicach ( na ul. Opolskiej –
Bolesława Chrobrego – przy cmentarzu ), w związku z tym zachodzi wielka potrzeba budowy
obwodnicy.
Wykaz dróg powiatowych w gminie Zdzieszowice
Nr 1 808 O DW 409 – Zdzieszowice -

5,61 km

Nr 1 401 O Zdzieszowice – K-Kożle -

1,73 km
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Nr 1 408 O Zdzieszowice – Walce -

0,80 km

Nr 1 434 O K-Koźle – Januszkowice -

1,80 km

Nr 1 444 O Rozwadza - Zdzieszowice -

2,49 km

Nr 1 443 O DW 423 - Jasiona - Zdzieszowice

8,89 km

Nr 1 454 O Jasiona – Dąbrówka -

4,29 km

Nr 1 475 O Jasiona – Oleszka – Żyrowa -

2,45 km

Nr 1 471 O Leśnica – Żyrowa -

2,69 km

Razem 32,55 km
Od 2001 roku wzrosło znacznie zainteresowanie mieszkańców turystyką rowerową.
Zapewnienie bezpiecznego

przejazdu

rowerami wymaga urządzenia sieci ścieżek

rowerowych, zgodnie z posiadaną koncepcją, która jest i będzie na bieżąco modyfikowana.

Układ kolejowy
Przez gminę i miasto Zdzieszowice przebiega linia kolejowa I klasy relacji Wrocław –
Katowice o częstotliwości kursowania około 60 par pociągów / dobę.
Skrzyżowania ulic z linią PKP w Zdzieszowicach są w poziomie jezdni, w tym jedno
strzeżone rogatkami ( ul. Bolesława Chrobrego ) a pozostałe są wyposażone w półrogatki i
sygnalizację świetlną.
Największym problemem komunikacyjnym dla miasta Zdzieszowice jest kolizyjne
skrzyżowanie linii PKP z ul. Bolesława Chrobrego, gdyż przejazd zamknięty jest ponad 10
godzin w ciągu doby, co stwarza znaczne utrudnienia i zagrożenia dla mieszkańców.
W Zdzieszowicach istnieje również system bocznic dla Zakładów Koksowniczych.
Komunikacja zbiorowa
Miasto Zdzieszowice charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na usługi w
zakresie

pasażerskich

przewozów

zbiorowych.

Spowodowane

jest

to

podróżami

mieszkańców, związanymi z koniecznością dojazdu do szkół, zakładów pracy oraz instytucji
użyteczności publicznej, funkcjonujących poza obszarem naszego miasta, jak również przez
osoby zamieszkałe w miejscowościach ościennych, przyjeżdżające do szkół i zakładów pracy
działających na terenie gminy.
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Transport wodny
Odra począwszy od portu w Koźlu jest rzeką uregulowaną. Na obszarze gminy
najważniejsze budowle hydrotechniczne znajdują się w Januszkowicach i w Krępnej tj śluzy
pociagowe i jazy pociągowe.
W koncepcji modernizacji tej drogi wodnej ( do parametrów III klasy
międzynarodowej ) przewidziano modernizację śluzy i zabezpieczenie Odry oraz
modernizację Odry wraz z budową kanałów żeglugowych i omijających na lewym brzegu
jazy w Januszkowicach i Krępnej w ciągu projektowanego kanału Odry – Dunaj.
Projektowana realizacja nowych obwałowań przeciwpowodziowych uwzględnia
również perspektywiczne potrzeby przebudowy koryta rzeki Odry.
Przewiduje się wykorzystanie rzeki Odry z jednej strony jako szlaku turystycznego
i agroturystycznego ( „statki wycieczkowe”, „spływ kajakowy”) z drugiej zaś jako źródło
dostarczania energii ( elektrownie wodne – jaz Krępna i jaz Januszkowice ).
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1.12 Główne problemy zidentyfikowane w obszarze zagospodarowania przestrzennego
Miasta
Wynikiem wyżej przeprowadzonej analizy jest określenie cech i czynników w
obszarze zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice, które mogą mieć
największe odzwierciedlenie w procesach rewitalizacyjnych.
W niniejszym obszarze zidentyfikowano następujące problemy, których rozwiązanie
będzie możliwe na skutek wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów
Miejskich:
1)

Skażenie powietrza atmosferycznego w związku z działalnością zakładów
przemysłowych.

2) Skażenie wód powierzchniowych.
3) Skażenie i degradacja gleb na części obszarów rolniczych związanych z
działalnością zakładów przemysłowych.
4) Nadmierny hałas komunikacyjny.
5) Przestarzała sieć kanalizacyjna i wodociągowa wykazująca duże straty wody.
6) Nakładanie się ruchu lokalnego i tranzytowego na drogach przebiegających
przez centrum miasta Zdzieszowice, powodujące złą drożność, kolizje
komunikacyjne, w tym przede wszystkim z linią kolejową oraz zagrożenie dla
zdrowia i życia mieszkańców
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2. Strefa gospodarcza
Strefa ta jest bardzo ważna w procesie formułowania wniosków dotyczących sytuacji
społeczno – gospodarczej miasta. Celem poniższej analizy jest określenie dynamiki i rozwoju
miasta i wskazanie obszarów, które mogą decydować i mieć zasadniczy wpływ na przyszłą
dynamikę rozwoju gospodarczego.

2.1. Potencjał gospodarczy Zdzieszowic
Zdzieszowice odgrywa czołową rolę wśród ośrodków przemysłowych województwa
opolskiego. Należą do tych miejscowości, o pozycji których na mapie województwa
zdecydował rozwój przemysłu w tym przypadku koksochemicznego.
Rozwój gospodarczy i przemysłowy kraju oraz rozwój przemysłu paliwowego stały
się przyczyną dynamicznego rozwoju istniejącej w Zdzieszowicach „Koksowni”.
W końcu lat 90-tych Zakłady Koksownicze uległy restrukturyzacji w wyniku czego
powstały nowe samodzielne podmioty gospodarcze takie jak:
•

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” spółka z o.o

•

Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne ZK-REM - spółka z o.o.

•

Trans - Koks spółka z o.o. ,

•

Biuro Projektowo - Konstrukcyjne "Zdzieszowice" spółka z o.o.

•

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Żywienie-ZK” spółka z o.o.

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. decydują o kształcie gospodarczym
Miasta i Gminy Zdzieszowice, oraz są głównym i rzetelnym ośrodkiem dochodów gminy.
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Główni pracodawcy
Największe, istniejące zakłady pracy na terenie gminy , zatrudniające powyżej 50
pracowników (podziału dokonano w kolejności alfabetycznej) :
•

Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne ZK-REM Sp. z o.o.

•

Urząd Miejski Zdzieszowice

•

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.

•

Zakład Konstrukcji i Maszyn „WAKRO”

W rejestrze działalności gospodarczej prowadzonym przez Burmistrza Zdzieszowic, na dzień
31 grudnia 2004 r zarejestrowanych było 647 aktywnych podmiotów.
Według danych UM ( przedstawionych w tabeli nr 5 ) liczba nowozakładanych
przedsiębiorstw na przełomie lat 2001-2004 uległa zmniejszeniu.
W związku z tym, że ustawa nie przewiduje zgłaszania okresowego zaprzestania
prowadzenia działalności gospodarczej nie jest znana liczba przedsiębiorców, którzy zawiesili
wykonywanie działalności

Tabela 5 Liczba wpisów i wypisów podmiotów gospodarczych z terenu Miasta i Gminy Zdzieszowice z
Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w poszczególnych latach. Stan w dniu 31 XII 2004 r.
Rok
2001
2002
2003
2004

Wpisy
182
66
66
65

Wypisy
124
47
65
127

Stan
689
708
709
647

(Opracowano na podstawie danych z Referatu Infrastruktury Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Zdzieszowicach na dzień 31.12.2004 r)

.
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W końcu 2003 r w Zdzieszowicach działalność gospodarczą prowadziło 969 podmiotów
gospodarczych

zarejestrowanych

w

rejestrze

REGON

(

obrazują

to

tabele

nr

6 i 7 ).
Z informacji zawartych w zestawieniu tabelarycznym nr 6 wynika, iż w

sektorze

publicznym ( na dzień 31.12.2003 r ) zarejestrowanych było 40 podmiotów, zaś w sektorze
prywatnym 929.
Dla porównania w 1999 roku w sektorze publicznym zarejestrowane były 22 podmioty,
zaś w sektorze prywatnym 619 podmiotów gospodarczych, co daję ogólną sumę
641podmiotów. W 2003 roku nastąpił wzrost ogólnej liczby podmiotów gospodarczych w
stosunku do roku 2002 o 26 podmiotów, a w stosunku do 1999 r o 328 podmiotów.
Według rodzaju działalności ( tabela nr 7 ) największy odsetek firm to przewaga sektora
handlu i usług. Kolejnymi, najbardziej aktywnymi sektorami w gospodarce miasta
Zdzieszowice jest budownictwo i przemysł. Dla przykładu w 2002 r w sektorze handlu i usług
było 289 podmiotów, zaś rok później 295 czyli o 6 więcej.
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2.2. Tereny pod inwestycje

Strefa Rozwoju gospodarczego BOREK jest położona w północnej
części miasta Zdzieszowice.
Lokalizacja terenu przy drodze powiatowej z dala od osiedli, czyni go
bardzo atrakcyjnym.
Tereny mają możliwość podłączeń następujących medii:
· Energia elektryczna (2 x 15 kV do dyspozycji rezerwa mocy 3 MW z
możliwością rozbudowy),
· Gaz ziemny bez ograniczeń,
· Woda pitna i kanalizacja,
· Telekomunikacja (ISDN, POLPAK-T, DSL).

Zdjęcie 2

Na obszarze ok. 37 hektarów Strefy Rozwoju Gospodarczego BOREK jest jeszcze do dyspozycji około 30
hektarów gruntów pod zabudowę przemysłową. W przyszłości istnieje możliwość powiększenia obszaru do
ponad 100 hektarów.
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Strefa Rozwoju Gospodarczego
Wielkość
30 ha
14 ha - Prywatne
Formy
10 ha - AWRSP
własności
6 ha - Gmina
Energia elektryczna (2 x 15 kV do dyspozycji rezerwa mocy 3 MW z
możliwością rozbudowy),
Media
Gaz ziemny,
Woda pitna i kanalizacja,
Telekomunikacja (ISDN, POLPAK-T, DSL
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2.3.Problemy zidentyfikowane w obszarze gospodarczym
Wynikiem wyżej przeprowadzonej analizy jest określenie tych cech i czynników sfery
gospodarczej

miasta,

które

mogą

mieć

największe

odzwierciedlenie

w

procesach

rewitalizacyjnych. Z tego względu lista problemów nie będzie obejmować wszystkich
zidentyfikowanych w badanych obszarach, a jedynie te, które mają bezpośredni związek z
wdrożeniem programu rewitalizacji.
W trakcie analizy dokonanej w strefie gospodarczej zidentyfikowano następujące problemy,
które będą mogły być rozwiązane dzięki wdrożeniu LPROM.
1) Praktyczna jednokierunkowość działalności gospodarczej, zapewniającej miejsca
pracy w postaci udziału zakładu przemysłowego ( Zakłady Koksownicze –
produkcja koksu ).
2) Aktualna nieopłacalność niektórych do niedawna uprawianych działalności
gospodarczych, zwłaszcza w zakresie budownictwa ( PUT, PB ROL, Zakład
Kruszyw Januszkowice ) .
3) Ze względu na ograniczony budżet miejski zmuszeni jesteśmy korzystać ze środków
unijnych w celu zabezpieczenia społeczeństwa w infrastrukturę techniczną .
4) Rozdrobniona gospodarka rolna bez specjalizacji, słabej klasy grunty gdzie
produkcja rolna jest nieopłacalna, duża ilość nieużytków.
5) Strefa społeczna
Ostatnią strefą, która została poddana analizie jest właśnie strefa społeczna. Celem poniższej
analizy jest określenie z jednej strony sytuacji demograficznej, z drugiej zaś przedstawienie
najważniejszych potrzeb mieszkańców miasta, jak również charakterystyka zjawiska
marginalizacji społecznej w Zdzieszowicach.
3.1. Stan zaludnienia
Gmina Zdzieszowice zajmuje obszar 57 kilometrów kwadratowych powierzchni, i liczy
około 17.124 mieszkańców, z czego 75% ludności skupiona jest w mieście. Przeciętna gęstość
zaludnienia wynosi 312 osób na kilometr kwadratowy (dane na podstawie informacji
zawartych na stronie miasta i gminy Zdzieszowice: www.zdzieszowice.pl).
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W 2003 r. miasto Zdzieszowice zamieszkiwało 13.115 osób ( o 201 więcej niż w roku
ubiegłym ). Miasto i gminę – 17.312 mieszkańców ( o 188 więcej niż w 2004 r ), z czego
8.585 to były kobiety a 8.727 to mężczyźni.
Gminę Zdzieszowice można określić mianem pogranicza w sensie społecznokulturowym. To obszar styku różnych kultur, które przenikały się wzajemnie, a także obszar
trzech idei narodowych – polskiej, niemieckiej i czeskiej.
Dziś społeczność gminy charakteryzuje bogactwo doświadczeń, związane

z

obcowaniem z odmiennością kulturową i otwartości na świat.
Tabela 8. Stan ludności Gminy Zdzieszowice na dzień 31 grudnia roku 2004:
Miejscowość
Zdzieszowice
Januszkowice
Jasiona
Krępna
Oleszka
Rozwadza
Żyrowa
Przysiółek
Dalnie
OGÓŁEM

2000
13.691
1.112
406
774
160
1.031
718
36

2001
13.490
1.091
403
770
155
1.028
730
36

2002
13.244
1.080
405
780
157
1.025
741
35

2003
13.115
1.054
402
784
150
1.026
746
35

2004
12.914
1.053
408
787
157
1.021
750
34

17.928

17.703

17.467

17.312

17.124

(Opracowano na podstawie danych z Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach na
dzień 31.12.2004 r )
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3.2. Dynamika ludności
Dla gminy Zdzieszowice, jak również niemal dla całej Opolszczyzny charakterystyczne
są kontakty z Niemcami zarówno rodzinne jak i instytucjonalne oraz partnerskie.
Powszechne są wyjazdy do pracy za granicę, przede wszystkim posiadaczy podwójnego
polsko - niemieckiego obywatelstwa. Fakt ten jest jednak postrzegany w kategoriach
potencjalnych zagrożeń, przede wszystkim w kontekście zmian na rynku pracy (drenaż
wykwalifikowanych kadr), nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny i kryzysu
demograficznego.
Pozytywnym aspektem migracji zarobkowej jest natomiast przejmowanie europejskich
wzorców pracy, co będzie procentować na rynku po „otwarciu granic” i rozpoczęciu procesu
integracji z Unią Europejską.

Tabela 9. Statystyka rejestracji zdarzeń w ewidencji – stan na 31 grudnia 2004 roku:
Lata
2000
2001
2002
2003
Liczba urodzeń
184
127
150
149
Liczba zgonów
115
114
128
117
Małżeństwa
112
111
108
101
Migracja
169
170
144
242
Emigracja
101
143
130
108
Przemeldowania
287
264
266
317
Pobyty czasowe
418
464
471
501

2004
143
102
133
212
103
341
544

(Opracowano na podstawie danych z Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach na
dzień 31.12.2004 r )
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3.3. Usługi publiczne
Gabinety lekarskie ( zestawienie sporządzono według kolejności alfabetycznej )
Na terenie gminy funkcjonują:

• Apteka Lek Zdzieszowice ul.Filarskiego 19
• Apteka Remedium Zdzieszowice ul. Góry św.Anny 1 Zdzieszowice
•

Gabinet Stomatologiczny lek.stom.Danuta Skorek Zdzieszowice ul. Katowicka 14

•

Gabinet Stomatologiczny lek.stom.Bożena Schindzielorz Zdzieszowice ul. Nowa 2a

• Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekolog-Położnik Ryszard Pakuło
Zdzieszowice ul. Filarskiego 19

• Niepubliczny Zakład Medycyny Szkolenej „REBA” s.c.
• NZS UNIDENTAL Gabinet Stomatologiczny Zdzieszowice ul. Filarskiego 19
• NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego R. Cieślewicz, P. Romanowicz Spółka
Jawna Zdzieszowice ul. Filarskiego 19

• NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej s.c. A. Ryzner, A. Rzemińska Zdzieszowice ul.
Filarskiego 19

• NZOZ WILKOSZ-MED s.c. Zdzieszowice ul. Strzelecka 54
• Praktyka Stomatologiczna lek.stom.Tadeusz Chorostecki Zdzieszowice ul. Piastów 3 B/1
• Prywatny Gabinet Dermatologiczny Agnieszka Czarnecka Zdzieszowice ul. Filarskiego
19

• Prywatna Praktyka Stomatologiczna lek.stom.Krystyna Kosewska Krępna ul. Jasiońska 8
• SPZOZ Wiejski Ośrodek Zdrowia Krępna Krępna ul. Jasiońska 8 ( od 1.04.2005 r –
przekształcenie w NZOZ Medica )

• Stacja Opieki Caritas Zdzieszowice ul. Nowa

Planowane działania w zakresie opieki zdrowotnej
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Wykonanie remontu i modernizacji budynku Przychodni w Zdzieszowicach
przy ul.Filarskiego 19 , będącego własnością gminy, w celu podniesienia standardu i
zlikwidowania istniejących barier architektonicznych .
Pozwoli to na większą dostępność do usług zdrowotnych osobom niepełnosprawnym,
starym i ograniczonym ruchowo oraz stworzy lepsze warunki pracy praktykom medycznym
wykonującym

usługi zdrowotne w Przychodni i przyjazne otoczenie dla

wszystkich

pacjentów .
W zadaniu mieści się :
o wymiana podłóg w ciągach komunikacyjnych – piwnice, parter, I- II piętro,
o wykonanie prac modernizacyjno-instalacyjnych związanych z zamontowaniem
windy,
o wykonanie nowych schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Poradni
RTG,
o

wykonanie nowych schodów do Poradni „D” Ogólnej oraz funkcjonalnego podjazdu
dla osób niepełnosprawnych ( jednocześnie dla wózków dziecięcych ),

o wymiana instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej z przestarzałej na
nową oraz drzwi do wiatrołapu w budynku głównym,
o modernizacja sanitariatów celem spełnienia wymogów technicznych i sanitarnych w
całym

budynku

Przychodni

Zdrowia,

przystosowanie

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych,
o dokończenie wymiany stolarki okiennej z drewnianej na plastikową,
o wymiana drzwi wejściowych oraz oszklonej ściany w budynku RTG,
o wymiana drzwi wejściowych w całym budynku Przychodni w celu przystosowania
dla osób niepełnosprawnych,
o modernizacja

pomieszczeń

piwnicznych

przeznaczonych

na

wykonywanie

rehabilitacji ruchowej i hydroterapii,
o ocieplenie budynku Przychodni i wykonanie nowych tynków,
o estetyczne zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez :
- wyłożenia kostką terenu przed budynkiem – chodniki, parking,
- wykonanie nasadzeń trwałych i wykonanie nowych trawników,
- wykonanie ogrodzenia obiektu wraz z bramą wjazdową
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Oświata
Na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice swoją siedzibę mają następujące placówki
wychowawczo-oświatowe:
•

1-żłobek,

•

8-przedszkoli,

•

7-szkół podstawowych,

•

1-gimnazjum publiczne

Do szkół podstawowych i gimnazjum uczęszcza 2.292 dzieci, w zespole szkół w trybie
dziennym i zaocznym uczy się 408 uczniów. Ogółem do szkół uczęszcza 2.700 osób.
W Zdzieszowicach funkcjonuje także szkolnictwo średnie - Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w skład którego wchodzi:
•

Liceum Profilowane

•

Liceum dla dorosłych - wygasające

•

Technikum Zawodowe dzienne o kierunku budowa maszyn - wygasające

•

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w następujących zawodach:
o elektromechanik,
o monter mechanicznych urządzeń energetycznych,
o ślusarz,
o krawiec oraz innych.

Ogółem:
o 16 oddziałów
o 20 nauczycieli na pełnym etacie
-

408 liczba uczniów

Ilość dzieci, uczniów oraz stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych na terenie
gminy ujęto w niżej podanych tabelach:
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Tabela 10 Samorządowy żłobek Zdzieszowice*
Liczba dzieci

Liczba nauczycieli
etatowych

Pracownicy
administracji

Pracownicy obsługi

36 dzieci
III grupy wiekowe
6-opiekunek dzieci
4mc-16mc
1-kierownik
intendent
16mc-24mc
3-salowe
24mc-36mc
Opracowano na podstawie danych ze żłobka – stan na 28 luty 2005 r.

kucharka
kuchenna

Tabela 11 Przedszkola*
Numer (nazwa)
Liczba dzieci
Liczba oddziałów
przedszkola
Przedszkole nr 2 Z-ce
35
2
Przedszkole nr 3 Z-ce
92
4
Przedszkole nr 5 Z-ce
94
4
Przedszkole nr 6 Z-ce
85
4
Przedszkole nr 6 Oddział
25
1
Zamiejscowy
Oddział -Przedszkole
30
2
Krępna
Przedszkole Żyrowa
33
2
Oddział – Przedszkole
24
1
Rozwadza
Oddział – Przedszkole
23
1
Januszkowice
Opracowano na podstawie danych ze szkół i przedszkoli – stan na 28 luty 2005 r.

Liczba nauczycieli
3
8
8
8
2
2
4
1
1

Tabela 12 Szkoły podstawowe*
Numer (nazwa)
szkoły

Liczba dzieci

Liczba oddziałów

SP Nr1 Z-ce
315
12
SP Nr2 Z-ce
400
18
SP Nr3 Z-ce
168
9
SP Żyrowa
92
6
SP Rozwadza
45
4
SP Krępna
45
4
SP Januszkowicce
82
6
Opracowano na podstawie danych ze szkół – stan na 28 luty 2005 r.

Liczba
nauczycieli
25
32
31
18
11
10
17

Liczba
nauczycieli na
pełnym etacie
17
27
23
12
5
6
8

Tabela 13 Gimnazjum*
Nazwa szkoły

Liczba dzieci

Liczba oddziałów

Publiczne
Gimnazjum w
738
30
Zdzieszowicach
Opracowano na podstawie danych ze szkół – stan na 28 luty 2005 r.

Liczba
nauczycieli

Liczba
nauczycieli na
pełnym etacie

59

54
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Tabela 14 Szkolnictwo średnie – Zespół Szkół im. Jana Pawła II*
Typ szkoły
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Liceum Ogólnokształcące dla
1
25
dorosłych
Technikum zawodowe dzienne
1
22
Liceum profilowane
I kl
2
50
II kl
2
58
III kl
3
79
Zasadnicza szkoła zawodowa
I kl
3
89
II kl
2
46
III kl
2
39
*
Opracowano na podstawie danych z Zespołu Szkół im. J Pawła II – stan na 28 luty 2005 r.

Zestawienie potrzeb w placówkach oświatowych:
1. Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach:
Wykonanie kompleksu boisk sportowych ( nowe boisko do piłki koszykowej i renowacja
boisk do piłki ręcznej i piłki siatkowej ), wymiana podłóg w klasach i na korytarzach,
wymiana okien, ocieplenie budynku.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zdzieszowicach:
Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych tj. boisko do piłki ręcznej, koszykówki, piłki
siatkowej, budowa bieżni i skoczni do skoku w dal wraz z elementami małej architektury
( ławeczki, urządzenia na placu zabaw ), wymiana sieci elektrycznej.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zdzieszowicach:
Budowa sali gimnastycznej, modernizacja boisk szkolnych, wymiana sieci wodnokanalizacyjnej, zewnętrzna elewacja budynku szkoły, remont ścian wew. Budynku i
malowanie, stolarka drzwiowa, wymiana podłóg na korytarzach, remont dachu.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzieszowicach:
Wykonanie kompleksu boisk sportowych – jest to ten sam gmach budynku, w którym mieści
się Gimnazjum. Inne potrzeby to: wymiana okien, podłóg, remont sanitariatów.

Ośrodki kultury
Ziemia Zdzieszowicka posiada bardzo bogaty krajobraz kulturowy wsi, którego pejzaż
tworzą działające w poszczególnych sołectwach stowarzyszenia i towarzystwa kulturalne,
zespoły folklorystyczne i chóry śpiewacze. Kultywowane są szczególnie obrzędy:
•

„wodzenia niedźwiedzia” - na zakończenie karnawału,
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•

„palenie żuru” - w Wielką Środę,

•

śmigus-dyngus w Poniedziałek Wielkanocny,

•

topienie marzanny – w pierwszy dzień wiosny,

•

„polterabend”- na dzień przed uroczystością weselną u Panny Młodej

•

„kolędowania” – w okresie karnawału

•

„kroszonkarstwo” ( skrobanie jaj )

•

biesiady śląskie

W Zdzieszowicach działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przy
którym funkcjonuje m.in. kino Odrodzenie.
Zestawienie niezbędnych potrzeb do prawidłowego funkcjonowania kina:

wymiana

foteli, kurtyna, wymiana okien aluminiowych w kawiarni, ubikacje – dostosowanie ich do
potrzeb niepełnosprawnych, wymiana okien, nagłośnienie dolby system, wymiana drzwi
awaryjnych.
Przy MGOKSiR działają również: Klub „Dookoła świata”, Klub Kultury w Oleszce i
klub Osiedlowy „Piastów I”.
W sołectwach: Żyrowa, Rozwadza, Januszkowice i Krępna funkcjonują również kluby
wiejskie ( utworzone na podstawie porozumień miedzy MGOKSiR a sołectwami ), które mają
na uwadze kształtowanie kultury w środowisku wiejskim i podnoszenie świadomości
kulturalnej.
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3.4. Aktywność gospodarcza ludności i bezrobocie

Dynamika bezrobocia na przestrzeni ostatnich 5 lat w Zdzieszowicach przedstawia się
następująco:

Tabela 15. Zarejestrowani bezrobotni z terenu gminy Zdzieszowice
Bezrobotni
2000
2001
2002
2003
2004
Kobiety
432
477
468
460
471
Mężczyźni
172
204
265
235
205
Razem
604
681
733
695
676
(Opracowano na podstawie danych z PUP w Krapkowicach na dzień 31 grudzień 2004)
Z danych zawartych w tabeli nr 15 wynika, iż ilość osób bezrobotnych w roku
ubiegłym była mniejsza niż w roku 2003 o 19 osób, zaś w stosunku do roku 2002 o 57.
Najmniejsza ilość osób pozostających bez pracy na przełomie lat 2000 – 2004 była
właśnie w 2000 roku - 604 osoby , z czego większość stanowiły kobiety – 432.

Tabela 16 Liczba bezrobotnych , stopa bezrobocia oraz przyrost bezrobocia odnotowany we
wrześniu 2004 roku.
Wzrost
Liczba
Powiaty

Stopa

bezrobotnych

bezro-

według stanu na

bocia

dzień
31 sierpnia 2004

Liczba

/ spadek

bezrobotnych

bezrobocia

Dynamika

według stanu na

w

sierpień

dzień

porównaniu

2004 r.

30 wrześnnia 2004

do końca

= 100 %

sierpnia
2004

Województwo

19,7 %

74 448

73 778

- 670

99,1 %

Brzeski

28,8 %

10 264

10 034

- 230

97,8 %

Głubczycki

22,6 %

4 258

4 268

10

100,2 %

15,8 %

5 587

5 665

78

101,4 %

Kluczborski

22,7 %

5 336

5 311

- 25

99,5 %

Krapkowicki

13,8 %

2 963

2 994

31

101,0 %

Namysłowski

28,4 %

4 440

4 404

- 36

99,2 %

KędzierzyńskoKozielski
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Wzrost
Liczba

/ spadek

bezrobotnych

bezrobocia

Dynamika

według stanu na

w

sierpień

dzień

porównaniu

2004 r.

30 wrześnnia 2004

do końca

= 100 %

Liczba
Powiaty

Stopa

bezrobotnych

bezro-

według stanu na

bocia

dzień
31 sierpnia 2004

sierpnia
2004

Nyski

31,0 %

17 316

16 962

- 354

98,0 %

Oleski

11,4 %

2 758

2 756

-2

99,9 %

Opolski

19,2 %

7 059

6 963

- 96

98,6 %

Prudnicki

19,5 %

4 035

4 067

32

100,8 %

Strzelecki

15,9 %

3 313

3 385

72

102,2 %

Miasto Opole

10,5 %

7 119

6 969

- 150

97,9 %

Dane na podstawie informacji o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2004 roku z
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Tabela 17 Wybrane kategorie bezrobotnych – wrzesień 2004
Powiat

Stan na koniec
miesiąca

w tym
Zwolnieni
z przyczyn
zakł.pracy

Brzeg
Głubczyce
Kędzierzyn-Koźle
Kluczbork

Krapkowice

Ogółem Kobiety
10 034
5 493
4 268
2 405
5 665
3 467
5 311
3 037

2 994

Namysłów
4 404
Nysa
16 962
Olesno
2 756
Opole-Powiat
6 963
Prudnik
4 067
Strzelce Opolskie
3 385
Opole-Miasto
6 969
Województwo
73 778
Dane na podstawie informacji o
Urzędu Pracy w Opolu

2 014

Bezrobotni
Osoby
Mieszz prawem dotychczas kańcy
do zasiłku
nie
wsi
pracujące

Ogółem
535
134
111
348

1 878
578
411
761

234

326

2 128
866
1 209
1 187

Młodzi
poniżej
24 roku
życia

Niepełnosprawni

4 366
2 089
1 604
2 448

2 123
1 116
1 301
1 346

415
110
149
130

507 1 091

671

52

2 493
111
664
823
2 966
1 117
126
8 524
231
2 667
3 103
8 081
3 642
213
1 591
110
242
552
1 513
706
61
4 227
704
477
1 117
5 816
1 575
129
1 995
187
454
811
1 418
990
73
2 094
276
258
763
1 546
792
101
3 948
702
605
1 315
0
1 397
209
41 288
3 683
9 321
14 381 32 938
16 776
1 768
sytuacji na rynku pracy wg stanu na wrzesień 2004 roku z Wojewódzkiego
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Z danych umieszczonych w tabeli nr 17 wynika, iż w powiecie krapkowickim
największą ilość osób bezrobotnych stanowią mieszkańcy wsi – 1091 osoby i ludzi młodzi
poniżej 24 roku życia – 671 osób. Ogółem na dzień 30 września 2004 roku, liczba osób
bezrobotnych w powiecie krapkowickim to – 2994 osoby,

z czego kobiet było 2014 ,

mężczyzn - 980.
Tabela 18. Bezrobocie procentowo
Stopa bezrobocia 2000
2001
2002
2003
2004
Powiat
11,4
13,8
13,9
13,6
13,6
Krapkowicki
(Opracowano na podstawie danych z PUP w Krapkowicach na dzień 31 grudzień 2004)

Stopa bezrobocia od dwóch lat utrzymuje się na tym samym poziomie - 13,6%. Jest
jednak wyższa w stosunku do roku 2000 o 2,2,%, zaś mniejsza niż w 2002 roku o 0,3%.

3.5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym

Jednym

z

kryteriów

wskazania

obszarów

podlegających

rewitalizacji,

jest

występowanie na tych obszarach zjawisk patologicznych o charakterze przestępczym. W celu
określenia takich obszarów problemowych należy wziąć pod uwagę dane gromadzone przez
jednostki, które dbają o porządek w mieście, czyli Policja, Straż Miejska jak również dane
dotyczące różnych form korzystania z opieki społecznej.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców Zdzieszowic czuwa jeden Komisariat Policji,
Straż Miejska, jedna jednostka Zakładowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 5 jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwach: Januszkowice, Żyrowa, Krępna, Rozwadza,
Jasiona.
Straż miejska realizuje zadania w zakresie porządku i czystości oraz współpracuje z
jednostką policji w celu zwiększenia stanu bezpieczeństwa w mieście. Za funkcjonowanie
Straży Miejskiej odpowiada bezpośrednio Urząd Miejski ( jest ona włączona w struktury
urzędu ).
Na skutek działania Straży Miejskiej ograniczono przypadki wandalizmu polegające
na niszczeniu mienia publicznego.
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Wynikiem ich interwencji w roku 2004 r było 273 pouczeń i nałożenie 12 mandatów
na łączną kwotę 1280 zł oraz skierowanie 1 wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego.
Na dzień 31 grudnia 2004 roku w Komisariacie Policji w Zdzieszowicach było
zatrudnionych 36 policjantów.
Zagrożenie przestępczością w 2004 roku w rejonie działania Komisariatu Policji w
Zdzieszowicach ilustruje poniższe zestawienie.
Tabela 19
Przestępstwa

postępowanie

przestępstwa

przygot. wszczęte

stwierdzone

2003
Ogółem
553
Kryminalne 361
Gospodarcze 10
Drogowe
172

2004
491
311
10
152

w. dyn.
88,8
86,1
100,0
88,4

2003
631
384
57
179

2004
640
445
14
157

w. dyn.
101,4
115,9
24,6
87,7

wykrywalność
wykryte
2003 2004
474 483
229 288
56
14
178 157

% wykrycia
2003 2004
75,1 75,5
59,6 64,7
98,2 100,0
99,4 100,0

Przedstawione dane, jak również inne wskaźniki statystyczne upoważniają do
stwierdzenia, że 2004 rok przyniósł przede wszystkim:
•

Znaczne zmniejszenie ogólnej liczby wszczętych postępowań przygotowawczych,
przy jednoczesnym zwiększeniu liczby stwierdzonych przestępstw oraz wskaźnika
wykrywalności tych przestępstw,

•

Zwiększenie zagrożenia przestępczością kryminalną przy zmniejszeniu liczby
wszczętych postępowań przygotowawczych w tej kategorii i jednoczesnemu wzroście
wskaźnika wykrywalności tych przestępstw,

•

Obniżenie wskaźnika ujawnialności przestępstw o charakterze gospodarczym,
skutkujące zmniejszeniem ilości stwierdzonych tego typu przestępstw,

•

Zmniejszenie zagrożenia w zakresie przestępczości drogowej,

•

Obniżenie wskaźnika udziału czynów karalnych popełnionych przez nieletnich do
ogółu stwierdzonych i wykrytych przestępstw,

•

Zwiększenie liczby ustalonych osób podejrzanych i co za tym idzie liczby
oskarżonych,

•

Wzrost ilości spraw podjętych po zawieszeniu,

•

Obniżenie liczby spraw podjętych po uprzednim umorzeniu,

•

Obniżenie średniej miesięcznej wszczynanych postępowań,

•

Wzrost ilości wszczętych postępowań poprzedzonych pracą operacyjną
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Przestępczość kryminalna
W grupie przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzono wzrost ich dynamiki ,
która wyniosła 115,9 %. Największym problemem w tej kategorii przestępstw były kradzieże
mienia i kradzieże z włamaniem do różnych obiektów i pojazdów.
Przestępczość gospodarcza
W roku ubiegłym wszczęto 10 postępowań przygotowawczych z tej grupy przestępstw
(tyle samo co w tym samym okresie roku ubiegłego). Stwierdzono jednak tylko 14
przestępstw, tj. o 43 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Osiągnięte wyniki to głównie efekty w dziedzinie walki z wyłudzeniami kredytów
bankowych. Należy podkreślić, że sprawy z zakresu przestępczości gospodarczej realizowane
były przy udziale funkcjonariuszy Zespołu ds. Przestępczości Gospodarczej Komendy
Powiatowej Policji w Krapkowicach.
Przestępczość nieletnich
W 2004 roku prowadzono 14 postępowań w sprawach nieletnich, tj. o 6 mniej niż w
2003 roku. Liczba popełnionych przestępstw przez osoby nieletnie uległa zmniejszeniu o 5
czynów ( z 44 do 39 ), przy jednoczesnym obniżeniu udziału czynów popełnionych przez
nieletnich w ogólnej ilości stwierdzonych przestępstw ( z 7,0 % do 6,1 % )oraz w ilości
przestępstw wykrytych ( 9,3 % do 8,1 % ). Analiza struktury przestępczości nieletnich
pozwala na wysunięcie wniosku, że mieli oni największy udział w przestępstwach z kategorii
uszkodzeń ciała, popełnili bowiem 20 % ogółu stwierdzonych tego typu przestępstw, drugą z
kolei kategorią były rozboje razem z kradzieżami i wymuszeniami rozbójniczymi – 16,7 %
udziału nieletnich w ogólnej liczbie stwierdzonych tego typu przestępstw. Jest to jednak mniej
niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W celu ograniczenia zagrożenia przestępczością nieletnich, w oparciu o ocenę stanu
bezpieczeństwa, w planie pracy Komisariatu Policji w Zdzieszowicach, w ramach
działalności prewencyjnej, założono ogólnie pojęte przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich.
Zadania te realizowano poprzez informowanie sądu rodzinnego, opieki społecznej i
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wszelkich przejawach zaniedbań opiekuńczo –
wychowawczych oraz demoralizacji, tworzenie koalicji z wymienionymi instytucjami na
rzecz pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i pomagania ofiarom.
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Inspirowano tworzenie alternatywnych form spędzenia wolnego czasu przez dzieci i
młodzież z rodzin dysfunkcyjnych. Na bieżąco i w sposób ciągły realizowano zadania i
czynności na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie szkolnym obejmowano
nadzorem przez służby patrolowe tereny przyszkolne oraz miejsca gromadzenia się nieletnich,
zwracając uwagę na naruszenia przepisów prawnych zarówno przez nieletnich, jak i na
szkodę nieletnich.
Kontrolowano miejsca sprzedaży i podawania alkoholu pod kątem ewentualnego
naruszenia przepisów o zakazie sprzedaży alkoholu osobom do lat 18. Przy okazji ujawnienia
faktu spożywania alkoholu bądź zażywania środków odurzających przez małoletnich
wyjaśniano okoliczności wejścia w posiadanie tychże używek.
Przedstawione działania bez wątpienia miały wpływ na udział przestępczości
nieletnich w ogólnej przestępczości stwierdzonej na terenie działania tut. jednostki Policji.
Zaplanowane i podjęte działania w tym zakresie są dobrze realizowane i przynoszą wymierne
efekty.
Praca dochodzeniowo – śledcza
W tym zakresie utrzymano ścisłą współpracę z Prokuraturą Rejonową w Kędzierzynie
– Koźlu, na bieżąco usuwając występujące nieprawidłowości.
Na przestrzeni roku zakończono ogółem 530 postępowań przygotowawczych, tj. o 35 mniej,
niż w tym samym okresie roku ubiegłego.
Działania służb prewencji
Realizując zadania utrzymania właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego w okresie 2004 r funkcjonariusze Referatu Prewencji Komisariatu Policji w
Zdzieszowicach ujawnili 3025 wykroczeń ( o 411 mniej niż w roku ubiegłym ). W związku z
tymi wykroczeniami przeprowadzono 334 postępowania ( o 41 więcej ) obejmujące łącznie
240 wykroczeń ( o 37 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego ). Nałożono 340
mandaty karne ( o 506 mniej ) na kwotę 40.580 zł. Za drobniejsze wykroczenia zastosowano
2445 pouczeń ( o 58 mniej ).
Zatrzymano 132 osoby na gorącym uczynku przestępstwa ( o 38 mniej ), w
zdecydowanej większości nietrzeźwych kierowców oraz 2 osoby poszukiwane listem
gończym. Ponadto funkcjonariusze prewencji wykonali 689 wywiadów środowiskowych
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( o 120 więcej ), 788 interwencji ( o 66 mniej ). Wykonali 252 doprowadzenia ( o 47 mniej ),
uzyskali 36 informacji, które przekazano do Referatu Kryminalnego.
Prognoza zagrożenia przestępczością
Biorąc pod uwagę doświadczenia kilku ostatnich lat, a także uwarunkowania
społeczno – ekonomiczne i analizy ogólnokrajowe, należy założyć, że w 2005 roku nie
zmieni się jakościowy obraz przestępczości, a stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie gminy Zdzieszowice utrzymają się na zbliżonym do dotychczasowego okresu
poziomie.
W nawiązaniu do rozmów i

ustaleń, Komisariat Policji w Zdzieszowicach

przeprowadził dogłębną analizę pod kątem rewitalizacji obszarów miejskich.
W wyniku analizy stwierdzono, iż poprawy wymaga szeroko rozumiany obszar
bezpieczeństwa publicznego, zarówno ruch drogowy jak i prewencja kryminalna.
Od szeregu lat mieszkańcy monitują, iż czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na
poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców ma ruch drogowy. Niezwykle negatywnie
oceniana jest brawura kierujących, przekraczanie dozwolonej prędkości, jazda pojazdami w
stanie nietrzeźwym. Jednym z priorytetów polskiej Policji w związku z wejściem do UE stało
się obniżenie ilości wypadków drogowych i kolizji. Idąc naprzeciw tym zadaniom na terenie
naszego miasta należy również podejmować działania skutecznie niwelujące zagrożenie.
Można zatem zaplanować następujące, szczegółowe przedsięwzięcia:
1.

Wybudowanie bezkolizyjnych rond. Umiejscowienie ich powinno odpowiadać
największemu natężeniu ruchu drogowego, co przekłada się w sposób bezpośredni na
bezpieczeństwo kierujących i pieszych. Mając na uwadze te przesłanki wytypowano
na terenie miasta trzy tego typu miejsca:

2.

-

skrzyżowanie ulic Filarskiego i Góry Świetej Anny w centrum miasta

-

skrzyżowanie ulic Góry Świętej Anny, Rozwadzkiej i Żyrowskiej

-

skrzyżowanie ulic Chrobrego, Solownia z drogą wojewódzką nr 423

Wyposażenie ulicy Chrobrego w konieczną sygnalizację świetlną przy skrzyżowaniu
z ulicą Pokoju. W tym miejscu, rokrocznie notuje się kolizje i wypadki drogowe
związane z niedostatecznym oznakowaniem. W ciągu tej ulicy należałoby
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zamontować lepsze oświetlenie skrzyżowań umieszczając lampy uliczne nad
skrzyżowaniami ( podwieszając je ). Celowe jest również zamontowanie pulsujących
świateł ostrzegawczych w rejonie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr
1, z którego korzystają dzieci udające się do szkoły.
3.

Zamontowanie masztów na fotoradary w ciągu drogi 423.

Drugim obszarem publicznego bezpieczeństwa jest prewencja kryminalna, zapobieganie i
zwalczanie przestępstw kryminalnych i patologii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Szerokie spektrum zagadnień zawarte w tym ogólnym stwierdzeniu pozwala na
przyporządkowanie temu tematowi wielu konkretnych zamierzeń:
1.

Konieczność dalszego rozwoju monitoringu wizyjnego miasta.
Odbiór społeczny tego typu zapobiegania przestępczości jest
pozytywny. Przebywanie w zasięgu kamer zwiększa poczucie
bezpieczeństwa i ogranicza sam zamiar popełnienia czynu
zabronionego.

2.

Rozwój monitoringu w oparciu o system radiowego przekazu
obrazu.

3.

System wewnętrznego monitoringu szkół. W ostatnich latach
odnotowano przypadki zdarzeń kryminalnych, gdzie sprawcami byli
nieletni wymuszający na swoich młodszych kolegach drobne kwoty
pieniężne.

System

monitoringu

umożliwi

kontrolowanie

i

bezpośrednie reagowanie na najmniejsze nawet przejawy złego
zachowania, demoralizacji dzieci i młodzieży.
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3.6 Pomoc społeczna
Zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 roku obowiązek udzielania
pomocy został podzielony między administrację rządową i samorządową. Na terenie
Zdzieszowic zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy
Bolesława Chrobrego 34.
W gminie Zdzieszowice działa Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który
pracuje z około 2.000 rodzin podopiecznych. Obecnie do zakresu zadań tej jednostki dodano
wypłaty zasiłków rodzinnych co automatycznie zwiększa liczbę podopiecznych.

Tabela 20. Udział pomocy społecznej w poszczególnych latach
Ilość osób
Ilość rodzin

1996
1.895
519

1997
1.792
495

1998
1.844
538

1999
1.805
536

2000
1.996
574

2001
1.929
567

2002
1.665
538

2003
1.677
548

2004
1.018

490

2

`(Opracowano na podstawie sprawozdań rocznych MPIPS na dzień 31.12.2004 r)

Tabela 21. Dożywianie dzieci w szkołach
Ilość dzieci
Ilość placówek

1996
215
3

1997
247
3

1998
176
3

1999
238
4

2000
251
5

2001
246
5

2002
207
5

2003
235
6

(Opracowano na podstawie sprawozdań rocznych MPIPS1 na dzień 31.12.2004 r)

Tabela 22. Dodatki mieszkaniowe
1998
Kwota wypłaconych
dodatków
Ilość dodatków
mieszkaniowych

1999

2000

2001

159.261 365.457 384.167

444.021

383.143 379.617

1679

2615

2401

2020

2370

2002

2003

2412

(Opracowano na podstawie sprawozdań rocznych )

2

Obecnie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
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Z analizy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w 2002 r na zadania
pomocy społecznej wydatkowano znacznie większą liczbę środków niż w roku 2003, co
obrazuje poniższa tabela:
Tabela 23
Zadania
Własne

320.789

392.347

110.109

Zlecone

715.660

601.571

508.829

Razem

1.036.449

993.918

618.938

2002

2003

2004

(Opracowanie własne OPS w Zdzieszowicach na dzień 31.12.2004 r)
Tabela 24
Wyszczególnienie
Liczba osób, którym
przyznano świadczenia
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinach

2002

2003

2004

816

776

1166

548
1.665

548
1.677

904
3.104

(Opracowanie własne OPS w Zdzieszowicach na dzień 31.12.2004 r )
Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej w 2004 roku była
większa o

67 osób w stosunku do roku poprzedniego, natomiast 390 osób pobiera

świadczenia rodzinne od maja 2004 roku
W porównaniu z 2002 r nastąpił wzrost liczby osób, którym przyznana została pomoc w
postaci:
•

Świadczeń pieniężnych

•

Świadczeń w naturze

•

Usług opiekuńczych

•

Dożywiania dzieci w szkołach

•

Pracy socjalnej

Powodem tego jest ubóstwo, które jest obecnie wysoce złożonym zjawiskiem,
generowanym głównie przez dwa czynniki, tj. społeczno – ekonomiczny i społeczno –
demograficzny, a konkretnie przez zmienne wchodzące w zakres tych czynności, mianowicie:
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wskaźnik bezrobocia, wskaźnik rodzin wielodzietnych i niepełnych, jak również wskaźnik
gospodarstw domowych żyjących z osobą niepełnosprawną lub długotrwale chorą.
Bariery uniemożliwiające podjęcie zatrudnienia to niskie płace, mała liczba ofert pracy
dla osób bez wykształcenia i po 40-tym roku życia. Brak jest odpowiednich nakładów
środków finansowych na skuteczną walkę z ubóstwem poprzez udzielaną pomoc.
Tabela 25
Lp.

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Przyczyny

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa
domowego
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do
życia po opuszczeniu zakładu
karnego

2002
Liczba Liczba
rodzin osób w
rodzinie

2003
2004
Liczba
Liczba Liczba Liczba
rodzin
osób w rodzin osób w
rodzinie
rodzinie

16
1
12
38
232
125
120
181

38
2
12
155
664
355
310
743

23
1
12
34
256
127
123
150

45
2
12
142
712
385
319
652

30
1
12
28
258
78
125
119

52
2
12
131
711
213
326
505

48
1
29

137
7
39

59
1
21

155
7
35

70
0
22

167
0
35

(Opracowanie własne OPS w Zdzieszowicach na dzień 31.12.2004 r ))
Liczba osób bezrobotnych stanowi największą grupę korzystających z pomocy
społecznej. Następną grupą są rodziny niepełne i wielodzietne, a także takie, w których
występuje bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Bezrobocie i postępująca za nim pauperyzacja społeczeństwa przyczyniają się do wzrostu
liczby beneficjentów korzystających z pomocy społecznej.
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W związku z deformacją struktury demograficznej ( niekorzystny bilans będący m.in.
wynikiem ujemnego przyrostu naturalnego i migracji ludności, powodujący starzenie się
struktury i konieczność zwiększenia placówek całodobowej i okresowej opieki ) rodzi
zapotrzebowanie na placówki, które będą alternatywną formą opieki i zorganizowania czasu
wolnego. Brak jest np. domu dziennego pobytu.
W zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych takich jak alkoholizm,
narkomania, społeczne niedostosowanie dzieci, nieletnich i młodzieży, ubóstwo podejmuje się
szereg działań zmierzających do ograniczania tego rodzaju problemów.
Zasoby instytucjonalne na terenie gminy Zdzieszowice tj. Miejsko-Gminny Ośrodek
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas,
Stowarzyszenie „Otwarte Serce” umożliwiają realizację zadań w tym kierunku i niwelowanie
nasilających się problemów społecznych.
W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Zdzieszowice
podejmuje się następujące działania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalane corocznie przez Radę Miejską.
Diagnoza do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
została opracowana na podstawie danych o stanie problemów alkoholowych i ich wpływu na
życie społeczne mieszkańców gminy Zdzieszowice. Według danych państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można przyjąć, że 2% populacji stanowią osoby
uzależnione. W przypadku gminy Zdzieszowice stanowiłoby to liczbę 347 osób.
W okresie od września do grudnia 2003 r przeprowadzono test przesiewowy rozpoznawania
zaburzeń związanych z piciem alkoholu – AUDIT na 963 mieszkańców gminy (448 kobiet i
515 mężczyzn ). Kobiety zadeklarowały mniejszą częstotliwość picia alkoholu oraz mniejsze
spożywane dawki, znaczna część deklarowała pełną abstynencję. Test podzielił populację
osób badanych na trzy podgrupy:
a. osób, które wydają się nie mieć problemów alkoholowych – 916 osób ( 95,1 %
populacji )
b. osób pijących w sposób ryzykowny/szkodliwy – 27 osób ( 2,8 % )
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c. osób u których podejrzewać można uzależnienie od alkoholu – 20 osób
( 2,1 %)
Badania wykazały, iż wśród osób pijących ryzykownie nie było kobiet, a większość
tak pijących mężczyzn to osoby w wieku 26 – 35 lat oraz 46 – 55 lat .
Wśród osób z podejrzeniem uzależnienia 10% stanowią kobiety, 90% mężczyźni – są
to osoby w wieku 46 – 55 lat.
W miesiącu listopadzie 2003 r przeprowadzana była ankieta wśród 355 uczniów ( 150
dziewcząt i 205 chłopców )Gimnazjum oraz Zespołu Szkół w Zdzieszowicach – 190 uczniów
w wieku 13 – 19 lat z Gimnazjum i 165 z Zespołu Szkół.
Wyniki badań ankietowych były następujące :prawie połowa przebadanych uczniów
miała kontakt z alkoholem w ciągu ostatnich 30 dni ( w porównaniu z badaniami w latach
wcześniejszych jest to wyraźny wzrost ). Z osób, które przyznały, ze wypiły już jakiś napój
alkoholowy 41 % przyznaje, że pije alkohol sporadycznie ( kilka razy w roku lub wypiło kilka
razy w życiu ). 9,9 % uczniów przyznało, ze któreś z ich rodziców często pije alkohol To
oznacza, że co 10 dziecko widzi, że w jego rodzinie jest problem z alkoholem.
Poza problemem alkoholizmu istnieją inne, równie ważne problemy konieczne do
poruszenia a co za tym idzie do ich zwalczania.
Pierwszym jest nałóg palenia papierosów. Z badań przeprowadzonych wśród badanej
młodzieży wynika, iż 57,7% uczniów ma za sobą próby palenia papierosów. Wśród dziewcząt
wskaźnik ten wynosi 53%, wśród chłopców 61% ( wśród uczniów, którzy spróbowali palenie
¼ zrobiła to przed 10 rokiem życia).
Środki odurzające – narkotyki to kolejny problem, z którym należy walczyć i go
eliminować na szerszą

skalę. Do tego, że kiedykolwiek wzięli jakiś środek odurzający

przyznało się 7,5 % uczniów Gimnazjum oraz 33,3 % uczniów Zespołu Szkół. Zdaniem 38%
uczniów Gimnazjum i 15,2 % uczniów Zespołu Szkół nie czuje się wystarczająco bezpiecznie
w szkole. Najczęściej doświadczanym aktem przemocy w szkole jest zdaniem uczniów bycie
obrzucanym wyzwiskami i obelgami. Doświadcza tego co 3 uczeń Gimnazjum . Uczniowie
Zespołu Szkół doświadczają tego typu przemocy rzadziej.
W domu 95% uczniów czuje się bezpiecznie. Niewielki procent przyznaje, że
spotykają ich w domu akty przemocy.
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Zamierzenia

Gminnego

programu

profilaktyki

i

rozwiązywania

problemów

alkoholowych na 2005 rok:
 ograniczenie dostępności alkoholu na terenie gminy, szczególnie dla dzieci i
młodzieży (wdraża się procedury wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie
sprzedaży

napojów

alkoholowych,

przestrzeganie

zasad

obrotu

napojami

alkoholowymi, przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży, zobowiązuje się
sprzedawców do umieszczenia w widocznym miejscu informacji o nie
obsługiwaniu osób do lat 18 i osób nietrzeźwych oraz nie sprzedawaniu napojów
alkoholowych na kredyt i pod zastaw )
 prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej

w

szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu ( organizacja warsztatów psychologicznych i treningów
dla osób uzależnionych i współuzależnionych celem kształtowania prawidłowych
postaw abstynenckich )
 udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
( podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu
osób uzależnionych od alkoholu , dostępność poradnictwa prawnego w zakresie
prawa rodzinnego dla osób z rodzin z problemami alkoholowymi, dotkniętych
przemocą w sytuacji kryzysowej, zapewnienie pomocy psychologicznej i
terapeutycznej )
 wspieranie zatrudnienia socjalnego ( przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób uzależnionych od alkoholu , przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Zdzieszowicach poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno –
terapeutycznych dla osób uzależnionych, nadmiernie pijących).
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3.7. Problemy zidentyfikowane w strefie społecznej
Wynikiem przeprowadzonej powyżej analizy jest przedstawienie tych cech
i czynników zaobserwowanych w strefie rozwoju społecznego miasta Zdzieszowice, które
mogą w sposób znaczący mieć odzwierciedlenie w procesach rewitalizacyjnych.
Lista nie będzie zawierać wszystkich zidentyfikowanych w badanych obszarach
problemów, a jedynie te, które mają bezpośredni związek z wdrożeniem programu
rewitalizacji. Podczas analizy dokonanej w tym rozdziale zidentyfikowano następujące
problemy, których rozwiązanie będzie możliwe na skutek wdrożenia Programu
rewitalizacji Obszarów Miejskich.
•

Niski poziom samoorganizacji mieszkańców miasta za wyjątkiem organizacji
charytatywnych ( Caritas, Fundacja Otwarte Serce )

•

Wzrost liczebności grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym

•

Wzrost liczby osób objętych opieką społeczną

•

Wzrost przestępczości w środowisku miejskim

•

Zły stan infrastruktury mieszkaniowej, szczególnie w obszarach zagrożonych
patologiami

•

Pogarda dla działań nie przynoszących profitów finansowych
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3. Analiza SWOT Miasta Zdzieszowice
Analiza SWOT jest jednym z narzędzi analizy strategicznej. Celem analizy SWOT jest
zebranie i przedstawienie w uporządkowany sposób informacji, na podstawie których
będą się kształtowały warianty strategicznych scenariuszy rozwoju. Zestawienie silnych
stron daje obraz atutów regionu, zestawienie słabych ukazuje skalę problemów. Na ich
bazie można określić możliwości regionu, a więc szanse rozwojowe, jak również obszary
problemowe stanowiące zagrożenia na drodze rozwoju. Świadomość istnienia wszystkich
tych czynników pozwala wybrać odpowiednie środki zaradcze, ustalić drogi likwidacji
istniejących problemów oraz ścieżki wzmacniania atutów.
Podczas opracowywania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice w czerwcu
2001 roku, zdefiniowano najważniejsze czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które mają
zasadniczy wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy. Czynniki te, w większości są
aktualne również i dzisiaj ( rok 2005 ) i zostały wyznaczone w postaci tzw. analizy
SWOT.
Dokonanie analizy poprzez identyfikację mocnych i słabych stron Zdzieszowic oraz
przeanalizowanie szans i zagrożeń wynikających z otoczenia pozwoli na sformułowanie
celów.

Tabela 26
Lista głównych ATUTÓW miasta
S-1

Dogodne położenie miasta względem:
• Szlaków komunikacyjnych – autostrada A – 4 łącząca
południową Polskę z zachodu na wschód, połączenie Berlina
ze Śląskiem, Małopolską aż do Ukrainy.

S–2

• Centralne położenie w obrębie 3 dużych powiatów .
Rozwinięta infrastruktura techniczna:
• Dobrze rozwinięta sieć dróg.
• Dobrze rozwinięta sieć telefoniczna.
• Dobra jakość usług komunalnych.
• Oczyszczalnia ścieków
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S–3

• Sieć gazowa w mieście.
• Wykorzystanie dotychczas niezagospodarowanych terenów pod
produkcję i usługi
• Duże zainteresowanie inwestorów z zewnątrz.
• Dominacja małych firm w ogólnej liczbie podmiotów.
• Współpraca z innymi regionami w sprawach pozyskania siły
roboczej.
• Korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa
ekologicznego.

S–4

• Korzystne warunki glebowe w dorzeczu Odry.
Przywiązanie mieszkańców do wartości tradycyjnych:
• Pracowitość
• Kultywowanie tradycji rodzinnej i rodzimej

S-5

• Związek z historią i kulturą miejscową
• Niski poziom bezrobocia
• Walka z alkoholizmem i narkomanią

S-6

• Dobry poziom wykrywalności przestępstw
Dogodne warunki rozwoju młodzieży:
• Wysoki poziom kształcenia w szkolnictwie miejscowym
• Organizacja imprez kulturalnych
• Istnienie klubów sportowych, stowarzyszeń kulturalnych,
działalność kulturalna nieformalnych grup środowiskowych
• Duży potencjał intelektualny młodego pokolenia
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Tabela 27
Lista głównych SŁABOŚCI miasta
W–1

• Niska świadomość części mieszkańców o potrzebie i
konieczności ochrony środowiska naturalnego.

W–2

• Brak całościowego zagospodarowania odpadów stałych
• Zły stan techniczny zasobów mieszkaniowych i brak
mieszkań.
• Częściowo

przestarzałe

uzbrojenie

w

infrastrukturę

techniczną
• Brak obwodnicy miasta
• Przestarzały system sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
mieście
• Brak budownictwa komunalnego i socjalnego
• Niedostosowanie infrastruktury i budynków dla potrzeb osób
W–3
W- 4
W–5

niepełnosprawnych
• Zbyt mała baza noclegowa
• Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna.
• Niedostateczne zaplecze sal sportowych przy szkołach

W–6

podstawowych
• Wymagające remontów i modernizacji obiekty sportowo –
rekreacyjne

W–7

• Wymagające modernizacji obiekty oświaty
• Pogarszające się warunki bytowe mieszkańców
• Wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej
• Ubożenie mieszkańców, malejący wpływ podatków

W–8

• Powiększenie się różnic w dochodach ludności
• Niewielka ilość pracy dla ludzi młodych i wykształconych
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Tabela 28
Lista głównych SZANS dla rozwoju miasta
O–1

• Integracja europejska, która stwarza możliwość pozyskania

O-2

środków pomocowych
• Korzystne położenie

O-3
O-4

względem bliższego i dalszego otoczenia
• Dynamika powstania małych i średnich przedsiębiorstw
• Wystarczająca ilość terenów do zagospodarowania na cele

O-5
O-6
O-7

rozwoju gospodarczego
• Aktywizacja terenów wokół autostrady
• Zagospodarowanie rzeki Odra ( program „Odra 2005” )
• Kontakty zagraniczne umożliwiające zwiększenie napływu

O-8
O-9
O - 10

kapitału zagranicznego wspierającego inwestycje
• Otwartość władz lokalnych na innowacje i potrzeby rozwoju
• Rozwój agroturystyki
• Podjęcie zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i
restrukturyzacyjnych

O - 11

geograficzno

Zakładów

–

komunikacyjne

Koksowniczych

„Zdzieszowice” Sp. z o.o.
• Przygotowywanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i
usługowo - przemysłowe

Tabela 29
Lista głównych ZAGROŻEŃ dla rozwoju miasta
T–1

• Zahamowanie niezbędnych reform pozwalających na zmiany

T–2

nieefektywnej struktury krajowej i światowej gospodarki
• Drogie kredyty, trudny dostęp do kredytów preferencyjnych,

T–3
T–4

brak efektywnego systemu pożyczkowo - kredytowego
• Niska siła nabywcza społeczeństwa
• Duża niepewność działania wynikająca z wielu zmian

T-5

gospodarczych, społecznych i politycznych
• Brak sprawnego systemu aktywizacji bezrobotnych

T–6

• Zagrożenie wzrostem bezrobocia
• Duża migracja zawodowa w tym szczególnie ludzi z
63

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zdzieszowic

T–7
T–8

wykształceniem wyższym
• Restrykcyjny system podatkowy Państwa
• Przenoszenie przez Państwo na gminy większej liczby zadań

T–9

bez zabezpieczenia odpowiedniej środków
• Niedostateczny postęp w reformowaniu finansów publicznych

T - 10

i nadmierny wzrost obciążeń podatkowych
• Stagnacja gospodarcza firm działających

T - 11

Zdzieszowic
• Niedostateczna ilość inwestorów strategicznych zarówno

T - 12

krajowych jak i zagranicznych
• Wzrost patologii społecznych i zagrożenie bezpieczeństwa

na

terenie

publicznego
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ROZDZIAŁ II
NAWIĄZANIE

DO

STRATEGICZNYCH

DOKUMENTÓW

DOTYCZACYCH

ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA I
REGIONU.
Wsparcie programów rewitalizacji ma podłoże w dokumentach rządowych
określających strategię rozwoju i politykę zagospodarowania przestrzennego. Jednym z celów
Narodowej

Strategii

Rozwoju

Regionalnego

jest

„tworzenie

warunków

wzrostu

konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki
sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską”.
Jednym z priorytetów polityki rozwoju regionalnego do 2006 roku jest wsparcie
obszarów wymagających aktywizacji i obszarów zagrożonych marginalizacją.
Program rewitalizacji jest zgodny z priorytetami, kierunkami i celami rozwojowymi
zapisanymi w poniższych dokumentach.
2.1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000 – 2015
„Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015” jest podstawowym
dokumentem kierunkowym, wyznaczającym priorytety i główne cele strategiczne. Stanowi
ona podstawę do sporządzenia dokumentów operacyjnych określających sposób i metody
realizacji przedsięwzięć.

Została ona przyjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego

Uchwałą z dnia 30 maja 2000 r.
Podstawowymi przesłankami tejże Strategii jest stworzenie w regionie warunków dla
likwidacji zapóźnień cywilizacyjnych.
Analiza szans i zagrożeń pozwoliła na sformułowanie długofalowej wizji rozwoju regionu
wyrażonej w postaci misji i kierunków perspektywicznych. Każdemu kierunkowi
przyporządkowano do osiągnięcia cele strategiczne, tym zaś cele operacyjne.
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Opisywana strategia określa misję województwa jako:
„WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE REGIONEM PARTNERSTWA,
ZAMIESZKAŁYM PRZEZ LUDZI WYKSZTAŁCONYCH I OTWARTYCH NA
ŚWIAT”
Kolejnym etapem planowania strategicznego w strategii rozwoju było określenie
priorytetów i celów strategicznych. Ustalając priorytety i cele strategiczne uwzględniono
również zapisy zawarte w „Narodowej strategii rozwoju regionalnego”, określające rolę
państwa wobec regionów. Przyjęto, iż korzystne dla rozwoju regionu jest przenikanie się
priorytetów i celów strategicznych regionalnych z zapisanymi w „Narodowej strategii
rozwoju regionalnego”.
Priorytety rozwojowe dla województwa opolskiego ustalono w następujący sposób:
I.

Wzmocnienie konkurencyjności województwa opolskiego.

II.

Wyrównywanie szans rozwoju w regionie.

Osiągnięcie efektów w obu kierunkach priorytetowych wymaga ustalenia celów
strategicznych:
1) Dobrze wykształcone społeczeństwo.
2) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego potencjału
gospodarczego.
3) Aktywizacja gospodarcza regionu z wykorzystaniem europejskiego korytarza
transportowego przebiegającego przez województwo opolskie.
4) Restrukturyzacja rolnictwa i rozbudowa sektora przetwórstwa rolno – spożywczego
oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast.
5) Rozwój współpracy międzynarodowej, kontaktów indywidualnych oraz współpracy
transgranicznej.
6) Poprawa warunków życia w regionie.
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Spośród wszystkich sześciu celów strategicznych mających doprowadzić do zrealizowania
misji województwa, poniżej określono te, które mają związek bezpośrednio z realizacją
LPROM Zdzieszowic.
Cel strategiczny : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz istniejącego
potencjału gospodarczego
W ramach tego celu strategicznego, przewiduje się realizację celów operacyjnych, które mają
za zadanie doprowadzić do zmniejszenia luki cywilizacyjnej regionu i przygotować go do
konkurencji na rynku krajowym i zagranicznym.
Cele operacyjne w tym obszarze sformułowano w następujący sposób:
•

Pełna dostępność mediów technicznych.

•

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

•

Rozwój sektora usług.

•

Systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego

•

Wysoki standard infrastruktury komunikacyjnej

•

Restrukturyzacja przemysłu z zastosowaniem nowoczesnych technologii

Atrakcyjność inwestycyjna regionu zgodnie z powyższymi założeniami, jest
uzależniona od pełnej dostępności mediów technicznych. Modernizacja i rozbudowa sieci
wodociągowych, energetycznych, gazowych i ciepłowniczych stworzy warunki dla
aktywizacji gospodarczej całego regionu.
Wysoki standard infrastruktury komunikacyjnej to unowocześnienie i rozbudowa
połączeń drogowych zarówno o znaczeniu lokalnym jak i regionalnym.
Kolejnym elementem dzięki któremu osiągniemy zdefiniowany cel strategiczny będzie
poprawa stanu środowiska przyrodniczego. Dotyczy to zwłaszcza rozszerzenia na obszarze
całego województwa programu likwidacji niskiej emisji.
Konkurencyjność gospodarczą regionu można zagwarantować tworząc warunki do
działań innowacyjnych w obszarze przemysłu i usług. Preferowane w ramach restrukturyzacji
muszą być technologie nowoczesne, o wysokim stopniu złożoności i przyjazne dla
środowiska. Konieczne jest opracowanie i wdrożenie działań na rzecz wzrostu liczby
podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. W
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rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw upatruje się szanse na dywersyfikację życia
gospodarczego oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Rozwój sektora MŚP wymaga
stworzenia w regionie systemu doradztwa i systemu informacyjnego w zakresie kooperacji i
eksportu.
W ramach strategii rozwoju regionalnego położono nacisk na realizację programów
dążących do pobudzenia przedsiębiorczości i uatrakcyjnienia terenów inwestycyjnych dla
inwestorów zewnętrznych oraz prowadzenie działań promocyjnych.
Cel strategiczny: Poprawa warunków życia w regionie
W strategii województwa, wzrostowi gospodarczemu muszą towarzyszyć również procesy
uwzględniające potrzeby człowiek. Sformułowanie tego celu ma prowadzić do ustalenia
działań w zakresie podstawowych potrzeb człowieka i zapewnić mu godziwe i spokojne
życie.
Cele operacyjne w zakresie poprawy warunków życia określono następująco:
•

Aktywizacja obszarów wymagających szczególnych programów ograniczenia
bezrobocia ( przeciwdziałanie marginalizacji ).

•

Rozwój budownictwa mieszkaniowego.

•

Dążenie do przedłużenia życia mieszkańców przy jednoczesnym stałym podnoszeniu
jego jakości.

Aktywizacja obszarów wymagających szczególnych programów ograniczenia bezrobocia
dotyczyć będzie obszarów restrukturyzowanych z udziałem przemysłu „schyłkowego” Należy
zastosować instrumenty aktywizacji i promocji mobilności siły roboczej. Przekwalifikowania,
szkolenia, doradztwo, subsydiowane zatrudnienie dla pracowników zwalnianych.
Bardzo ważnym elementem w strategii jest dążenie do poprawy sytuacji mieszkaniowej.
Sytuacja mieszkaniowa w województwie opolskim charakteryzuje się najwyższym w kraju
wskaźnikiem powierzchni użytkowej mieszkańca na jedną osobę. Biorąc pod uwagę liczbę
oddanych do użytku mieszkań, w stosunku do liczby ludności województwo zajmuje ostatnie
miejsce w kraju. Konieczna jest zmiana tej sytuacji. Jednak wymaga to zaangażowania
różnych podmiotów społecznych i prywatnych.
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Niniejszy LPROM stwarza szanse wspierania wszelkich inicjatyw zmierzających do
tworzenia nowej substancji mieszkaniowej i modernizacji istniejącej. Przyczynić się do tego
może proces zbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe, zbiorowe i indywidualne oraz
budowa dróg i systemów komunikacji.
2.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR ) jest jednym z
siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju /
Podstawy Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 – 2006 ( NPR/PWW ). ZPORR rozwija cele
NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR, będzie
współfinansowana ze środków Funduszy Strukturalnych.
Przy wykorzystaniu tego narzędzia istnieje szansa na efektywne wykorzystanie w
województwie opolskim ponad 76 mln euro w latach 2004 – 2006.
ZPORR przyjęto przez Radę Ministrów w dniu 16 kwietnia 2004 r. i od tego momentu
stał się on obowiązującym w naszym kraju aktem prawnym.
Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz
przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać
długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i
terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.
Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom
strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej
ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii
społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać
się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu.

Nazwa priorytetu
Priorytet 1

Nazwa działania

Działanie 1
Modernizacja i rozbudowa regionalnego
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
układu transportowego
służącej wzmocnieniu konkurencyjności Działanie 2
Infrastruktura ochrony środowiska
regionów
Działanie 3
Regionalna infrastruktura społeczna
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Priorytet 2
Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich

Priorytet 3
Rozwój lokalny

Działanie 4
Rozwój turystyki i kultury
Działanie 5
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie 1
Rozwój
umiejętności
powiązanych
z
potrzebami regionalnego rynku pracy w
regionie
Działanie 2
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne
Działanie 3
Reorientacja zawodowa osób odchodzących z
rolnictwa
Działanie 4
Reorientacja zawodowa osób zagrożonych
procesami restrukturyzacyjnymi
Działanie 5
Promocja przedsiębiorczości
Działanie 6
Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer
wiedzy
Działanie 1
Obszary wiejskie
Działanie 2
Obszary podlegające restrukturyzacji
Działanie 3
Zdegradowane obszary miejskie, po-przemys
łowe i po-wojskowe
Działanie 4
Mikroprzedsiębiorstwa
Działanie 5
Lokalna infrastruktura społeczna

W ramach Priorytetu III - Rozwój Lokalny wyodrębniono Działanie 3 Zdegradowane obszary miejskie, po-przemysłowe i po-wojskowe. Działanie to jest ważne w
kontekście możliwości realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rewitalizacji
obszarów miejskich.
W ramach tego działania realizowane będą dwa poddziałania, obejmujące dwa różnego typu
obszary wsparcia:
3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich
3.3.2. Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowe
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Projekty infrastrukturalne dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich i terenów poprzemysłowych i po-wojskowych będą wdrażane w powiązaniu z projektami z zakresu
ożywienia

gospodarczego

i

rozwiązywania

problemów

społecznych

i

ułatwienia

przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez dostarczenie
im dogodniejszych warunków, uzupełniając tym samym działania podejmowane w ramach
ZPORR Priorytet 2 – „Wzmocnienie Regionalnych Zasobów Ludzkich”, oraz Sektorowego
Programu

Operacyjnego

„Rozwój

Zasobów

Ludzkich”

i

Sektorowego

Programu

Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, a także Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL.
Wdrażanie projektów rewitalizacji miast i dzielnic miast, w ramach tego działania,
wpłynie również na stworzenie potencjału dla przyszłej realizacji w Polsce Inicjatywy
Wspólnotowej URBAN. Rewaloryzacja urbanistyczna będzie polegać na wsparciu
kompleksowych działań technicznych, takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury
podstawowej, rewaloryzacja zabudowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego,
zwiększenie z jednej strony funkcjonalności a z drugiej estetyki przestrzeni publicznych na
terenach rewitalizowanych. Projekty obejmować będą także działania

na rzecz walki z

patologiami społecznymi.
Warunkiem koniecznym do skorzystania ze wsparcia w ramach poddziałań 3.3.1 i
3.3.2 jest przygotowanie przez potencjalnych beneficjentów kilkuletnich Lokalnych
Programów Rewitalizacji. W przypadku poddziałania 3.3.1 będzie to Lokalny Program
Rewitalizacji Obszarów Miejskich, zaś w przypadku drugiego poddziałania 3.3.2 Lokalny
Program Rewitalizacji Obszarów Po-przemysłowych i Po-wojskowych.
Poza tym Lokalne Programy Rewitalizacji powinny zawierać opis niezbędnych działań
potrzebnych dla rozwoju gospodarczego rewitalizowanych terenów, proponowane sposoby
rozwiązywania problemów społecznych, a także kilkuletnie plany finansowe gminy dotyczące
rewitalizacji obszarów miejskich.
Poddziałanie 3.3.1
W ramach tego poddziałania wspierane zostaną projekty, które będą wynikały ze
zintegrowanych programów rewitalizacji społeczno – gospodarczej, przestrzennej i
funkcjonalnej zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych, zespołów mieszkaniowych w
miastach w celu:
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Tworzenia w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalnych i infrastrukturalnych
dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i
edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców ww.
terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym.



Porządkowania

„starej

tkanki”

urbanistycznej

poprzez

odpowiednie

zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem.


Renowacji zabudowy budynków w tym obiektów infrastruktury społecznej.



Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym
znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele gospodarcze,
społeczne, kulturalne.



Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki
przestrzeni publicznej.



Przebudowy lub remontów publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością
gospodarczą.



Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych
patologiami społecznymi obszarach miast.

Ważnym elementem tego poddziałania jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych
i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego oraz
przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi
obszarach miast poprzez szybki wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia.
W ramach Poddziałania 3.3.1 do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone
koszty kwalifikowane zgodnie z zasadami wymienionymi w Rozporządzeniu Komisji
Europejskiej 448/2004 z 10 marca 2004 r. W szczególności mogą to być następujące koszty –
tylko w przypadku przyjęcia projektu do realizacji:
1. Przygotowanie

Lokalnych

Programów

Rewitalizacji

(

prace

studialne, ekspertyzy, badania )
2. Prace

przygotowawcze:

dokumentacja

techniczna,

studium

wykonalności, dokumentacja przetargowa, zakup niezabudowanego
terenu nierozerwalnie związanego z realizacją projektu, projekt
budowlany i architektoniczny ,badania i prace projektowe, zakup
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nieruchomości jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między
zakupem i celami realizacji poddziałania 3.3.1.
3. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym:
przygotowanie terenu pod budowę, prace ziemne, budowlano –
montażowe,

rozbiórkowe,

modernizacyjne,

konserwacyjne,

wykończeniowe, umocnienia, nadzór inżynierski, koszty informacji i
promocji projektu.
Do kosztów niekwalifikowanych należą:
1.

Budowa budynków mieszkaniowych.

2.

Budowa budynków.

3.

Adaptacja, przebudowa, remont budynków, powierzchni i mieszkań
na cele mieszkaniowe.

4.

Remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej
w celach wyłącznie administracyjnych (za wyjątkiem funkcji
szkoleniowych,

przekwalifikowania, poradnictwa zawodowego

osób bezrobotnych, zapobiegania przestępczości ).
5.

Uzbrojenie terenu pod budowę budynków mieszkaniowych.

6.

Remont, przebudowa indywidualnych mieszkań

7.

Rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkalnych.

8.

Zakup nieruchomości dla celów mieszkaniowych.

9.

Finansowanie projektów nie ujętych w LPR, nie przyczyniających
się do realizacji celów działania.

Beneficjentami w ramach Poddziałania 3.3.1. mogą być:
-

gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki
organizacyjne

-

wspólnoty mieszkaniowe

-

szkoły wyższe

-

instytucje użyteczności publicznej – straż pożarna, policja

-

spółdzielnie mieszkaniowe

-

organizacje pozarządowe nie działające dla zysku ( publiczne i non-profit)
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-

podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Poziom dofinansowania projektów Poddziałania 3.3.1 to:
 Dofinansowanie z EFRR
75 % kwalifikujących się wydatków publicznych
 Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
z budżetu państwa – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 10 % oraz
Minister Kultury
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Poddziałnie 3.3.2.
W ramach tego poddziałania wspierane zostaną projekty, które będą wynikały ze
zintegrowanych programów rewitalizacji społeczno – gospodarczej, przestrzennej i
funkcjonalnej terenów po-przemysłowych i po-wojskowych wraz ze znajdującymi się nich
obiektami. Głównym celem rewitalizacji obszarów po-przemysłowych jest zmiana
dotychczasowych funkcji i adaptacji terenu oraz znajdujących się tam obiektów poprzemysłowych na inne cele. Podobnie celem rewitalizacji obszarów po-wojskowych jest
zmiana dotychczasowych funkcji i adaptacja terenu oraz znajdujących się tam obiektów na
cele: usługowe, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne i
turystyczne.
W ramach tego poddziałania szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie
ochrony środowiska naturalnego przyczyniającą się do rekonwersji terenu poprzez tworzenie
stref zieleni, oraz rozbiórkę niepotrzebnych instalacji z terenów po-przemysłowych i powojskowych w celu nadania nowych funkcji społeczno – gospodarczych tym terenom.
Ważny element tego poddziałania stanowi pobudzenie aktywności środowisk
lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego oraz
przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. Dlatego gminy i powiaty, które będą
chciały uzyskać wsparcie w ramach tego poddziałania i na terenie, których znajdują się
obszary po-przemysłowe i po-wojskowe wymagające rewitalizacji, muszą przygotować
Lokalne Programy Rewitalizacji.
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Lokalne Programy Rewitalizacji obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych
powinny zawierać opis niezbędnych działań potrzebnych dla rozwoju gospodarczego terenów
rewitalizowanych, sposoby rozwiązywania problemów społecznych, kilkuletnie plany
finansowe gmin / powiatów dotyczące rewitalizacji.
W ramach Poddziałania 3.3.2 do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone
koszty kwalifikowane zgodne z zasadami wymienionymi

w Rozporządzeniu Komisji

Europejskiej 448/224 z 10 marca 2004 r. W szczególności mogą to być następujące koszty w
przypadku przyjęcia projektu do realizacji:
1.

Przygotowanie

Lokalnych

Programów

Rewitalizacji

(

prace

studialne, ekspertyzy, badania przedmiotem uprawnionym do zwrotu
poniesionego kosztu przygotowania dokumentu jest samorząd gminy
lub powiatu w zależności od tego kto zlecił przygotowanie
programu).
2.

Prac przygotowawczych, w tym: przygotowanie dokumentacji
technicznej, studium wykonalności, raportu oddziaływania na
środowisko,

zakupu

niezabudowanego

terenu

jeśli

jest

nierozerwalnie związany z realizacją projektu, projekt budowlany i
architektoniczny,

przygotowanie

dokumentacji

przetargowej,

badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów
po-przemysłowych i po-wojskowych związane z urbanistyką,
krajobrazem, budownictwem i robotami pomiarowymi, koszty
przygotowania przetargu w tym publikacja ogłoszeń, zakup
nieruchomości jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między
zakupem i celami realizacji poddzialania 3.3.2.
3.

Prace inwestycyjne i związane z procesami inwestycyjnymi: prace
ziemne, rozbiórkowe, remontowe, budowlane, modernizacyjne,
porządkowe, konserwacyjne, wyburzeniowe, wykończeniowe, zakup
wyposażenia

nierozerwalnie

związanego

z

funkcjonowaniem

inwestycji, nadzór inżynierski i konserwatorski, koszty informacji i
promocji.
Do kosztów niekwalifikowanych należą zaś:
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1. Budowa budynków mieszkaniowych.
2. Zakup obiektów wykorzystywanych jako miejsce świadczenia
usług przez administrację publiczna ( za wyjątkiem funkcji
szkoleniowych, poradnictwa, przekwalifikowania zawodowego,
zapobiegania

przestępczości

–

przyczyniających

się

do

realizacji celów działania i dla jednostek, które uczestniczą we
wdrażaniu programu ), zgodnie z zasadą nr 6 zawartą w
Rozporządzeniu KE 448/2004/WE z 10 marca 2004 r
3. Remont,

przebudowa,

adaptacja

lub

budowa

obiektów

wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez
administrację publiczną ( za wyjątkiem funkcji szkoleniowych,
poradnictwa, przekwalifikowania zawodowego, zapobiegania
przestępczości – przyczyniających się do realizacji celów
działania i dla jednostek, które uczestniczą we wdrażaniu
programu ) zgodnie z wymienioną powyżej zasadą.
4. Prace

budowlano

–

montażowe

w

indywidualnych

mieszkaniach.
5. Uzbrojenie terenu pod budowę budownictwa mieszkaniowego.
6. Zakup nieruchomości dla celów wyłącznie mieszkaniowych.
7. Rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkaniowych.
8. Zakup nieruchomości w przypadku kiedy w ciągu 10 ostatnich
lat była finansowana z krajowych lub wspólnotowych grantów,
które powodowałyby podwójne współfinansowanie jego zakupu
ze środków EFRR.
9. Finansowanie projektów nie ujętych w LPR
Beneficjentami w ramach Poddziałania 3.3.2. mogą być:
-

gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki
organizacyjne

-

związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

-

wspólnoty mieszkaniowe

-

szkoły wyższe
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-

instytucje użyteczności publicznej – straż pożarna, policja

-

spółdzielnie mieszkaniowe

-

organizacje pozarządowe nie działające dla zysku ( publiczne i non-profit)

-

podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Poziom dofinansowania projektów Poddziałania 3.3.2 to:
 Dofinansowanie z EFRR
75 % kwalifikujących się wydatków publicznych
50 % kwalifikujących się wydatków publicznych w przypadku projektów dotyczących
kompleksowego uzbrojenia terenu gdy inwestycja generuje znaczący dochód netto
 Dofinansowanie z krajowych środków publicznych:
z budżetu państwa – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 10 % oraz
Minister Kultury
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

2.3. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2001 - 2010
Strategia rozwoju Zdzieszowic stanowi dokument określający z jednej strony stan
obecny miasta i gminy, z drugiej zaś przedstawia kierunki rozwoju na przyszłość.
Celem głównym strategii jest:
„Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez uruchamianie podmiotów gospodarczych,
produkcyjnych, handlowo – usługowych” jako podstawowy element mający wpływ na
Rozwój Miasta i Gminy Zdzieszowice.
W strategii rozwoju MiG Zdzieszowice zdefiniowano następującą MISJĘ:
Zdzieszowice – silny ośrodek lokalny, nastawiony na kompleksową obsługę gminy
Zdzieszowice w zakresie handlu, rzemiosła, usług, edukacji i kultury. Miasto przyjazne
dla wszystkich ludzi, pragnące rozwijać funkcję usługowo – produkcyjną oraz
turystyczną w oparciu o istniejący potencjał przerobowy, wysoko rozwiniętą
infrastrukturę techniczną oraz walory turystyczne.
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Celem głównym strategii jest Rozwój Miasta i Gminy Zdzieszowice. Aby ten cel
można było zrealizować określono kierunki działań (rozwoju), będące głównymi filarami
strategii długofalowego rozwoju i mogącym decydować o sukcesie jej realizacji. Są to:
-

ochrona środowiska

-

poprawa bezpieczeństwa

-

rozwój i modernizacja rolnictwa

-

rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów krajobrazowo – turystycznych

-

proinwestycyjna polityka gminy

-

rozwój budownictwa mieszkaniowego

Planując rozwój miasta i gminy konieczne jest uwzględnienie megatrendów
występujących w procesach rozwojowych. Są to:
•

globalizacja

rozwoju

wymuszająca

tworzenie

warunków

do

sprostowania

konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim. Można ją uzyskać na drodze
otwartości dla technologii i kapitału zagranicznego, podwyższenia efektywności życia
gospodarczego oraz wysokiego poziomu innowacyjności,
•

ekorozwój prowadzący w dłuższej perspektywie do zrównoważonego rozwoju.
Oznacza to, że działalność gospodarcza winna uwzględnić zasady wykorzystania
środowiska w swoim istnieniu. Zmniejszenie energochłonności, wodochłonności i
materiałochłonności w działalności gospodarczej musi towarzyszyć każdemu
programowi rozwojowemu.

•

Demokracja realizująca decentralizację zarządzania

Rozwój gminy w dużym stopniu będzie uzależniony od uwarunkowań wewnętrznych, do
których możemy zaliczyć:
•

Systematyczne zmiany w potencjale demograficznym polegające na ujemnym
przyroście naturalnym i ujemnym saldzie migracji

•

Barierę ekologiczną w postaci zanieczyszczonego środowiska, które nie pozwala na
planowanie rozwoju, bez uprzedniego naprawienia szkód w przyrodzie

•

Brak przyzwolenia społecznego na restrukturyzację gospodarki i towarzyszący jej
przejściowy brak bezrobocia

•

Barierę finansową związana z brakiem środków na realizację zadań.
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Szeroki i zróżnicowany zakres zadań koniecznych do realizacji w celu osiągnięcia
długofalowego rozwoju społeczno – gospodarczego, przekonuje autorów LPR o ważności i
konieczności jego opracowania a następnie wdrażania.
Działania w dziedzinie rewitalizacji obszarów zapewnią właściwy, zgodny z analizą szans
i zagrożeń rozwój miasta, dzięki czemu zostanie zrealizowany cel strategiczny naszej
strategii.

2.4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zdzieszowice
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego został opracowany w 2002 roku i
stał się aktem prawa miejscowego po uchwaleniu go przez Radę Miasta Zdzieszowice
( Uchwałą nr LII/419/02 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 października 2002 r w
sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

miasta

Zdzieszowice ). Podstawowym elementem MPZP jest rysunek planu w skali 1:2000,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Plan ten obejmuje obszar miasta Zdzieszowice o łącznej powierzchni 1 234,9116 ha. Plan
został sporządzony w oparciu o zatwierdzone studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zdzieszowice z grudnia 1995 r.
Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi
podstawę do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1.

Ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w
zakresie rozwoju strefy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej,
ochrona środowiska, rozwoju i poprawy jakości istniejącego układu
drogowo – ulicznego, przekształceń struktury funkcjonalno –
przestrzennej obszaru w sposób zapewniający równowagę między
strefą mieszkaniowo – usługową a strefą ekologiczną.

2.

Harmonijny, uporządkowany rozwój obszaru o dominującej funkcji
mieszkaniowej i poprawa jakości życia mieszkańców.

3.

Wytworzenie

nowego

centrum

usługowego

poza

obszarem

szkodliwego oddziaływania Zakładów Koksowniczych.

79

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zdzieszowic
Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych w ramach MPZP podzielono w
następujący sposób:
1. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji wraz
z zielenią izolacyjną stanowi system ulic układu podstawowego,
obsługującego, ciągów pieszych i pieszo – rowerowych
wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi .
Układ komunikacyjny dzieli się na następujące kategorie ulic:
G - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się na ulicę
główną ( droga wojewódzka Opole – Kędzierzyn-Koźle ),
ustalając szerokość pasa w liniach rozgraniczających równą
30 m. Na odcinku projektowanej obwodnicy istniejąca droga
wojewódzka zostanie zdeklasowana do niższej kategorii.
Z - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się na ulice
zbiorcze, ustalając szerokość pasa w liniach rozgraniczających
równą 20 m
L – tereny oznaczone tym symbolem przeznaczone są na ulice
lokalne, ustalając szerokość pasa w liniach rozgraniczających
równą 12 m
D – tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się na ulice
dojazdowe, szerokość pasa 10 m
2. Tereny komunikacji kolejowej i będące w użytkowaniu przez
PKP – symbol KK – na obszarze ścisłego centrum należy dążyć
do zmniejszenia uciążliwości poprzez wprowadzenie zieleni
izolacyjnej lub ekranów akustycznych.
3. Tereny przeznaczone pod urządzenia komunalne i sieci
infrastruktury technicznej
4. tereny dla usług o charakterze publicznym: tereny sportowe
( Us), tereny oświaty ( Uo ).
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W zakresie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko inwestor winien
uwzględniać aktualnie obowiązujące przepisy szczególnie w zakresie ochrony środowiska.
1. Strefa ochronna Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o.
–

w powyższej strefie obowiązuje zakaz rozbudowy i realizacji budynków
mieszkalnych, obiektów związanych z oświatą, zdrowiem, sportem

–

istniejącą zabudowę mieszkaniową dopuszcza się do tymczasowego
użytkowania, ze wskazaniem przekształcenia na mieszkania rotacyjne,
tymczasowe,

–

na terenie istniejących ogródków działkowych zakazuje się uprawy
owoców i warzyw ze wskazaniem na uprawy kwiatowe i ozdobne,

–

istniejące tereny poprzemysłowe (dawnego przedsiębiorstwa budowlanego)
po północnej stronie ul Filarskiego poddaje się restrukturyzacji z
przeznaczeniem

na

nieuciążliwy

przemysł,

rzemiosło,

magazyny,

hurtownie,
–

pozostałe tereny wchodzące w skład strefy przeznacza się na dolesienia i
uzupełnienia zielenią izolacyjną,

1. Tereny określone w studium uwarunkowań jako Ekologiczny System Obszarów
Chronionych – ESOCH ( istniejący park leśny, tereny zielone w północno –
zachodniej części miasta, dolina rzeki Odry obszar zbiornika wodnego w
południowej części miasta
-

istniejące elementy układu przyrodniczego : tereny zieleni leśnej, użytków
zielonych, upraw rolnych, wód uzupełnia się w celu zachowania ciągłości
systemu poprzez dolesienia

2. Tereny na południu od rzeki Odry stanowią obszar chronionego krajobrazu pod
nazwą „Łęg Zdzieszowicki” i podlegają zasadom użytkowania określonym w
rozporządzeniu Wojewody Opolskiego nr P/14/2000 z 17 maja 2000 r. w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim.
3. Elementy środowiska przyrodniczego dla pozostałych terenów stanowić będą
tereny zieleni leśnej, zieleni izolacyjnej, użytków zielonych, upraw rolnych, wód
oraz zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej.
4.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy związanej ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, dopuszczalne poziomy hałasu
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zostaną określone w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska – zgodnie z
ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Uwzględniając potrzeby ochrony zdrowia ludzi i funkcjonowania środowiska
przyrodniczego określa się ogólne zasady dla całego obszaru ( z wyjątkiem terenu
Zakładów Koksowniczych ). Zakazy obowiązują dla:
-

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

-

użytkowania terenów i obiektów w sposób szkodliwy dla zdrowia ludzi,

-

składowania odpadów niebezpiecznych dla środowiska,

-

prowadzenia gospodarki ściekowej i odpadami mogącej mieć negatywny
wpływ na podziemne zasoby wody pitnej

6. W zakresie ochrony środowiska kulturowego ochrona, rewaloryzacja i adaptacja
terenów zespołu pałacowo – parkowego z przeznaczeniem na usługi związane z
turystyką ( hotel, gastronomia ).
7. Realizacja planu wymaga zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępności i
sposobu kształtowania zabudowy do następujących terenów i obiektów:
-

komunikacji publicznej, ulic, placów, parkingów, ścieżek ruchu pieszego,
przystanków autobusowych,

-

obiektów i urządzeń dla obsługi ludności.

Dopuszcza

się

projektowanie

nowych

i

rozbudowę

istniejących

obiektów

przemysłowych o uciążliwości nie większej niż istniejące i strefie oddziaływania
ograniczonej do terenu Zakładu. Dopuszczalne jest dokonywanie nowych podziałów
własnościowych wewnątrz zakładu, wraz z restrukturyzacją i zmianą produkcji ze
wskazaniem na funkcje przemysłowe, składowe o mniejszej uciążliwości.
MPZP ustala następujące warunki i zasady kształtowania zabudowy oraz urządzenia
terenu :
1. Zasady ogólne
a. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w północnej części miasta, wokół ul.
Góra Św. Anny projektuje się rozbudowę istniejącego osiedla w kierunku południowym.
Wielkość projektowanych działek ustala się w zakresie od 700-1200 m2. maksymalny
stosunek zabudowy do powierzchni działki ustala się w wysokości 0,25. Wzdłuż ulicy Góra
Św. Anny projektuje się zespół usług handlu, gastronomii i turystyki.
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b. Likwiduje się kolizyjność skrzyżowania ruchu kołowego z linią kolejową projektując
obejście ruchu tranzytowego południową stroną ulicy Chrobrego i przejściem pod torami
kolejowymi. Projektowany przebieg obejścia zaznaczono na rys. planu w sposób wariantowy.
c. Projektuje się lokalizację nowego centrum usługowego wzdłuż ulicy Chrobrego w części
wyłączonej z ruchu tranzytowego i w formie przedstawionej na rysunku planu.
Ulicę Chrobrego na tym odcinku przekształca się w strefę ograniczonego ruchu kołowego ciąg pieszojezdny z ograniczeniem prędkości przejazdowej w postaci naprzeciwległego
parkowania, wprowadzenia zatok zielonych etc. Projektuje się ciąg pieszy - rekreacyjny
łączący w kolejności dworzec PKP, kwartał projektowanej zabudowy mieszkaniowousługowej, kościół zabytkowy, wnętrze urbanistyczne projektowanego centrum, projektowany
pas zieleni urządzonej i zabytkowy zespół pałacowo-parkowy.
2. Oznaczenia poszczególnych jednostek terenowych:

Mn

-

tereny

oznaczone

tym

symbolem

przeznacza

się

dla

istniejącej

i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, bliźniaczej lub
szeregowej. Projektowana linia zabudowy 4 m od granicy działki, nie bliżej niż 6 m od
zewnętrznej
i

modernizowanej

granicy
zabudowy

jezdni.
max.

Wysokość
2

kondygnacje

projektowanej
+

poddasze

użytkowe,

z pokryciem dachem stromym o symetrycznych spadkach połaci
w zakresie 30 - 45º. Na oznaczonych terenach dopuszczone są usługi nieuciążliwe w zakresie
wskazanym na rys. planu (tj. usługi handlu, gastronomii, usługi turystyki, przydomowe,
nieuciążliwe usługi rzemiosła).

Mw - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla istniejącej
i projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Należy dążyć do przekształcania i
modernizacji istniejącej zabudowy z dostosowaniem do współczesnych standardów.
Wysokość i gabaryty projektowanej zabudowy ograniczyć max. do 3 kondygnacji + poddasze
użytkowe, z pokryciem dachem stromym o symetrycznych spadkach połaci w zakresie 30 45º.
Na terenach oznaczonych Mw/Uc projektuje się wbudowane w dolnych kondygnacjach usługi
centrotwórcze (handel, gastronomia, administracja etc). Należy zapewnić w ramach
projektowanej zabudowy ilość miejsc parkingowych wystarczających do jej obsłużenia.
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Mr - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla istniejącej
i projektowanej na zasadzie uzupełnień zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej.
Pozostałe warunki jak dla terenów Mn
z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej związanej z obsługą rolnictwa.

MrO - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla istniejącej zabudowy zagrodowej
na terenie strefy zalewu powodziowego, wyznaczonej w granicach istniejącego i
projektowanego międzywala, do sukcesywnej likwidacji, wg „Studium zagospodarowania
przestrzennego pasma Odry” (rozwinięcie „Programu dla Odry 2006”) i planu
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.

MnR - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla istniejącej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w granicach strefy negatywnego oddziaływania Zakładów
Koksowniczych. Dopuszcza się obecne użytkowanie jako tymczasowe, ze wskazaniem
przekształcenia na mieszkania rotacyjne, bez możliwości rozbudowy istniejącej tkanki.

MwR - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla istniejącej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej w granicach strefy ochronnej Zakładów Koksowniczych.
Dopuszcza się obecne użytkowanie jako tymczasowe, ze wskazaniem przekształcenia na
mieszkania rotacyjne, bez możliwości rozbudowy istniejącej tkanki.

Ux - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla usług wg wykazu zamieszczonego
w legendzie rysunku planu.

Rp - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla upraw polowych.
Ro - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla upraw ogrodniczych,
sadowniczych.

Rz - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla trwałych użytków zielonych - łąk i
pastwisk.

Zl - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla zieleni leśnej istniejącej i
projektowanych uzupełnień.

Zp - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla zieleni urządzonej,
Zo - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla zieleni niskiej, nieużytków.
Zi

-

tereny

oznaczone

tym

symbolem

przeznacza

się

dla

istniejącej

i projektowanej zieleni izolacyjnej, ochronnej.
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Zd - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla istniejących ogródków
działkowych.

Zc - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla istniejącej lokalizacji
i obszaru pod przyszłą rozbudowę cmentarza.

W - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla wód powierzchniowych.
WW - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla urządzeń zaopatrzenia w wodę.
No - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla urządzeń odprowadzania i
oczyszczania ścieków.

Ee - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla urządzeń elektroenergetycznych.
PP - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla istniejącego przemysłu.
Ps - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się pod rozwój składów (hurtowni) i
magazynów oraz nieuciążliwego przemysłu i rzemiosła.

Ks - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla projektowanej lokalizacji urządzeń
komunikacji samochodowej i zaplecza technicznego motoryzacji ( stacje paliw, warsztaty,
motele, gastronomia ).

Kp - tereny oznaczone tym symbolem przeznacza się dla istniejących
i projektowanych lokalizacji garaży i terenów parkingowych.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zdzieszowic określa również
zasady obsługi obszaru objętego tym planem w zakresie infrastruktury technicznej:
a. zaopatrzenie w wodę poszczególnych terenów, obiektów i posesji z miejskiego wodociągu
usytuowanego w sąsiadujących ulicach, w przypadku terenów nowoprojektowanej zabudowy
mieszkaniowej w oparciu o dokumentację techniczną,
b. odprowadzenie ścieków z poszczególnych terenów, obiektów i posesji do kolektora
usytuowanego w sąsiadujących ulicach, w przypadku terenów nowoprojektowanej zabudowy
mieszkaniowej w oparciu o dokumentację techniczną do sieci kanalizacji miejskiej.
W przypadku braku możliwości włączenia do sieci kanalizacji miejskiej dopuszcza się do
czasu jej zrealizowania możliwość stosowania bezodpływowych, szczelnych, okresowo
opróżnianych osadników lub typowych przydomowych oczyszczalni ścieków.
c. wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy o utwardzonej nawierzchni winny być wyposażone
w systemy kanalizacji deszczowej, odpowiednio powiązanej z układem kanalizacji miejskiej;
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w przypadku zastosowania nawierzchni nieutwardzonych lub częściowo utwardzonych należy
odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń,
d. zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez podłączenie poszczególnych terenów,
obiektów i posesji do sieci kablowej usytuowanej w sąsiadujących ulicach, w przypadku
terenów nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej w oparciu o dokumentację techniczną,
e. zaopatrzenie w gaz poprzez podłączenie poszczególnych terenów, obiektów
i posesji do sieci gazowej usytuowanej w sąsiadujących ulicach, w przypadku terenów
nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej w oparciu
o dokumentację techniczną,
f. ogrzewanie oparte wyłącznie na gazie, oleju lub energii elektrycznej lub poprzez
podłączenie do zbiorczego systemu cieplnego zasilanego z obszaru przemysłowego,
g. telefonizacja poprzez podłączenie do telefonicznej sieci kablowej usytuowanej w
sąsiadujących ulicach,
h. gromadzenie i odprowadzenie odpadów bytowych, przemysłowych oraz specjalnych
zgodnie z systemami gospodarki odpadowej w mieście i obowiązującymi przepisami.
W przypadku kolizji nowego zagospodarowania z istniejącymi elementami
infrastruktury

technicznej

należy

je

przenieść

lub

odpowiednio

zmodyfikować

( zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami ).
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ROZDZIAŁ III
PODOKRESY PROGRAMOWANIA
Okres realizacji LPROM przewidziany jest na lata 2005 – 2013. Ma to związek z
członkostwem Polski w UE, w której obowiązuje siedmioletni okres planowania budżetu. W
chwili obecnej trwa okres budżetowania 2000 – 2006, w ramach którego przewidziano
konkretne instrumenty finansowe, za pomocą których możemy wspierać rozwój obszarów
miejskich.
W ramach LPROM należy stworzyć możliwości realizacji konkretnych, obecnie nie
zdefiniowanych zadań i projektów w przyszłości.
Proponuje się przyjęcie dwóch podokresów programowania
•

lata 2005 – 2006

•

lata 2007 – 2013

Podokres 2005 – 2006 będzie obejmował realizację zadań pilotażowych. Podokres 2007 –
2013 będzie obejmował realizację zadań pozostałych.
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ROZDZIAŁ IV
ZASIĘG TERYTORIALNY REWITALIZOWANEGO OBSZARU
Zgonie z warunkami zapisanymi w ZPORR, obszary miejskie poddawane
rewitalizacji zostają wyznaczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
W wyniku analiz wyodrębniono 8 obszarów w ramach których będą realizowane inwestycje
zgodnie z założeniami LPROM.
Proponuje się objąć zasięgiem rewitalizacji obszary miasta w granicach określonych w
poniższej tabeli.
Lp

Nazwa obszaru

Zasięg terytorialny

Wiodąca funkcja

1

Obszar 1

Ulice: Filarskiego, Powstańców
Śląskich

- przemysłowa
- tereny składów
magazynu

2

Obszar 2

-

edukacyjna,
usługowa,
mieszkalna
kulturowa

3

Obszar 3

Ulice: Plac 1 Maja, Kopernika,
Wolności, Mickiewicza, Sienkiewicza,
Żwirki i Wigury, Dunikowskiego,
Zawadzkiego, Krótka, Graniczna,
Piaskowa, Pionierów, Strzelecka,
katowicka, Prusa, Roosvelta,
Żymierskiego, Słowackiego, 22 Lipca,
Góry św. Anny, Żyrowska
Ulice: Filarskiego, Chopina, Dworcowa,
Chrobrego, Pokoju

-

4

Obszar 4

Ulice: Fabryczna, Rozwadzka

-

usługowi
centrotwórcze
mieszkalna
usługi sportu

5

Obszar 5

Ulice: Opolska, Solownia

-

komunikacyjna

6

Obszar 6

Ulice: Filarskiego, Korfantego,
Kościuszki

-

mieszkalnarotacyjna
usługi
zdrowotne

7

Obszar 7

8

Obszar 8

Ulice: Chrobrego, Myśliwca, Karola
Miarki
Ulica: Góry św. Anny

-

edukacyjna
mieszkalna
mieszkalna
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Przy określeniu obszaru rewitalizacji wzięto pod uwagę :
o poziom bezrobocia, ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe,
o poziom przestępczości,
o poziom przedsiębiorczości mieszkańców,
o poziom wykształcenia mieszkańców,
o poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków,
o poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego
Zasięgiem terytorialnym rewitalizacji objęto poniższe tereny:
o teren historycznej zabudowy miejskiej
o teren nieekonomicznie wykorzystywanej przestrzeni o dużym potencjale
gospodarczym,
o tereny osiedli mieszkaniowych tzw. ”blokowisk”
o tereny o niedostatecznym wyposażeniu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
o teren centrum miasta o słabej dynamice rozwoju, stanowiącej barierę w harmonijnym
rozwoju całego miasta.
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ROZDZIAŁ V
PLANOWANE

DZIAŁANIA

W

LATACH

2005

–

2013

NA

OBSZARZE

REWITALIZOWANYM
5.1. Planowane działania na lata 2005 – 2006
1. Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach
2. Budowa boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach
3. Budowa obiektu na mieszkania socjalne
4. Remont i modernizacja sieci wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
Zdzieszowice
5. Modernizacja budynku przeznaczonego na przychodnię zdrowia przy ul. Filarskiego
w Zdzieszowicach
6. Modernizacja obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
7. Monitoring miasta

Projekt 1
Obszar ujęty w LPROM

Obszar 2

Inwestor

Gmina Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia

Budowa sali sportowej przy PSP nr 2 w
Zdzieszowicach
ul. Plac 1 Maja

Lokalizacja przedsięwzięcia
Opis przedsięwzięcia
Okres realizacji

Budowa sali gimnastycznej pełniącej
funkcję sportową, rekreacyjną i kulturalną
2005 - 2006

Przewidywany łączny koszt inwestycji

2.500.000 zł

Przewidywane źródło finansowania

Środki własne Miasta
Fundusze pomocowe UE, Totalizator
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Projekt 2
Obszar ujęty w LPROM

Obszar 7

Inwestor

Gmina Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia

Budowa boisk przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego

Lokalizacja przedsięwzięcia
Opis przedsięwzięcia

Okres realizacji

Budowa zaplecza sportowego tzn. budowa
boisk do : piłki ręcznej, koszykówki,
siatkówki oraz budowa bieżni, skoczni i
placu zabaw (z ławeczkami)
2005 - 2006

Przewidywany łączny koszt inwestycji

474.678,40zł

Przewidywane źródło finansowania

Środki własne Miasta
Fundusze pomocowe UE

Projekt 3
Obszar ujęty w LPROM

Obszar 6

Inwestor

Gmina Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia

Budowa obiektu na mieszkania socjalne

Lokalizacja przedsięwzięcia

ul. Filarskiego

Opis przedsięwzięcia

Okres realizacji

Budowa budynku niepodpiwniczonego,
jednokondygnacyjnego,
o
konstrukcji
murowej, 19 lokali mieszkalnych ( 2
dostosowane dla osób niepełnosprawnych )
2005 - 2006

Przewidywany łączny koszt inwestycji

865.254,43 zł

Przewidywane źródło finansowania

Środki własne Miasta
Fundusze pomocowe UE
91

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zdzieszowic

Projekt 4
Obszar ujęty w LPROM

Obszar 1-7

Inwestor

Gmina Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia

Okres realizacji

Remont i modernizacja sieci wodociągów i
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
Zdzieszowice
ul.
Roosvelta,
Strzelecka,
22-lipca,
Żymierskiego,
Chrobrego,
Nowa,
Kozielska, Skrajna, oś. Piastów I, Wolności,
Dunikowskiego,
Zawadzkiego,
Mickiewicza,
Krótka,
Filarskiego,
Fabryczna, Orzeszkowej, Korfantego,
Kościuszki, Myślica, Góry św. Anny,
Dworcowa
Generalna modernizacja sieci wodociągów
i kanalizacji
2005 - 2006

Przewidywany łączny koszt inwestycji

4.000.000 zł

Przewidywane źródło finansowania

Środki własne Miasta
Fundusze pomocowe UE

Lokalizacja przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Projekt 5
Obszar ujęty w LPROM

Obszar 6

Inwestor

Gmina Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia
Lokalizacja przedsięwzięcia

Modernizacja budynku przeznaczonego na
przychodnię zdrowia
ul. Filarskiego

Opis przedsięwzięcia

Modernizacja węzła cieplnego oraz CO

Okres realizacji

2005 - 2006

Przewidywany łączny koszt inwestycji

600.000 zł

Przewidywane źródło finansowania

Środki własne Miasta
Fundusze pomocowe UE
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Projekt 6
Obszar ujęty w LPROM

Obszar 3

Inwestor

Gmina Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia

Modernizacja obiektu Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego

Lokalizacja przedsięwzięcia
Opis przedsięwzięcia
Okres realizacji

W
ramach
istniejącej
lokalizacji
przebudowa obiektu celem polepszenia
funkcjonalności, wraz z dociepleniem
2005 - 2006

Przewidywany łączny koszt inwestycji

400.000 zł

Przewidywane źródło finansowania

Środki własne Miasta
Fundusze pomocowe UE

Projekt 7
Obszar ujęty w LPROM

Obszar 1

Inwestor

Gmina Zdzieszowice

Nazwa przedsięwzięcia

Monitoring miasta

Lokalizacja przedsięwzięcia

ul. Filarskiego

Opis przedsięwzięcia
Okres realizacji

Rozbudowa instalacji systemu monitoringu
miasta – umieszczenie kamer
2005 - 2006

Przewidywany łączny koszt inwestycji

62.000 zł

Przewidywane źródło finansowania

Środki własne Miasta
Fundusze pomocowe UE
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5.2. Planowane działania na lata 2007 – 2013
A. Modernizacja dróg, chodników, skrzyżowań na terenie miasta
Lata realizacji – 2007 – 2013
B. Termomodernizcja budynku gimnazjum w Zdzieszowicach
Lata realizacji – 2007 – 2013
C. Remont istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej
Lata realizacji – 2007 – 2013
D. Modernizacja i rozbudowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego na terenie miasta
Lata realizacji – 2007 – 2013
E. Wybudowanie bezkolizyjnych rond:
-

skrzyżowanie ulic Filarskiego i Góry Św. Anny w centrum miasta

-

skrzyżowanie ulic Góry Św. Anny, Rozwadzkie i Żyrowskiej

-

skrzyżowanie ulic Chrobrego, Solownia z drogą wojewódzką 423

Lata realizacji – 2007 – 2013
F. Wyposażenie ulicy Chrobrego w sygnalizację świetlną przy skrzyżowaniu z ulicą
Pokoju
Lata realizacji – 2007 – 2013
G. System wewnętrznego monitoringu szkół
Lata realizacji – 2007 – 2013
H. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne
Lata realizacji – 2007 – 2013
I. Hala targowa
Lata realizacji – 2007 - 2013
J. Dom Dziennego Pobytu
Lata realizacji – 2007 - 2013
K. Remont trzech budynków socjalnych na ul. Filarskiego
Lata realizacji – 2007 - 2013
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ROZDZIAŁ VI
PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI NA LATA 2005 – 2006
Plan finansowy realizacji LPROM obejmuje tylko te planowane przedsięwzięcia
inwestycyjne, które zostały zidentyfikowane w okresie opracowywania niniejszego
dokumentu i dotyczą lat 2005 – 2006.
Projekty dotyczące drugiego podokresu programowania, a mianowicie lat 2007 – 2013
( z uwagi na długi okres objęty programem, wykraczający poza horyzont planistyczny ) mają
charakter szacunkowy. Nakłady na wymienione zadania będą uzależnione również od cen na
rynku usług i cen materiałów budowlanych.
Źródłami finansowania zadań programu rewitalizacji w latach 2005 – 2006 będą:
-

fundusze strukturalne Unii Europejskiej

-

budżet miasta

-

środki własne budżetu państwa
Nazwa działania

Przewidywany koszt realizacjiogólnie

Budowa sali sportowej przy PSP nr 2 w

2.500.000 zł

Zdzieszowicach
Budowa boisk przy PSP nr 1 w Zdzieszowicach
Budowa obiektu na mieszkania socjalne
Remont i modernizacja sieci wodociągów i

474.678,40zł
865.254,43 zł
4.000.000 zł

kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
Zdzieszowice
Modernizacja budynku przeznaczonego na

600.000 zł

przychodnię zdrowia w Zdzieszowicach
Modernizacja obiektu Miejsko Gminnej Biblioteki

400.000 zł

Publicznej w Zdzieszowicach
Monitoring miasta

62.000 zł
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W przypadku realizacji inwestycji finansowanych w ramach LPROM należy spełniać
następujące warunki:
-

zabezpieczyć kwoty udziału środków własnych zgodnie z zasadami określonymi dla
programów pomocowych. Kwota ta musi być potwierdzona niezależnymi
dokumentami np. uchwałą budżetową, promesą pożyczki lub kredytu, dokumentami
bankowymi ).

-

Wydanie decyzji lub podjęcie uchwał, które potwierdzą realizację przedsięwzięcia
przez odpowiednie organy.

-

Zaświadczenie o zgodności inwestycji z celami Programu.
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ROZDZIAŁ VII
SYSTEM

WDRAŻANIA

LOKALNEGO

PROGRAMU

REWITALIZACJI

OBSZARÓW MIEJSKICH W ZDZIESZOWICACH
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice będzie realizowany w oparciu o
system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina korzystając z funduszy jest
zobowiązana przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w
rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 r Nr 1260/1999, wprowadzającym ogólne przepisy
odnośnie funduszy strukturalnych.
Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według
źródeł ich pochodzenia( krajowych i unijnych ).
Elementem, który decyduje o skuteczności realizacji założeń i celów każdego
dokumentu planistycznego jest jego skuteczny system wdrażania.
Główną rolę w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych w ramach ZPORR odegrają
pracownicy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, którzy będą odpowiedzialni za nadzór nad
realizacją zadań, w których jako beneficjent wystąpi miasto. Zasadniczą funkcję w tym
procesie odgrywają pracownicy, którzy zajmują stanowiska d.s. promocji i integracji
europejskiej.
Do zakresu działania stanowisk pracy d.s. promocji i integracji europejskiej należy w
szczególności:
1) Przygotowanie wniosków według obowiązujących procedur i zasad oraz złożenie ich
w odpowiednim terminie w Instytucji Wdrażającej dany program.
2) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na zadania własne gminy, opracowywanie
wniosków.
3) Pomoc w opracowywaniu wniosków o przyznanie środków pozabudżetowych
dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.
4) Współpraca z Instytucją Zarządzającą

oraz Pośredniczącą ZPORR w zakresie

wdrażanych projektów.
5) Koordynowanie współpracą gminy z zagranicą w ramach zawartych porozumień
partnerskich oraz udziałem gminy w związkach i stowarzyszeniach, tj. Związek Gmin
Śląska Opolskiego, Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i
Promocji.
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6) Nadzór nad wdrażaniem LPROM
7) Opracowywanie zgodnie z zapisami umów finansowania projektów okresowych,
rocznych, końcowych raportów z realizacji projektu.
8) Aktywny udział w kreowaniu i propagowaniu idei integracji europejskiej.
9) Promocja projektów zgodnie z wytycznymi UZPORR i EFRR.
Nadzór nad całością realizowanych projektów sprawuje Burmistrz Miasta Zdzieszowice,
zaś nadzór nad sprawami finansowymi związanymi z realizacją projektów sprawuje Referat
Finansowy i Skarbnik Gminy, który kontrasygnuje wszelkie dokumenty, zgodnie ze statutem
miasta.
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ROZDZIAŁ VIII
SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
8.1. Sposoby monitorowania, oceny i aktualizacji programu rewitalizacji
LPROM stanowi dokument otwarty, który powinien odzwierciedlać potrzeby oraz
priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym
miasta oraz lokalnej społeczności.
Zasadnicze znaczenie w monitorowaniu realizacji programu rewitalizacji posiada
Burmistrz Miasta Zdzieszowice. Dodatkowo w monitorowaniu uczestniczyć będzie zespół
zadaniowy do spraw rewitalizacji ( dokonuje on oceny realizacji LPROM raz do roku,
podczas spotkania grupy zadaniowej ). Główną ich rolą będzie monitorowanie przebiegu
realizacji zadań zawartych w programie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku
stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby
aktualizowanie programu w zakresie dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań.
Program rewitalizacji poddawany będzie systematycznej analizie.
Analiza, ocena, aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z
zainteresowanymi

partnerami

i

podmiotami

modernizowanych

budynków,

wspólnoty

(

mieszkańcy

mieszkaniowe,

rewitalizowanych

właściciele

i

nieruchomości,

mieszkańcy miasta, przedsiębiorcy, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe,
Powiatowa Komenda Policji ).
Podsumowanie realizacji LPROM w roku ubiegłym będzie przedkładane do oceny
Radzie Miejskiej w Zdzieszowicach. w formie skróconego raportu.
Zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Rady UE nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r
wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, monitorowanie
obejmuje zarówno rzeczowy monitoring, będący elementem zarządzania poprzez cele
określone w programie jak i monitorowanie wskaźników finansowych, będących funkcją
zarządzania finansowego programem.
Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służyć będzie nie
tylko system współpracy między podmiotami programu ale również osiągane wskaźniki
produktów, rezultatów i oddziaływania.
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Do wskaźników produktu( czyli konkretne przedsięwzięcia przeprowadzone w ramach danego
projektu – wszystkie produkty materialne i usługi, otrzymane w trakcie realizacji projektu ze
środków finansowych przeznaczonych na ten projekt ) należą:
•

Liczba budynków mieszkalnych poddanych rewitalizacji

•

Długość i powierzchnia przebudowanych i wyremontowanych ulic i chodników

•

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej

•

Długość zrealizowanej sieci wodociągowej

•

Długość zrealizowanej sieci kanalizacyjnej

•

Liczba nowych punktów oświetlenia ulicznego

•

Długość wybudowanej drogi

•

Liczba projektów dotyczących walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców

Do wskaźników rezultatu( czyli bezpośrednie, natychmiastowe efekty realizacji projektu –
zmiany jakie nastąpiły u bezpośrednich beneficjentów pomocy w wyniku wdrożenia projektu )
należą:
•

Powierzchnia terenów objętych rewitalizacją

•

Liczba przestępstw w mieście

•

Wskaźnik wykrywalności przestępstw

•

Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym

•

Nowe miejsca pracy

•

Nowe miejsca parkingowe

•

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji
projektu

Do wskaźników oddziaływania ( czyli długofalowe konsekwencje realizacji projektu,
wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów oraz osób i
organizacji pozostających poza bezpośrednim oddziaływaniem projektu ) należą:
•

Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych

•

Wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych

•

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w obszarze oddziaływania

•

Liczba mieszkańców na obszarze objętym rewitalizacją
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8.2. Sposoby komunikacji społecznej
Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest uzyskanie partycypacji społeczności
lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, decyzjach oraz
odpowiedzialności i finansowaniu.
Podstawą partycypacji jest informacja, wymieniana pomiędzy partnerami a zespołem
zadaniowym w procesie komunikacji społecznej, zorganizowanej w sprawny system.
Informowanie ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści jakie płyną z procesu rewiatlizacji, w
zamian za ewentualne, tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony wysiłek,
także finansowy.
Komunikacja społeczna ma zapewnić:


Dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji



Pobudzić ich do wyrażania własnych opinii



Nawiązać porozumienie pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji, a zespołem
zadaniowym

Na system komunikacji społecznej składa się:
1. Podmiot inicjujący proces komunikowania się:
•

zespół zadaniowy

2. Podmiot odbierający informacje:
•

partnerzy indywidualni i zbiorowi

•

pozostali partnerzy

3. Określone informacje:
•

wyjaśniające zagadnienie rewitalizacji i potrzebę realizacji programu

•

wiadomości bieżące z realizacji programu

•

wnioski z monitorowania, oceny i aktualizacji

4. Określony sposób komunikowania się:
•

środki komunikacji społecznej bezpośredniej – spotkania mieszkańców z urzędnikami
podczas załatwiania spraw, spotkania burmistrza z mieszkańcami w czasie przyjęć
interesantów, przesyłki pocztowe, poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne

•

środki komunikacji społecznej pośredniej – relacje z dziennikarzami prasy, radia,
ulotki, biuletyny, informatory, wydawnictwa, strona internetowa
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System wykorzystywać może:
o dokumentację – uchwały rady, zarządzenia, ustalenia zespołu zadaniowego
o wywiad – bieżące informacje o sytuacji
o badania sondażowe – określenie grupy badawczej, jej liczebność i struktury
o wywiad kwestionariuszowy
o wywiad telefoniczny
o ankietę
Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zależy z jednej
strony od zaangażowania, umiejętności, sposobu pozyskiwania, analizowania i oceny
informacji od mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form i środków
przekazywania informacji.

8.3. Efekty realizacji LPROM w Zdzieszowicach
Rozwiązania zaproponowane w Planie Rewitalizacji spełnią swoją funkcję, tylko
wówczas gdy zostaną właściwie wykorzystane, zarówno w sposób bezpośredni, jak i
pośredni, tzn. zostaną osiągnięte planowane wskaźniki oddziaływania, identyfikowane w
ramach poszczególnych projektów ( wskaźniki te muszą być zgodne z celami programu
rewitalizacji ).
Realizacja programu rewitalizacji przyczyni się do:
•

poprawa estetyki przestrzeni miejskiej

•

podwyższenie standardu zasobów mieszkaniowych

•

wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z miastem oraz ich integracji

•

wprowadzenie dodatkowych funkcji usługowych, umożliwiających utworzenie
nowych, dodatkowych miejsc pracy

•

poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców i gości

•

poprawa stanu środowiska naturalnego
Realizacja programu rewitalizacji przyczyni się do zintegrowanego rozwoju społeczno

– gospodarczo- przestrzennego Zdzieszowic.
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Zarządzenie Nr 5/05 w sprawie powołania koordynatorów oraz zespołu zadaniowego
przygotowującego LPROM Zdzieszowic

WYKAZ TABEL
Tabela 1 Zasoby mieszkaniowe ZGKiM Zdzieszowice
Tabela 2 Mieszkania (w tym w budownictwie indywidualnym) oddane do użytku w latach
Tabela 3 Zasoby mieszkaniowe zamieszkane dot. Całego Miasta i Gminy Zdzieszowice
Tabela 4 Podstawowe wskaźniki warunków mieszkaniowych dla gminy Zdzieszowice
Tabela 5 Liczba wpisów i wypisów podmiotów gospodarczych z terenu Miasta i Gminy
Zdzieszowice z Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w poszczególnych latach. Stan
w dniu 31 XII 2004 r.
Tabela 6 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według
sektorów i form własności. Stan w dniu 31.XII.
Tabela 7 Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON
według sekcji Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD/PKD) dla miasta i gminy
Zdzieszowice (stan w dniu 31-XII)
Tabela 8. Stan ludności Gminy Zdzieszowice na 31 grudnia 2004
Tabela 9. Statystyka rejestracji zdarzeń w ewidencji – stan na 31 grudnia 2004
Tabela 10 Samorządowy żłobek Zdzieszowice
Tabela 11 Przedszkola
Tabela 12 Szkoły podstawowe
Tabela 13 Gimnazjum
Tabela 14 Szkolnictwo średnie – Zespół Szkół im. Jana Pawła II
Tabela 15 Zarejestrowani bezrobotni z terenu gminy Zdzieszowice
Tabela16 Liczba bezrobotnych , stopa bezrobocia oraz przyrost bezrobocia odnotowany we
wrześniu 2004 roku
Tabela 17 Wybrane kategorie bezrobotnych – wrzesień 2004
Tabela 18. Bezrobocie procentowo
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Tabela 19. Zagrożenie przestępczością w 2004 roku w rejonie działania Komisariatu Policji
w Zdzieszowicach
Tabela 20. Udział pomocy społecznej w poszczególnych latach
Tabela 21. Dożywianie dzieci w szkołach
Tabela 22. Dodatki mieszkaniowe
Tabela 23 Analizy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
Tabela 24 Liczba osób korzystających z pomocy ośrodka
Tabela 25 Wykaz grup korzystających z pomocy OPS
Tabela 26 Lista głównych atutów miasta
Tabela 27 Lista głównych słabości miasta
Tabela 28 Lista głównych szans dla rozwoju miasta
Tabela 29 Lista głównych zagrożeń dla rozwoju miasta
WYKAZ RYSUNKÓW
Rysunek 1 Położenie gminy Zdzieszowice na tle powiatu
Rysunek 2 Mapa gminy wraz z sołectwami
WYKAZ ZDJĘĆ
Zdjęcie 1 Koryto rzeki Odry w gminie Zdzieszowice
Zdjęcie 2 Strefa Rozwoju Gospodarczego BOREK
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