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Wstęp
Założeniem strategii jest sformułowanie głównych celów do osiągnięcia przez
gminę Baborów w ciągu najbliższych 9 lat i przyjęcie planu najważniejszych działań,
jakie czekają gminę w tym okresie. Jako dodatkowy, lecz także istotny cel strategii
należy widzieć integrację potencjału sił lokalnych wokół wspólnego planu działań
i promocję przyjętych zamierzeń strategicznych wobec potencjalnych partnerów
zewnętrznych: inwestorów, innych władz publicznych (samorządowych i rządowych),
dysponentów środków pomocowych Unii Europejskiej. Dla wszystkich tych partnerów
istotne jest, że w gminie Baborów myśli się strategicznie.
Opracowanie składa się z dwóch głównych części: raportowej i planistycznej.
„Raport o stanie gminy” został sporządzony w celu zarejestrowania wszystkich
uwarunkowań rozwojowych, występujących w poszczególnych dziedzinach, w chwili
przystępowania do opracowywania strategii gminnej. Tak wyznaczony cel determinuje
przyjęcie odpowiedniego zakresu opracowania. Raport nie jest i nie ma być zbiorem
wszelkich możliwych do uzyskania danych o terenie gminy. Dane selekcjonowane są pod
kątem przydatności przy opracowywaniu strategii.
Odnośnie drugiej (planistycznej) części opracowania istotne jest stwierdzenie,
że jej zakres obejmuje poziom strategiczny, a więc — elementy istotne w perspektywie
wieloletniej i mające (przynajmniej pośredni) wpływ na pomyślność całej gminy.
Nie znalazło się więc w opracowaniu miejsce dla wielu spraw zbyt szczegółowych,
lub ważnych tylko jednostkowo, lub takich, których ważność jest z natury doraźna.
W szczególności nie ma miejsca w strategii na zbyt szczegółowe rozstrzygnięcia
realizacyjne, które niepotrzebnie krępowałyby bieżące zarządzanie gminą, a z drugiej
strony w perspektywie wieloletniej skazane byłyby na nieuniknione błędy wynikające
z nieznajomości dzisiaj wielu szczegółów przyszłej sytuacji, w jakiej będą realizowane.
W analizie heurystycznej ABC umieszczonej w Raporcie eksperci wyłonili elementy
istotne dla rozwoju Gminy Baborów, które mają odniesienie do rzeczywistości i stanowią
punkt wyjścia dla określenia dalszych działań strategicznych. Należy odnotować,
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że zarówno Atuty, Bariery i To, co Ciekawe to takie składowe raportu, na które mają
realny wpływ realizatorzy strategii. Stąd więc brak w analizie ABC takich szans czy
zagrożeń, które wynikają z ogólnej sytuacji gospodarczej, prawnej czy finansowej kraju –
sytuacji, na którą władze samorządowe, środowiska społeczne czy przedsiębiorcy nie
mają niemal żadnego wpływu. Nie znaczy to wcale, że Raport i Plan Strategiczny nie
uwzględniają okoliczności, w jakich strategia będzie realizowana. Te odniesienia
znajdujemy w części opisowej Raportu.
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Część 1:
Raport o stanie Gminy
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Pierwsza część niniejszego opracowania – Raport o stanie Gminy – zawiera
syntetyczną informację o uwarunkowaniach strategicznych przyszłego rozwoju
Baborowa. Raport stanowi podstawę do dokonania wyboru celów strategicznych
opisanych w części drugiej niniejszego opracowania.
Do sformułowania raportu wykorzystano materiały źródłowe z dokumentów gminy, dane
statystyki publicznej, dane zgromadzone przez liczne podmioty gminne, powiatowe
i wojewódzkie. Wzięto pod uwagę wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców,
propozycji oraz dyskusji z przedstawicielami samorządu terytorialnego, jak również
pracowników Urzędu Miejskiego. Celem raportu jest uchwycenie i zdefiniowanie
zarówno przewag konkurencyjnych, jak i słabości układu lokalnego. Chodzi zarówno
o wskazanie, jakie szanse lokalne należy wykorzystać, jak też jakie zagrożenia należy
przewidzieć i zawczasu starać się im zapobiec. O ile ten pierwszy cel jest stosunkowo
łatwy do zrealizowania, o szansach i przewagach mówi się łatwo, o tyle cel drugi –
wskazanie zagrożeń i słabości – bywa w praktyce trudniejszy, a to ze względu na
naturalny opór społeczności lokalnej co do przyjęcia krytycznych opinii ludzi
z zewnątrz. Diagnoza zawarta w raporcie nie może być tylko laurką, eksperci muszą
zdobyć się na absolutną szczerość we wskazywaniu potencjalnych zagrożeń. Dlatego
właśnie w niniejszym raporcie zespół ekspertów wyraża także krytyczne opinie
o niektórych aspektach rozwoju gminy, w przekonaniu, że tylko odważne przyjęcie takiej
trudnej diagnozy daje szansę przyjęcia przez Baborów dobrej strategii rozwoju
lokalnego.
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Rozdział 1.1. Położenie

1.1.1. Położenie administracyjne
Gmina Baborów leży w południowo-wschodniej części województwa opolskiego,
w obrębie powiatu głubczyckiego. Od wschodu graniczy z gminą Pietrowice Wielkie,
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należącą do województwa śląskiego, od południa z gminą Kietrz, od zachodu z gminą
Głubczyce, a od północy z gminą Pawłowiczki należącą do powiatu Kędzierzyn-Koźle
oraz gminą Polska Cerekiew. Gmina Baborów zajmuje obszar 116,9 km2, co stanowi
1,2% całkowitego obszaru województwa opolskiego.
Granice administracyjne gminy obejmują miasto Baborów z siedzibą władz gminy oraz
11 sołectw: Babice, Boguchwałów z przysiółkiem Wierzbno, Czerwonków z kolonią
Czerwonków Osiedle, Dzielów, Dziećmarów, Księże Pole, Raków, Sułków, Sucha Psina,
Szczyty, Tłustomosty z kolonią Langowo.
Położenie Baborowa na południowo-wschodniej granicy województwa opolskiego nie
jest niestety atutem gminy. Leży na uboczu regionu, w oddaleniu od dróg wojewódzkich
i krajowych, co utrudnia komunikację z większymi ośrodkami miejskimi, zwłaszcza
w okresie zimowym.

1.1.2. Położenie geograficzne
Gmina Baborów położona jest w obrębie Niziny Śląskiej, na Płaskowyżu
Głubczyckim. Od strony wschodniej i północnej Płaskowyż ogranicza Kotlina
Raciborska, wchodząca w skład Niziny Śląskiej, natomiast od strony zachodniej Góry
Opawskie.

Cechą

charakterystyczną

Płaskowyżu

Głubczyckiego

jest

jego

rozczłonkowanie przez szereg głęboko wciętych dolin falistej i pagórkowatej
powierzchni terenu. Na terenie gminy przeważają obszary o rzeźbie pagórkowatej o
różnicy poziomów od 5 do 15 stopni. Maksymalna wysokość terenu wynosi 280 m
n.p.m., a minimalna 217 m n.p.m. Wzniesienia ponad dolinami posiadają typowe dla
Płaskowyżu rozległe, płaskie lub zaokrąglone wierzchowiny, użytkowane głównie jako
grunty rolne.

1.1.3. Powiat
Powiat Głubczycki jest jednym z 11 powiatów województwa opolskiego
i znajduje się w południowej jego części. Graniczy od zachodu po wschód z państwem
Czeskim, a na północy z powiatem Kędzierzyn-Koźle i powiatem Prudnik.
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1.1.4. Atrakcyjność przyrodnicza
Obszar gminy obejmuje część Wysoczyzny Głubczyckiej wyróżnianej jako
wschodnia część Płaskowyżu Głubczyckiego. Generalnie powierzchnia terenu ma
charakter falistej i pagórkowatej wysoczyzny, porozcinanej siecią dolin, z których
najgłębszą i największą jest dolina rzeki Psiny. Powierzchnia wysoczyzny łagodnie
opada w kierunku wschodnim ku osiowej części Bramy Morawskiej w dolinie Odry.
Obszar Gminy Baborów jest terenem typowo rolniczym. Powierzchnia lasów i użytków
leśnych wynosi 361 ha i zajmuje jedynie 3,1% obszaru gminy. Są one w 85% własnością
Skarbu Państwa, w 6,9% własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, 5,2% są to
grunty osób fizycznych, pozostałe grunty leśne ok.2,9% mają charakter komunalny. Lasy
w obrębie gminy podlegają Lasom Państwowym – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
z siedzibą w Rudach Raciborskich. Lesistość gminy wynosząca 3,1% w porównaniu ze
średnią województwa opolskiego wynoszącą 26,2% jest to wskaźnik bardzo niski,
rzutujący na politykę

gospodarki

gruntami. Niedostatek powierzchni leśnych

i zadrzewionych utrzymuje i potęguje występowanie zjawisk morfodynamicznych
polegających na erozji powierzchni

pokrytej utworami lessowymi. Ze względu na

znaczny udział powierzchni narażonych na erozję, wszystkie lasy w gminie zaliczone są,
wg kategorii ochronności, do I grupy lasów glebochronnych. Lokalne rozmieszczenie
poszczególnych powierzchni leśnych jest zróżnicowane i dość rozproszone. Jedyny
większy, zwarty kompleks leśny znajduje się na północy-wschód od wsi Raków
i obejmuje 10 ha oddziałów leśnych. Reszta powierzchni leśnych tworzy małe, dość
rozproszone po całej gminie jednostki oddziałowe lub pododdziałowe, występujące
przede wszystkim na obszarach trudnych w uprawie, a więc na terenach o dużym
nachyleniu powierzchni oraz w obrębie skarp i dolin rzecznych.
Z uwagi na fakt, iż powierzchnie leśne występują w płatach o małym obszarze oraz
w miejscach trudno dostępnych, są mało atrakcyjne dla celów rekreacyjnych.
Uchwałą Nr XXIV/193/88 z 26 maja 1988 r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu
utworzono Obszar Chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze, w skład którego
wchodzi ok. 200 ha terenu gminy Baborów na północny wschód od drogi Krowiarki –
Szczyty. Obszar utworzony został w celu ochrony malowniczego fragmentu krajobrazu
Płaskowyżu Głubczyckiego.
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Według danych z rocznika statystycznego z 2002 r. użytki rolne stanowią 87,7%
ogólnego obszaru gminy o glebach lessowych i lessowatych ilastych, stanowiących 90%
wszystkich gleb. Z czego grunty orne - 85,0% ogólnej powierzchni, sady - 0,1%, łąki 1,7% i pastwiska - 0,9% powierzchni. Pod względem funkcjonalnym gmina Baborów jest
typową gminą rolniczą.
Obszar gminy Baborów znajduje się w dorzeczu Odry, w zlewni rzeki Psiny, stanowiącej
lewobrzeżny dopływ Odry. Rzeka Psina przepływa przez teren gminy z północnegozachodu, w kierunku południowo-wschodnim, uchodząc do Odry już poza granicami
gminy i województwa opolskiego. Powierzchnia zlewni Psiny wynosi 522,0 km2,
natomiast jej długość całkowita 49,3 km. Cechą charakterystyczną rzeki jest w miarę
konsekwentny jej przebieg w głębokiej dolinie, z dobrze wykształconą terasą zalewową,
bez systemu wyższych teras dolinnych w obrębie gminy Baborów. Koryto rzeki jest
w przewadze uregulowane i tym samym pozbawione wyraźnych naturalnych meandrów
rzecznych. Na terenie gminy, oprócz Psiny, występują mniejsze cieki, stanowiące boczne
jej dopływy. Złotnik i Sucha Psina to dopływy prawobrzeżne, natomiast dwa mniejsze
lewobrzeżne dopływy Psiny to cieki nienazwane. Na system wód powierzchniowych
składają się ponadto rowy melioracyjne i liczne drobne stałe bądź okresowe dopływy
powyższych cieków, drenujące powierzchnię wysoczyzny lessowej. System cieków
drenujących

powierzchnię

płaskowyżu

w

obrębie

gminy,

prowadzi

wody

powierzchniowe, w tym opadowe, do głównego odbiornika, którym jest w tym rejonie
rzeka Psina. Z uwagi na ustrój rzeczny, cieki powierzchniowe posiadają charakter
nizinny, z najwyższym stanem wód w okresach wiosennych roztopów i jesiennych
opadów atmosferycznych. Reżim rzeczny nie stwarza licznych sytuacji wylewów
powodziowych, a zasięg przestrzenny ewentualnych wylewów ogranicza się do terasy
zalewowej. Niemniej po powodzi w 1997 r. w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego

miasta

Baborowa

ustalono

strefę

zagrożenia

powodziowego

o maksymalnym zalewie wyznaczonym przez powódź w 1997 r. Dla której przyjęto
zakaz budowy, za wyjątkiem obiektów bez trwałej zabudowy na terenie zieleni
urządzonej oraz utrzymanie istniejących dominujących funkcji, w szczególności łąk
i zieleni parkowej. Reasumując, gmina posiada niski współczynnik zagrożenia
powodziowego. Przy mniejszych ciekach, do jakich zalicza się Psina, wyrównanie
odpływu pozwala na skuteczne sterowanie odpływem w całej dolinie.
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Jakość wód powierzchniowych jest bardzo zła. Jakość wód rzeki Psiny i jej dopływów,
tj. Złotnika i Suchej Psiny, wykazuje bardzo duży stopień zanieczyszczenia. Oprócz
przeciętnej jakości wód Złotnika zakwalifikowanego do klasy III /najniższa
z dopuszczalnych klas czystości/, pozostałe cieki charakteryzuje ponadnormatywny
stopień zanieczyszczenia. Objawy długotrwałego nadmiernego zanieczyszczenia wód
stwierdzono dla Psiny, które to zanieczyszczenia dotyczą azotu azotynowego, fosforu
ogólnego,

fosforanów

i

Miana

Coli.

Podobnie

przedstawia

się

sytuacja

z zanieczyszczeniami cieku Suchej Psiny.
Na obszarze gminy wyodrębniono Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP nr 332
Subniecka Kędzierzyńsko- Głubczycka. Jednostka ta obejmuje wody w utworach
porowych

łączących

się

ze

sobą

poziomów

wodonośnych

czwartorzędowo-

trzeciorzędowych. W obrębie gminy zakwalifikowano dolinę Psiny i rejony jej
dopływów do Obszaru Wysokiej Ochrony OWO.
Ponieważ gmina Baborów została zaliczona do obszaru szczególnie narażonego
odpływem azotu ze źródeł rolniczych, jest objęta “Programem działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego,
wyznaczonego przez Dyrektora RZGW Gliwice”. Program służy dostosowaniu
środowiska do wymagań Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991r
w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany
pochodzenia rolniczego. Ustalenia “Programu” obejmują również prowadzenie edukacji
rolników, kontrolę rolniczych źródeł zanieczyszczenia oraz monitoring stanu rolnictwa
i gleb.

1.1.5. Atrakcyjność kulturowa
Teren gminy Baborów, leżący na ziemi głubczyckiej, którędy prowadził szlak
handlowy z południa Europy nad Bałtyk, od dawna był penetrowany przez człowieka.
Pierwsze ślady odkryto 240-180 tys. lat p.n.e. Obecnie wyznaczone są tereny
archeologiczne w rejonie Baborowa, Rakowa, Babic, Boguchwałowa, Czerwonkowa,
Dzielowa, Księżego Pola, Suchej Psiny, Sułkowa, oraz w Szczytach i w Tłustomostach.
Pierwsze pisane źródła z 1296 r. wspominają Baborów jako osadę posiadającą prawa
miejskie na prawie niemieckim i od tej daty liczy się historia miasta. Była to uboga
osada, której mieszkańcy trudnili się rolnictwem i drobnym handlem, leżąca na trasie
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Głubczyce-Racibórz. Pierwszymi mieszkańcami Baborowa byli w większości Słowianie,
a pierwszym wójtem Czech.
Baborów

był

osadą

słowiańską

podporządkowaną

początkowo

biskupstwu

wrocławskiemu i jednocześnie księstwu opolsko-raciborskiemu, a następnie biskupstwu
w Ołomuńcu na Morawach. Bezpośrednią pieczę nad miasteczkiem sprawowały siostry
zakonne klasztoru Dominikanek z Raciborza.
Od roku 1752 Baborów został włączony w system połączeń pocztowych. Przez następne
dziesięciolecia przetaczał się przez miasto dyliżans pocztowy, Baborów był stacją
końcową. Stąd bowiem kursowała poczta piesza w kierunku Kietrza. Przez Baborów do
Raciborza i Pszczyny kursowała dwa razy w tygodniu poczta z Wrocławia oraz Gdańska.
Dla pełnego rozkwitu naszego miasta decydujące znaczenie miała budowa kolei żelaznej
w 1856 roku. Dzięki temu nowoczesna cegielnia Rudzińskiego oraz fabryka cukru miały
własne rampy kolejowe. Ważnym wydarzeniem w dziejach Baborowa było w 1928 roku
włączenie Jaroniowa do Miasta. Stanowiło to naturalną konsekwencję ścisłych związków
gospodarczych obu miejscowości.
Zarówno miasto Baborów, jak i sołectwa wchodzące w skład gminy posiadają na swoim
terenie obiekty zabytkowe, na które składają się zabytki nieruchome, ruchome oraz
stanowiska archeologiczne. Niektóre z nich to : kościół parafialny p.w. Narodzenia
Najświętszej Panny Marii w Baborowie, kościół cmentarny p.w. Św. Józefa
w Baborowie, ratusz w Baborowie, spichlerz przy ul. Wiejskiej w Baborowie, figura św.
Jana Nepomucena w Baborowie, figura św. Floriana w Baborowie, krzyż pokutny
w Baborowie, figura M. Boskiej usytuowana w Rynku w Baborowie, kościół parafialny
p.w.

św.

Katarzyny

w

Babicach,

kościół

parafialny

p.w.

św.

Mateusza

w Boguchwałowie, kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Czerwonkowie,
kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Dziećmarowie, kościół parafialny p.w.
św. Mikołaja w Dzielowie, krzyż kamienny w Dzielowie, kościół p.w. św. Bartłomieja
w Księżym Polu, kościół p.w. Serca Pana Jezusa w Tłustomostach. Wszystkie te obiekty
są w dobrym stanie architektonicznym i stanowią potencjalną atrakcję turystyczną dla
zainteresowanych zabytkami sakralnymi turystów.
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Kościół cmentarny p.w. św. Józefa w Baborowie.

1.1.6. Atrakcyjność turystyczna
Elementem atrakcyjności turystycznej obszaru traktuje się zlokalizowane na nim
obiekty zabytkowe. Takich obiektów na terenie gminy jest sporo i wyszczególnione one
zostały przykładowo w poprzednim rozdziale. Podobnie np. placówki muzealne i miejsca
związane z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych uznaje się za czynniki
atrakcyjności turystycznej.
W światowej turystyce następuje zdecydowany odwrót od turystyki polegającej
na zwiedzaniu zabytków, a motorem napędzającym koniunkturę turystyczną są raczej
żywe wydarzenia jak imprezy lokalne, festyny, okolicznościowe, cykliczne festiwale. Nie
znaczy to jednak, że stworzenie produktu turystycznego, którego immanentną składową
byłyby zabytki gminy Baborów jest zbędne i niepożądane. Potencjał generowania
zainteresowania turystów mają zabytki wysokiej klasy, które dodatkowo są intensywnie
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promowane. Takie zabytki na terenie gminy są i można je traktować jako obiekty mogące
generować istotny ruch turystyczny. Jest to tym bardziej realne, że wytyczona ścieżka
rowerowa na trasie Pietrowice – Głubczyce – Baborów – Racibórz wraz z promocją
zabytków gminy daje możliwość zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy. Obiekty
zabytkowe są ściśle powiązane z historią regionu, która ze względu na mieszankę kultur
(a w związku z tym wszystko, co różnice w kulturze wyznacza : zwyczaje, obrzędy,
kuchnia, architektura, sztuka) stanowi potencjalnie atrakcyjną podstawę wpisującą się
w narodową strategię rozwoju produktu turystycznego. Czynnikiem wzmacniającym
wykreowanie i promocję produktu turystycznego są osobistości świata sztuki, polityki,
nauki oraz historyczne powiązania regionu z najznamienitszymi polskimi rodami
szlacheckimi.
W założeniach planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego
zawarto projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie Boguchwałowa i przysiółka
Wierzbno. Stałby się on jednym z elementów zwiększenia atrakcyjności turystycznej
gminy.
W gminie Baborów można wyszczególnić miejsca pamięci związane z ważnymi
wydarzeniami z historii Polski, czy też związane z osobistościami historycznymi.
Są to:

•

Na wniosek Zarządu Koła Terenowego Związku Sybiraków w Głubczycach Rada
Miejska w Baborowie we wrześniu 2002 roku nadała parkowi miejskiemu nazwę
“Park im. Sybiraków w Baborowie”. W ślad za tym w 2003 roku na ścianie
amfiteatru w parku została wmurowana tablica upamiętniająca ofiary represji
sowieckiej.

•

Mieszkańcy powiatu głubczyckiego ufundowali tablicę pamiątkową, która została
umiejscowiona na murze cmentarnym w Babicach. Upamiętnia ona ofiary zbrodni
ludobójstwa popełnianych przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej
zamieszkującej kresy wschodnie II Rzeczypospolitej Polskiej.

•

Jednym ze znanych osobistości, które wywodziły się z terenu gminy Baborów,
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z

Dzielowa,

jest
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Josef

Wilpert

(1856-1944)

badacz

katakumb

starochrześcijańskich w Rzymie, wybitny archeolog, autor wielu publikacji
z historii starochrześcijańskiej, wykładowca na wielu uniwersytetach. Tablica
upamiętniająca tę światowej sławy osobistości została umieszczona na murach
kościoła w Dzielowie, a uroczyste odsłonięcie nastąpiło w 2004r.

1.1.7. Podsumowanie rozdziału: analiza A-B-C
Pierwszy rozdział raportu opisuje te uwarunkowania rozwojowe, jakie wynikają
z powiązań zewnętrznych gminy Baborów, jej relacji z sąsiednimi obszarami
i ośrodkami. Wskazaliśmy, które zjawiska z omawianego zakresu mogą naszym zdaniem
wpływać (stymulująco lub hamująco) na rozwój gminy. Część tę kończymy analizą
A-B-C: listą uwarunkowań rozwojowych uporządkowaną na trzy kategorie : Atuty
rozwojowe, Bariery i Ciekawe czynniki do dalszej analizy.

Atuty
•

położenie z dala od głównych arterii drogowych i aglomeracji miejskich,

•

gmina jako „sielska dolina” z łagodnym, pofalowanym krajobrazem,

•

powiązanie ścieżki rowerowej na trasie Pietrowice – Głubczyce – Baborów –
Racibórz z atrakcjami kultury i zabytków gminy.

Bariery
•

położenie poza oddziaływaniem dużych ośrodków administracyjno-gospodarczych,

•

brak widocznych i jasno określonych atrakcji turystycznych,

•

położenie na skraju województwa i powiatu,

•

znaczne zanieczyszczenie rzek gminy.

Ciekawe
•

czy stworzenie bazy i zaplecza dla wypoczynku i rekreacji będzie w stanie
przyciągnąć potencjalnych turystów do odwiedzania gminy,

•

czy profilaktyka w dziedzinie ochrony środowiska przyniesie efekty w postaci
zwiększenia stopnia czystości wód powierzchniowych w gminie.
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Rozdział 1.2. Ład przestrzenny i środowisko.

1.2.1. Układy osadnicze i sieć dróg
Gmina oprócz miasta Baborowa jest podzielona na 11 sołectw. Wsie mają
przeważnie układ ulicówek, za wyjątkiem wsi Księże Pole, która posiada rzadko
spotykany układ zabudowy w kształcie okręgu. Gmina jest położona na uboczu
w stosunku do głównych tras komunikacyjnych. Istniejące drogi zapewniają dość dobre
połączenie, zwłaszcza dla transportu lekkiego, z najbliższymi miastami: Głubczyce,
Kietrz, Racibórz, Kędzierzyn-Koźle.
Podstawowy układ komunikacyjny gminy stanowią drogi lokalne, powiatowe łączące
wszystkie miejscowości gminy i krzyżujące się w Baborowie oraz w mniejszym stopniu
dwie drogi wojewódzkie, przebiegające na obrzeżach gminy.
Przez obszar gminy przebiegają drugorzędne jednotorowe linie kolejowe relacji :
Racibórz – Baborów – Głubczyce – Racławice oraz relacji Kędzierzyn-Koźle – Pilszcz.
Wzdłuż wymienionych linii kolejowych umiejscowione są trzy stacje kolejowe. Stacje
przystosowane są do obsługi pasażersko-towarowej, ale obecnie linie kolejowe nie
obsługują ruchu pasażerskiego. Oprócz powyższych linii, stacja Baborów może
obsługiwać istniejące bocznice kolejowe do zakładów zlokalizowanych na terenie miasta,
mianowicie: teren cukrowni i elewatora zbożowego, wytwórni pasz.
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Rys.3. Mapa drogowa gminy Baborów z dojazdami do głównych dróg wojewódzkich i
krajowych
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Węzeł kolejowy w Baborowie.

1.2.2. Środki transportu zbiorowego
Wszystkie wsie w gminie posiadają połączenie komunikacyjne z siedzibą gminy.
Przez Baborów przebiegają linie komunikacyjne łączące Baborów z KędzierzynemKoźle,

Głubczycami,

Kietrzem,

Raciborzem.

Nasycenie

ilości

połączeń

komunikacyjnych należy uznać za niewystarczające. W dni powszednie komunikacja
autobusowa kursuje głównie w godzinach porannych i popołudniowych. Z niektórych
miejscowości z terenu gminy brak jest bezpośredniego dojazdu do stolicy gminy, ale są
połączenia komunikacji autobusowej umożliwiające dojazd. W dni wolne od pracy
i święta komunikacja jest ograniczona. Jest to znacznym utrudnieniem dla mieszkańców
gminy.
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1.2.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego
W mieście Baborów, jak i na terenie gminy znajduje się wiele obiektów
wpisanych do rejestru zabytków. Są to przede wszystkim zabytki o charakterze
sakralnym.
Najważniejsze obiekty zabytkowe przedstawiono w poniższej tabeli:
Lp.

Miejscowość

Rejestr zabytków
Baborów

Nr rejestrowy
zabytku
1162/66

Obiekt

Czas powstania

19ościół parafialny pw. Lata 20 XX w. Pierwsze
NMP
wzmianki w 1340 r., był często
ul.Dąbrowszczaków
przebudowywany, w XVIII w.
murowany, obecny charakter
zgodny ze stanem z pierwszej
połowy XIX w.
19ościół św. Józefa 1702 r.
ul.Kościuszki

Baborów

777/64

Baborów

1823/66

Ratusz (zamek)
ul.Dąbrowszczaków 2

Baborów

1824/66

Baborów

2098/66

Dom ul.Rynek 13 – I poł. XIX w.
kamienica
Dom ul. Rynek 17
koniec XIX w.

Baborów
Baborów
Boguchwałów

2214/90
2215/90
611/59

Dziejów

779/64

Czerwonków

-

Dziećmarów

1167/66

Księże Pole

140/54

Raków

-

Sucha Psina

610/59

Babice

645/59

Spichlerz ul.Wiejska 2
Dom ul.Wiejska 7
19ościół paraf. P.w.
św. Mateusza
Kościół parafialny p.w.
Św. Mikołaja
Kościół filialny p.w.
Narodzenia NMP
Kościół paraf. P.w. św.
Michała Arch.
Kościół filialny p.w.
Św. Bartłomieja
Kościół filialny p.w.
NMP
Kościół parafialny p.w.
św. Jodoka
Kościół parafialny p.w.
św.Katarzyny

Przebudowa w początku XIX
w.

I poł. XIX w.
początek XIX w.
1602r
XVIII w.
1893r
XVIII w.
XVIII w.
1904 r.
XVIII - XIX w.
XVIII w.
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Lp.

Miejscowość
Baborów
Szczyty
Szczyty
Sułków
Tłustomosty

Nr rejestrowy
Obiekt
zabytku
195/56
Stare miasto – rynek
miasta
2188/88/91 Pałac – zespół
pałacowy
292/93
Park – zespół pałacowy
Kościół filialny
Kościół parafialny p.w.
Serca Jezusowego

Czas powstania
Początek XIX w.
Początek XIX w.
II poł. XIX w.
1845 r.
1924 r.

Zespół pałacowy w Szczytach zajmuje powierzchnię 8,9 ha. Powstał na przełomie XVIII
- XIX wieku, a w parku na jego terenie znajduje się starodrzew lip i wiązów z pomnikiem
przyrody – platanem klonolistym nr 375 w rej. WKP w wieku około 200 lat i obwodzie
pnia 480 cm.
Oprócz zabytków nieruchomych na terenie gminy w poszczególnych sołectwach
występują zabytki ruchome jak figury świętych, przydrożne krzyże, rzeźby o charakterze
sakralnym. W wielu miejscowościach wydzielone są stanowiska archeologiczne wpisane
do rejestru zabytków województwa opolskiego.

1.2.4. Zasoby i walory środowiska
Klimat
Region powiatu głubczyckiego jest częścią obszaru Regionu Dolnośląskiego
Południowego, który wyróżnia się częstszym występowaniem pogody bardzo ciepłej
i jednocześnie pochmurnej, z mniejszym występowaniem dni z pogodą mroźną oraz
z przymrozkami. Klimat gminy Baborów jest częściowo kształtowany przez wpływ
pasma Sudetów i zaznacza się niewielką różnicą charakterystyk klimatycznych
w stosunku do centralnej i północnej części województwa opolskiego, gdzie znaczną rolę
klimatyczną odgrywa dolina Odry. Pod tym względem gmina odznacza się nieco
chłodniejszymi

warunkami

klimatycznymi

w

okresie

letnim,

co

wiąże

się

z geograficznym położeniem gminy w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego i tym samym
na wysokości średnio trochę powyżej 200m npm. Generalnie można stwierdzić, że gmina
zlokalizowana jest w rejonie przenikania się klimatycznych elementów chłodniejszych
z obszarów Sudetów oraz cieplejszych przemieszczających się wzdłuż doliny Odry.
Główne masy powietrza napływają z południa przez Bramę Morawską i z zachodu,
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wzdłuż Nizin Środkowoeuropejskich. Ciepłe powietrze z południa i ciepłe, wilgotne
powietrze atlantyckie powodują względną stabilizację stosunków termicznych.
Pod względem temperatur obszar gminy należy zaliczyć do ciepłych, ze średnią roczną
temperaturą powietrza wynoszącą około 8oC i jest to temperatura nieco niższa od
obszarów środkowej Opolszczyzny. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, w którym
temperatura spada do średnio –2,5oC, natomiast najcieplejszym miesiącem jest lipiec
z temperaturą 17,5oC. Jesień ze średnią temperatur 8,5oC jest cieplejsza niż wiosna
7,0oC. Czas trwania

z reguły łagodnych zim wynosi 60-65 dni z zaleganiem pokrywy

śnieżnej wynoszącym 50-60 dni oraz ze średnią grubością tej pokrywy wynoszącą 10-15
cm. Z występowaniem temperatur ujemnych ściśle związane jest zjawisko przymrozków,
które występuje od października do maja, z maksymalną częstotliwością od późnej
jesieni do wczesnej wiosny. Ogólna liczba dni przymrozkowych dochodzi do 105. Dni
przymrozkowe w dużym stopniu uzależnione są od lokalnych warunków urzeźbienia
terenu. O dużym komforcie cieplnym analizowanego rejonu świadczy długość trwania
okresu wegetacyjnego wynosząca 205-220 dni. W ciągu roku liczba dni z temperaturami
dodatnimi przekracza 300. Obszar gminy otrzymuje w ciągu roku 650 mm opadu
i zaliczany jest do regionu opadowego, w którym sumy opadów są dość niskie.
Najwyższe opady są w miesiącu lipcu – 110 mm, a najniższe w styczniu jedynie 30 mm.
Na okres ciepły roku przypada 60% opadów rocznych. Notuje się około 160-165 dni
z opadem, w tym około 15 dni z opadami ulewnymi. Zachmurzenie uzależnione jest
w dużym stopniu od pasma górskiego, największe notowane jest zimą, minimalne
natomiast w okresie od maja do października.
Podsumowując można stwierdzić, że klimat gminy z łagodną zimą i niezbyt upalnym
latem jest korzystny dla rozwoju działalności rolniczej i ogrodniczej.

Surowce mineralne
W gminie występują dwa udokumentowane złoża surowca ilastego, znajdujące się
w obrębie miasta Baborowa. Złoża te były eksploatowane na potrzeby produkcji ceramiki
budowlanej znajdujących się w mieście cegielni. Złoża surowca ilastego reprezentowane
są przez czwartorzędowe lessy i glinki lesso-podobne o zmiennej miąższości. Obecnie
złoża nie są eksploatowane.
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Dla potrzeb lokalnych na terenie gminy prowadzona była eksploatacja kruszywa
naturalnego w Babicach, Czerwonkowie i Rakowie. Zasoby surowców w tych miejscach
nie były o znaczeniu gospodarczym, obecnie eksploatacja nie jest prowadzona

.
Geomorfologia i krajobraz
Obszar gminy leży na Wysoczyźnie Głubczyckiej, we wschodniej części
Płaskowyżu Głubczyckiego. Założenia rzeźby Płaskowyżu Głubczyckiego sięgają do
okresu mioceńskiego i przedmioceńskiego. Do układu zakrytych grzbietów karbońskich
nawiązuje przebieg współczesnych form, a obecny układ sieci rzecznej można wiązać ze
starymi strukturami tektonicznymi. Rzeźbę podłoża podczwartorzędowego tworzą garby
zbudowane ze skał dolnokarbońskich, porozcinane szerokimi i głębokimi obniżeniami
o założeniach tektonicznych. W trzeciorzędzie, odporne skały karbońskie podlegały
częściowemu obniżeniu i wyniesienia karbonu dolnego podlegały zasypaniu w okresach
z przewagą akumulacji i częściowo odpreparowywane w okresach z przewagą denudacji,
co w konsekwencji spowodowało zamaskowanie starszej, trzeciorzędowej morfologii.
Współczesna rzeźba ma charakter akumulacyjno-denudacyjny uwarunkowany starszym
podłożem. Ostatecznie współczesne rysy rzeźby zostały ukształtowane w plejstocenie,
w czasie dwukrotnego nasunięcia lądolodu, a głównie podczas zlodowacenia
środkowopolskiego
Pod względem genezy w obrębie gminy dominują struktury dolinne pochodzenia
fluwialnego reprezentowane przez formy rzeźby w postaci obniżeń dolinnych rzeki Psiny
oraz mniejszych jej dopływów, jak Złotnik i Sucha Psina. Doliny te stanowią głębokie,
wcinające się w powierzchnię wysoczyzny obniżenia, dochodzące do 40 m, które
w największym stopniu kształtują krajobraz gminy, natomiast struktury eoliczne
występują w postaci pokryw lessowych, powstałych w plejstocenie w wyniku depozycji
pyłu na przedpolu lodowca. Pokrywa lessowa obejmuje swoim zasięgiem większość
obszaru całej gminy, struktury polodowcowe występują w mniejszym zasięgu, obejmując
erozyjneodsłonięcia osadów starszych, leżących pod warstwami lessów. Reprezentowane
są przez formy morfologiczne w postaci denudacyjnych odsłonięć glin zwałowych
i osadów wodnolodowcowych. Na terenie gminy formy tego typu występują przede
wszystkim na skrajach i skarpach dolin rzecznych, gdzie intensywne procesy erozji
doprowadziły do ich odpreparowania.
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Najniżej położone obszary gminy umiejscowione są we wschodniej jej części,
w okolicy miejscowości Tłustomosty, dolina Psiny obniża się do wysokości około 215 m
npm. Najwyżej położone są tereny w okolicach Dziećmarowa i Suchej Psiny 275-280 m
npm. Odzwierciedla to generalny spadek powierzchni wysoczyzny w kierunku
wschodnim. Deniwelacje między najniższymi a najwyższymi rejonami gminy dochodzą
do 60-70 m. Na szczególną uwagę zasługują tereny dolinne wraz z przylegającymi do
nich

zboczami,

krawędziami

i

odsłonięciami

erozyjnymi

głębszych

warstw

geologicznych. Aktualna powierzchniowa pokrywa geologiczna, składająca się
z podatnych na działania erozyjne utworów lessowych, przy wylesieniu Płaskowyżu
Głubczyckiego i intensywnym użytkowaniu rolniczym, stanowi duże zagrożenie obszaru
gminy zjawiskami erozji wodnej, powodującej zmywanie powierzchniowe osadów
lessowych i ich akumulację u podnóża stoków.

Wody powierzchniowe
Obszar gminy Baborów leży w dorzeczu rzeki Odry, w zlewni rzeki Psiny. Rzeka
Psina przepływa przez teren gminy z północnego-zachodu w kierunku południowowschodnim, wpływając do Odry już poza granicami gminy i województwa opolskiego.
Powierzchnia zlewni Psiny wynosi 522,0 km2, natomiast jej długość całkowita 49,3 km.
Cechą charakterystyczną rzeki jest w miarę konsekwentny jej przebieg w głębokiej
dolinie. Koryto rzeki jest w przewadze uregulowane i tym samym pozbawione
wyraźnych naturalnych meandrów rzecznych. Na terenie gminy, oprócz Psiny, występują
mniejsze rzeki, stanowiące jej boczne dopływy, jak Złotnik i ciek wodny Sucha Psina.
Z uwagi na ustrój rzeczny, cieki powierzchniowe posiadają charakter nizinny,
z najwyższym stanem wód

w okresach wiosennych roztopów i jesiennych opadów

atmosferycznych. Reżim rzeczny nie stwarza licznych sytuacji wylewów powodziowych,
a zasięg przestrzenny ewentualnych wylewów ogranicza się do terasy zalewowej.

Ochrona przyrody
Większość obszaru gminy, ze względu na bardzo dobrej klasy ziemie lessowe, jest
wykorzystywana na rzecz upraw rolnych. Można stwierdzić, że jedynie rejony trudno
dostępne, jak skarpy rzeczne, czy strome wzniesienia, nie są wykorzystywane w celach
rolniczych. Obszary leśne zajmują jedynie 3,1% obszaru gminy, co przy średnim
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wskaźniku zalesienia województwa – 26,2% i kraju wynoszącym 28%, jest wskaźnikiem
bardzo niskim, a najczęściej występujące drzewa należą do gatunków pospolitych.
Pomimo znaczącego przekształcenia środowiska naturalnego na rzecz rolnictwa, można
stwierdzić występowanie szeregu gatunków drobnej fauny i flory, jak płazy i gady, ptaki
oraz zwierzęta, takie np. jak sarna, dzik, borsuk, lis, łasica czy kuna.
Wody powierzchniowe są zanieczyszczone i nie mogą być obecnie wykorzystywane dla
celów turystycznych.

1.2.5. Zagrożenia antropogeniczne środowiska i przeciwdziałanie im
Gospodarka wodna
Zaopatrzenie gminy w wodę oparte jest na ujęciach podziemnych, które
usytuowane są w różnych sołectwach, zasilając niezależne systemy wodociągowe.
Na terenie gminy znajduje się sześć stacji wodociągowych w miejscowościach: Sucha
Psina, Dziećmarów, Księże Pole, Szczyty, Tłustomosty, Raków oraz Baborów.
Wody powierzchniowe nie są wykorzystywane dla potrzeb komunalnych ze względu na
duży stopień zanieczyszczenia. Woda do celów użytkowych jest wykorzystywana
z jednego z największych zbiorników wód podziemnych czwartorzędowych.

Gospodarka odpadami
Miasto posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków w technologii złóż zraszanych
o wydajności ponad 2000m3/dobę. Oczyszczalnia ta nie pracuje w chwili obecnej na
pełnych parametrach z uwagi na brak docelowej ilości ścieków. Ścieki doprowadzane są
do oczyszczalni systemem kanalizacji sanitarnej
Na terenie sołectwa Raków znajduje się system kanalizacji sanitarnej oraz mechanicznobiologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w technologii złóż zraszanych
o wydajności 400m3/dobę. Poza tym na terenach osiedli mieszkaniowych Zakładów
Rolnych są systemy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.
W Tłustomostach jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu MINIBLOK,
w kolonii Langowo jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia w technologii złóż
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zraszanych, w kolonii Czerwonków Osiedle jest mechaniczno-biologicza oczyszczalnia
ścieków w technologii złóż filtracyjnych.
Na pozostałym terenie ścieki komunalne gromadzone są w szambach na posesjach
indywidualnych.
Gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy zajmuje się Zakład Usług
Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie. Odpady komunalne gromadzone są na
Miejsko-Gminnym

Składowisku

Odpadów

Komunalnych

w

Baborowie

przy

ul.Głubczyckiej. Powierzchnia składowiska wynosi 1,35 ha, a pojemność 72000 Mg.
Dowóz odpadów komunalnych odbywa się transportem specjalistycznym przez Zakład
Usług Komunalnych w Baborowie. Dla zminimalizowania ilości odpadów na
składowisku, na terenie gminy prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów poprzez odzysk
szkła, plastiku, metalu i makulatury zarówno u źródła powstawania odpadów jak
i selekcję na terenie składowiska. Na terenie miasta i gminy ustawione są kolorowe
pojemniki na poszczególny asortyment odpadów , a indywidualne gospodarstwa domowe
korzystają z kolorowych worków foliowych do segregowania odpadów, które są
następnie odbierane wg ustalonego harmonogramu.
Jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na jakość środowiska
i zasobów przyrodniczych jest właśnie prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa.
Ze względu na fakt, że gmina jest regionem o charakterze rolniczym, ściśle przestrzegana
prawidłowa

gospodarka

wodno-ściekowa

jest

istotnym

elementem

rozwoju

gospodarczego gminy oraz sytuacji zdrowotnej lokalnej społeczności.

1.2.6. Podsumowanie rozdziału: analiza A-B-C
Poniżej prezentujemy listę atutów i barier, jakie zidentyfikowano w sferze ekologicznoprzestrzennej.

Atuty
•

dobrze zorganizowane wysypisko śmieci i oczyszczalnie ścieków,

•

dobrze rozwinięta sieć wodociągowa, pokrycie 100% zapotrzebowania w wodę,
25
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•

korzystne warunki przyrodnicze i gruntowe do produkcji rolnej,

•

łagodny klimat, sprzyjający produkcji ogrodniczej, warzywniczej i sadowniczej,

Bariery
•

zanieczyszczenie wód powierzchniowych,

•

niewielka liczba atrakcyjnych turystycznie obiektów,

•

brak czystych zbiorników i cieków wodnych możliwych do wykorzystania w celach
rekreacyjnych,

•

zdominowany przez rolnictwo charakter użytkowania gruntów,

•

małe obszary terenów leśnych oraz małe zróżnicowanie fauny i flory na terenie
gminy,

•

niewystarczająca liczba kursów komunikacji autobusowej, zwłaszcza w dni wolne od
pracy,

•

nie funkcjonujący pasażerski transport kolejowy.

Ciekawe
•

czy uda się stworzyć w gminie warunki dla rekreacji i wypoczynku dzięki poprawie
warunków czystości wód i cieków wodnych gminy,

•

czy uda się zapobiec likwidacji istniejących linii kolejowych łączących Baborów
z pozostałymi miastami regionu i wykorzystanie ich dla celów turystycznych
i gospodarczych.
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Rozdział 1.3. Społeczność lokalna
1.3.1. Uwarunkowania historyczne
Baborów powstał około połowy XIII wieku, uzyskując prawa miejskie w 1296 r.,
położonym na trakcie handlowym Głubczyce – Racibórz. Miasto zamieszkane było przez
Słowian i podlegało państwu czeskiemu. Liczyło wówczas prawdopodobnie około 200300 mieszkańców, zajmujących się rolnictwem, warzeniem piwa i handlem. Przez okres
swojego istnienia miasto rozwijało się w kierunku wschodnim i zachodnim, wzdłuż
traktów handlowych, a po połączeniu ze wsią Jaroniów w 1928 roku, również w kierunku
południowym. Zdominowane było wpływami większych ośrodków miejskich jak
Racibórz czy Głubczyce. Liczba ludności wahała się w granicach od kilkuset do kilku
tysięcy mieszkańców. Do 1945 r. mieszkańcy gminy związani byli korzeniami zarówno z
ludnością czeską jak i niemiecką, tym bardziej, że terytorialnie należeli do Niemiec. Po
roku 1945 r. część ludności gminy została przesiedlona do Niemiec, a na te tereny
przybyła ludność napływowa, przede wszystkim z terenów kresów wschodnich i ta
ludność wraz z rdzennymi mieszkańcami, tworzyła współczesną historię gminy.

1.3.2. Charakterystyka demograficzna
Celem tego rozdziału nie jest wyczerpujące przedstawienie całości problematyki
demograficznej gminy. Wzięte pod uwagę będą tylko te dane, które będą miały istotny
wpływ na ocenę uwarunkowań rozwojowych gminy.
Gmina Baborów liczy 6773 mieszkańców1, z czego 3315 stanowi ludność samego
miasta Baborowa, co stanowi 48,9% ogółu ludności gminy. Z roku na rok populacja
mieszkańców ulega zmniejszeniu. Wynika to przede wszystkim z odpływu ludzi młodych
do większych aglomeracji, jak również problem emigracji za granicę w celach
zarobkowych.
Jednym z czynników odpływu ludzi młodych jest potrzeba dalszego kształcenia się,
a w następstwie tego faktu, poszukiwania atrakcyjnych warunków pracy i życia w dużych
1

Stan na dzień 30.06.2004 r. wg danych UM Baborów
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aglomeracjach miejskich. Zarówno miasto Baborów, jak i gmina nie jest w stanie na
dzień dzisiejszy zaproponować na tyle atrakcyjne warunki życia i pracy, aby wzbudzić
zainteresowanie młodych, ambitnych ludzi do pozostania lub zamieszkania na swoim
terenie.

1.3.3. Sytuacja ekonomiczna i społeczna mieszkańców gminy
Zjawisko ubóstwa jest zjawiskiem wielowymiarowym i wieloaspektowym,
niemniej jednak za najważniejszy wskaźnik określający jego zasięg przyjmuje się kwotę
uprawniającą do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy
społecznej, tzw. kryterium dochodowego. Problem ubóstwa stanowi najczęstszą
przyczynę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej z Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baborowie. Nie znaczy to, że wszystkie rodziny posiadające dochód niższy
od kryterium korzystają z tych świadczeń.
Według danych OPS w Baborowie w 2004 r. było zarejestrowanych 501 osób, z czego
118 pobierających zasiłek dla bezrobotnych i 383 osoby bez prawa do zasiłku. Liczba
członków rodzin objętych pomocą społeczną wyniosła w 2003 r. 988 osób, z czego na
wsi 620. W większości tych rodzin występuje także problem bezrobocia. Trudnym jest
jednak pełne ukazanie problemu, jakim jest bezrobocie, ze względu na tzw. bezrobocie
ukryte w rolnictwie. Bezrobocie na terenie gminy w dużej mierze jest związane
z likwidacją zakładów pracy świadczących usługi dla rolnictwa oraz z restrukturyzacją
PGR-ów nie tyle na terenie samej gminy lecz w gminach ościennych, gdzie pracowało
wielu mieszkańców tego regionu. Związane z tym zmiany własnościowe tych
gospodarstw spowodowały, że ich mieszkańcy utracili pracę, stając się osobami
bezrobotnymi,

niejednokrotnie

bez

żadnej

możliwości

podjęcia

innej

pracy

i zabezpieczenia środków na utrzymanie rodziny.
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działalność opiekuńczą zarówno jako usługi
własne jak też zlecone w stosunku do 852 osób ( dane z OPS za IX.2004 r.). Stacja
Opieki „Caritas” w Baborowie i gabinet rehabilitacyjny prowadziły pomoc usługową dla
817 osób (dane z OPS za IX.2004 r.).
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Pozostawanie tej grupy bez pracy jest w ścisłej zależności z procesem ubożenia
społeczeństwa. Aby temu zapobiec należy jak najszybciej podjąć działania zmierzające
do:
 utworzenia nowych stałych miejsc pracy,
 zatrudniania ludności w ramach prac interwencyjnych,
 realizacja programu strategii rozwoju pomocy społecznej dla gminy opracowanego
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie,
 ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji dotyczących zatrudnienia.

1.3.4. Patologie społeczne
Brak pracy, brak źródła utrzymania, bądź bardzo niska jego wysokość, nieudane
próby zmiany swojej sytuacji, brak innych wzorców postępowania – to wszystko
powoduje, że ludzie swoje problemy starają się rozwiązać przez alkohol. Jest to jednak
chwilowe odsunięcie się od trudnych sytuacji, często zepchnięcie ich na barki
pozostałych członków rodziny, a w konsekwencji popadanie w alkoholizm.
Ze względu na charakter gminy Baborów – dużą ilość rodzin, których głównym źródłem
utrzymania była niegdyś praca w PGR-ach czy cukrowni, zagrożenie alkoholizmem jest
wyraźnie dostrzegane przez władze gminy. Rodziny dotknięte alkoholizmem nie
pozostają ze swoimi problemami same.
Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Alkoholowych, z inicjatywy której zatrudniony jest terapeuta w Punkcie Informacyjnokonsultacyjnym. Komisja prowadzi również inne działania na rzecz poprawy tej sytuacji,
co wynika z obowiązujących przepisów i Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę
Miejską.

1.3.5. Niepełnosprawność
Pojęcie niepełnosprawności łączy się z naruszeniem, uszkodzeniem sprawności
psychofizycznej, która prowadzi do ograniczenia w funkcjonowaniu i aktywności
życiowej człowieka. Konsekwencje niepełnosprawności nie są ograniczone jedynie do
osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Problemy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb
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życiowych powodują, że osoba niepełnosprawna bardziej niż inne osoby potrzebuje
pomocy rodziny, środowiska, organizacji pozarządowych i samorządowych. Włączenie
osoby niepełnosprawnej w życie społeczne jest bardzo ważnym elementem procesu
zapobiegania wykluczeniu społecznemu i pełnej integracji ze społecznością lokalną.

1.3.6. Walory miejsca zamieszkania
Gmina Baborów jest regionem, w którym ponad 51% mieszkańców mieszka na
wsi, co w znacznym stopniu kształtuje wskaźnik powierzchni użytkowej przypadającej
na jednego mieszkańca i jest niezależny od władz gminy. Wiele gospodarstw
i nieruchomości mieszkaniowych jest niezamieszkanych, a nierozstrzygnięte sprawy
spadkowe i własnościowe powodują , że nie można tych gospodarstw zagospodarować.
Jest propozycja utworzenia w gminie bazy nieruchomości, które mogłyby stać się
atrakcyjną ofertą zakupu dla potencjalnych nabywców pragnących osiedlić się na terenie
gminy. Nieruchomości te, w większości przypadków o niezbyt dużym areale gruntów
rolnych, mogłyby stać się podstawą rozwoju agroturystyki i rekreacji. Zainteresowanymi
kupnem takich gospodarstw, w wielu wypadkach, są ludzie starsi, pragnący wyrwać się
na „łono natury” z dużych aglomeracji miejskich, gdzie do tej pory pracowali i mieszkali.
Gmina Baborów, promowana jako region czysty od zanieczyszczeń przemysłowych pod
mianem „Sielskiej Doliny” stałaby się ostoją spokoju, wypoczynku i właśnie drobnej
działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych,
stołówek dla letników, pól namiotowych i biwakowych, terenów parkingowych dla
turystów korzystających z tras rowerowych czy pieszych wędrówek po terenie, a na
pewno chętnie pozostawialiby swoje pojazdy w bezpiecznym miejscu pod odpowiednim
dozorem. Również w przyszłości, utworzenie zbiornika retencyjnego na terenie Gminy
zwiększy szansę rozwoju rekreacji i turystyki, jak również sportów wodnych,
wykorzystujących zbiornik wodny jako miejsce treningów i zawodów sportowych.
Rozwój wyżej wskazanych działań doprowadzi również do poszerzenia oferty zaplecza
około turystycznego w sensie powstania nowych placówek obsługi bankowej, hotelowej,
gastronomicznej i wielu innych gałęzi usług dla ludności dających miejsca pracy nie
tylko dla mieszkańców Gminy.
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Rynek Baborowa w noc wigilijną.

1.3.7. Ochrona zdrowia
Mieszkańcy gminy Baborów objęci są podstawową opieką zdrowotną
prowadzoną przez Grupową Praktykę Lekarską „PRIMED”, której gmina przekazała w
nieodpłatne użytkowanie obiekt byłego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w
Baborowie przy ul. Kościuszki 3. Na terenie gminy brak jest jednak szpitala oraz
specjalistycznej opieki zdrowotnej, mieszkańcy gminy korzystają ze specjalistycznych
usług medycznych w pobliskich miastach powiatowych.
Gmina nie jest wolna od problemów socjalnych (biedy, patologii). W zakresie
udzielania materialnej pomocy najbardziej potrzebującym działa Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz bardzo znaczny udział w tych działaniach ma miejscowy oddziału
„Caritas”. Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych
osobom i rodzinom potrzebującym oraz umożliwienie im życia w godnych warunkach.
Pomoc

ta

powinna,

w

miarę

możliwości,

doprowadzić

do

ich

życiowego
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usamodzielnienia się. Świadczenia pomocy społecznej winny być odpowiednie do
okoliczności ich udzielenia i służyć umacnianiu rodziny oraz jej integracji ze
środowiskiem. Duże znaczenie miałoby tutaj wdrożenie strategicznego programu opieki
i pomocy socjalnej osobom potrzebującym, łączący się jednak ze znacznym wzrostem
wydatków na te potrzeby przez władze gminy.

1.3.8. Szkolnictwo publiczne
Na terenie gminy w roku szkolnym 2003/2004 funkcjonują 2 Publiczne Szkoły
Podstawowe: w Baborowie, w której uczy się 403 uczniów oraz w Tłustomostach, do
której uczęszcza 91 dzieci oraz Publiczne Gimnazjum, do którego uczęszcza 350 dzieci
w 14 oddziałach. Łącznie w szkołach podstawowych w 23 oddziałach uczy się 494
uczniów.
Gmina prowadzi 5 przedszkoli samorządowych w czterech miejscowościach gminy do
których uczęszcza 162 dzieci.
Liczba dzieci w gminie z roku na rok ulega zmniejszeniu nie tylko w związku z niżem
demograficznym, ale również odpływem ludności w młodym wieku w wyniku
poszukiwania atrakcyjnej pracy lub dalszej nauki.

1.3.9. Kultura i sport
Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu w
Baborowie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie oraz filie biblioteki w
Sułkowie, Rakowie oraz Suchej Psinie. Strażacki Dom Ludowy w Suchej Psinie, jak
również świetlice wiejskie w Sułkowie, Rakowie, Tłustomostach.
W gminie działają Ludowe Zespoły Sportowe LZS „Sokół” Boguchwałów, LZS „Piast”
Raków, LZS „Orzeł” Księże Pole, LZS „Stal” Tłustomosty, LZS „Górnik” Babice oraz
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Baborów, Uczniowski Klub
Sportowy „Tramp” Baborów, Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Cukrownik” Baborów.
Dla celów rekreacji i sportu wykorzystywany jest stadion sportowy w Baborowie.
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Konna majówka w Baborowie.

Na terenie gminy organizowane są cykliczne imprezy zarówno sportowe jak kulturalne
czy gospodarcze jak m.in. konkurs kroszonkarski, mistrzostwa gminy w szachach,
warcabach, tenisie stołowym i ziemnym, piłce nożnej, piłce siatkowej, Bieg Baborowa,
kryterium kolarskie, dni sportu szkolnego, konkursy malarskie i fotograficzne
z wystawami prac konkursowych, przegląd zespołów artystycznych gminy, zawody
strażackie, plebiscyt na najlepszego sportowca gminy.
Gmina Baborów w 1997 roku podpisała umowę partnerską z miastem Republiki Czeskiej
– Hradcem nad Moravicą. Podpisanie umowy zaowocowało ożywioną współpracą w
wielu dziedzinach m.in. działalności kulturalnej, sportowej, pożarniczej. Dała możliwość
nawiązania wielu przyjaźni, które trwają i rozwijają się na szerszą skalę. Dużą rolę w
partnerskiej

współpracy odgrywa młodzież

szkolna.

Społeczności Publicznego

Gimnazjum w Baborowie i Zakladni Skola w Hradcu nad Moravicą spotykają się z okazji
świąt narodowych, gminnych, szkolnych, organizowane są wspólne konkursy o tematyce
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regionalnej

i

ekologicznej,

wymiana

doświadczeń

pedagogicznych

między

nauczycielami.
Z uwagi na walory krajobrazowe i klimatyczne a także życzliwość z jaką
mieszkańcy Baborowa spotykają się w partnerskim Hradcu miasto to stało się dla wielu
z nich miejscem wycieczek i letniego a także zimowego wypoczynku. Baza turystyczna
i sportowa zachęca

do częstych odwiedzin, a częste kontakty rodzą nowe znajomości

i przyjaźnie.
W październiku 1996r została zawarta umowa partnerska miasta Baborów z niemieckim
miastem Teublitz dotycząca współpracy w dziedzinie gospodarki komunalnej, kultury,
oświaty, sportu i organizacji wolnego czasu. Współpraca pomiędzy gminami dotyczy:
- wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania indywidualnych gospodarstw
rolnych wraz z towarzyszącym przetwórstwem rolno-spożywczym
- wymiany doświadczeń w ochronie środowiska a szczególnie w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej, ciepłownictwa, gazownictwa i energetyki
- wymiany doświadczeń w sprawach komunalnych dotyczących przekszałceń
użyteczności publicznej, rozwoju budownictwa mieszkalnego, socjalnego, utrzymania
czystości i zieleni miejskiej
- wzajemne kontakty pomiędzy OSP, udział we wspólnych zawodach sportowopożarniczych
- wzajemnej prezentacji dorobku kulturalnego.
W ramach tej współpracy odbywały się różnego rodzaju spotkania przedstawicieli gmin,
zarówno w Polsce jak i w Niemczech. W 2002 roku gmina Niemiecka przekazała
nieodpłatnie wóz strażacki, który służy OSP w Rakowie i w razie potrzeby mieszkańcom
całej gminy Baborów.
Na podstawie tylko tych przykładów widać, że władze i społeczność gminy starają się
uatrakcyjniać i promować wizerunek swojego regionu, a dzięki temu wzbudzić
zainteresowanie ludzi z zewnątrz i uczestnictwa w życiu swojej gminy.

1.3.10. Lokalna aktywność społeczna
Na terenie gminy działają następujące instytucje i zrzeszenia :
-

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baborowie,

34

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BABORÓW NA LATA 2005-2013

-

Strażacki Dom Ludowy w Suchej Psinie,

-

Świetlice wiejskie z zapleczem w Sułkowie, Rakowie, Tłustomostach i Babicach,

-

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie,

-

Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakowie,

-

Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Sułkowie,

-

Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchej Psinie,

-

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Baborowie,

-

Ośrodek Pomocy Społecznej W Baborowie,

-

Związek

Kombatantów

Rzeczpospolitej

Polskiej

i

Byłych

Więźniów

Politycznych, Koło Miejsko-Gminne w Baborowie,
-

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Zarząd
Miejsko-Gminny z siedzibą w Rakowie,

-

Diecezjalny Katolicki Uniwersytet Ludności Wiejskiej, Filia w Baborowie,

-

Pracownicze Ogródki Działkowe,

-

Związek Emerytów i Rencistów,

-

Stacja Opieki „Caritas” Diecezji Opolskiej.

1.3.11. Bezpieczeństwo publiczne
Jednym z czynników kształtujących jakość miejsca zamieszkania jest poczucie
bezpieczeństwa publicznego. W Baborowie istnieje posterunek dzielnicowych policji
zatrudniający trzech funkcjonariuszy i posiadający jeden samochód patrolowy. Według
danych Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach przestępczość w gminie w latach
2000-2002 była niewielka i utrzymywała się na poziomie 80-90 czynów przestępczych
w skali roku. Niestety w 2003 r. liczba wykroczeń drastycznie wzrosła do 130, a już za
okres od stycznia do 21.12.2004 r. zarejestrowano 144 przestępstwa. Trudno jest określić
przyczynę tego stanu, tym bardziej, że liczba mieszkańców z roku na rok ulega
zmniejszeniu, a wynikiem wzrostu przestępczości może być pogarszająca się sytuacja
materialna społeczeństwa i brak należytej kontroli obszarów zagrożonych czynami
przestępczymi.
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1.3.12. Aktywność gospodarcza społeczeństwa
Ważnym aspektem aktywności społeczeństwa regionu jest działalność gospodarcza. W
gminie uległy restrukturyzacji PGR-y, a w trakcie likwidacji jest największy zakład
miasta i gminy Cukrownia w Baborowie. Były to zakłady zatrudniające znaczną liczbę
mieszkańców gminy, a dzięki nim sytuacja ekonomiczna miasta i gminy była stabilna i
dawała możliwość rozwoju działań gospodarczych polegających na obsłudze potrzeb
konsumpcyjnych pracowników tych przedsiębiorstw. Po likwidacji tych zakładów i
znacznym wzroście liczby bezrobotnych, wiele firm usługowych zaprzestało działalności.
Obecnie według danych Urzędu Miejskiego w Baborowie zarejestrowanych jest 273
podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług, produkcji,
handlu i gastronomii. Trudno jednak wyszczególnić, które z tych podmiotów faktycznie
prowadzą działalność gospodarczą, a które jedynie znajdują się w ewidencji, mając
działalność „zawieszoną”.

1.3.13. Posumowanie rozdziału: analiza A-B-C
Atuty
•

aktywność społeczna i kulturalna gminy,

•

dość dobry wskaźnik aktywności gospodarczej mieszkańców gminy,

•

znacząca liczba mieszkańców zaangażowanych w prowadzenie wyspecjalizowanej
działalności rolniczej,

Bariery
•

migracja ludzi młodych do dużych ośrodków miejskich lub za granicę,

•

brak atrakcyjnych ofert spędzenia czasu dla młodych ludzi w wieku produkcyjnym,

•

zwiększona liczba przestępstw, a w konsekwencji spadek poczucia bezpieczeństwa
wśród społeczności gminy,

Ciekawe
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•

czy działania władz gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej pozwolą na zmianę
mentalności ludzi pozostających przez długi okres bez pracy,

•

czy uda się stworzyć bodźce do zatrzymania w gminie ludzi młodych, ambitnych
i wykształconych,

•

czy będzie szansą dla gminy stworzenie programu imprez kulturalnych i sportowych
o charakterze cyklicznym, które staną się symbolem Baborowa na forum, nie tylko
powiatu, lecz również województwa czy makroregionu.

Rozdział 1.4. Uwarunkowania zewnętrzne gminy
1.4.1. Szanse i zagrożenia dla Baborowa w kontekście megatrendów
gospodarki globalnej
Globalne megatrendy gospodarki światowej wpływają na przebieg procesów
rozwojowych w każdym zakątku świata, a więc i na sytuację Gminy Baborów. Z tej
perspektywy pragniemy wskazać kilka istotnych faktów do rozważenia, jako tło
lokalnych decyzji:
1. Trzy tradycyjne sektory gospodarki: rolnictwo, przemysł i usługi rozwijają się nie
jednakowo. Rolnictwo jest od lat w wyraźnym odwrocie i jego wiodąca rola
w gospodarce lokalnej jest mało prawdopodobna. Podobnego odwrotu dokonuje od
ponad 20 lat przemysł. To usługi dają obecnie zatrudnienie blisko 79%
amerykańskich pracowników, wobec 21% w obydwu sektorach produkcyjnych.
Światowy eksport usług i „własności intelektualnej” jest dziś równy łącznemu
eksportowi elektroniki i samochodów lub łączeniu eksportowi żywności i paliw.
Przyszłość Baborowa też należy wiązać z usługami, a nie potencjalnymi
inwestycjami typu przemysłowego.
2. Światowy rynek pracy już dziś odczuwa wpływ narastania tzw. „trzeciej fali”, fali
cywilizacji informatycznej. Praca wymaga coraz wyższych kwalifikacji. Jesteśmy
ciągle przyzwyczajeni do patrzenia na rynek pracy w sposób ilościowy, a nie
jakościowy. Rzecz w tym, że miejsca pracy trzeba oceniać przede wszystkim
jakościowo.
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3. Wyraziście, jak chyba nigdy dotąd w historii, staje nam dziś przed oczami konflikt
między dwiema filozofiami gospodarczymi: maksymalizacją bieżącej konsumpcji
i długoterminowym inwestowaniem w rozwój. Wobec takiej długoterminowości
inwestycji w rozwój, nie jest łatwo zyskać dla nich poparcie polityczne: wyborcy
dopominają się o korzyści dziś i jutro, a nie w odległej przyszłości. Tymczasem od
inwestycji w przyszłość zależy przeżycie.
4. Nowa jakość w gospodarce XXI wieku to niepomierny wzrost znaczenia usług
zagospodarowania wolnego czasu. Natomiast w sferze produkcji i handlu będzie
jeszcze bardziej rosła (i tak już olbrzymia) rola wytwarzania wartości
niematerialnych i symbolicznych oraz obrotu tymi wartościami. Turystyka, media,
rozrywka, edukacja, kultura – będą rozwojowymi gałęziami działalności ludzkiej w
XXI wieku.
5. Wewnątrz kraju będzie się też nasilała zapewne migracja osób wykształconych
do silniejszych ośrodków osób: z maturą – ze wsi do miast, osób po studiach – do
metropolii regionalnych i krajowych, a najlepszych absolwentów dobrych uczelni –
do metropolii europejskich i światowych. Wskutek emigracji będzie więc
postępować wyludnienie wsi, ale też – pojawi się ciekawe zjawisko reemigracji
mobilnych zamożnych specjalistów na tereny poza miejskie, co zbiegnie się
z

upowszechnieniem

telepracy

wysokokwalifikowanych

specjalistów

i de lokalizacją małych zespołów pracowniczych w ramach dużych załóg.
6. Bardzo

interesującym

elementem

zmiany

sytuacji

demograficznej

jest

prawdopodobne pojawienie się w ciągu 10-15 lat nowej ciekawej grupy społecznej:
niezależnych finansowo seniorów. Ta grupa prawdopodobnie stworzy popyt na
zupełnie nowe rodzaje usług. Już dziś niektóre miejscowości przymierzają się do
zarabiania w przyszłości na usługach uzdrowiskowo-rekreacyjnych „turystyce
złotego wieku”, komercyjnym prowadzeniu pensjonatów pobytowych dla
zamożnych samotnych seniorów.

1.4.2. Charakterystyka lokalnego sektora gospodarczego

38

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BABORÓW NA LATA 2005-2013

Ważne znaczenie dla funkcjonowania gminy ma rozwój usług o charakterze
komercyjnym,

handlowym

oraz

rzemiosło.

W

wyniku

przemian

społeczno-

ekonomicznych w kraju nastąpił dynamiczny rozwój sieci usług realizowanych przez
prywatnych inwestorów.
Sytuacja gospodarcza w gminie Baborów w sektorze działalności pozarolniczej na pewno
nie należy do łatwych. Z jednej strony brakuje środków finansowych, które zapewniałyby
szybszy rozwój, z drugiej strony gminie brak jest niezbędnej infrastruktury, zwłaszcza
dróg, która przyciągałaby inwestorów z zewnątrz, jak również kadry wykwalifikowanych
fachowców.
Lokalny sektor gospodarczy rozwija się dosyć dynamicznie. W gminie zarejestrowanych
jest 273 podmioty gospodarcze. W większości są to małe firmy, często rodzinne
zatrudniające do 5 pracowników. Dzięki swej elastyczności odgrywają one i odgrywać
będą dominującą rolę w gospodarce gminy. Istnienie wielu z tych firm uzależnione jest
od trendów panujących w obecnej chwili w gospodarce oraz od rodzaju przeważającej
działalności prowadzonej na tym terenie.
Widać to na przykładzie podziału podmiotów pod kątem rodzaju prowadzonej
działalności:
-

usługi transportowe – 39,

-

handel – 146,

-

usługi – 117,

-

produkcja – 17,

-

działalność artystyczna i kulturalna – 4,

-

pośrednictwo finansowe, handlowe – 11,

-

usługi w zakresie służby zdrowia – 7,

-

gastronomia – 12,

-

usługi dla rolnictwa – 6,

-

apteki – 1,

-

hotelarstwo – 1.

Jak można zaobserwować z powyższego podziału wiele podmiotów prowadzi działalność
gospodarczą w kilku dziedzinach. W większości wsi występują usługi elementarne takie
jak: sklepy, punkty sprzedaży drobno detalicznej.

39

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BABORÓW NA LATA 2005-2013

Wytwórnia Pasz w Baborowie.

Na terenie gminy Baborów ważniejsze podmioty gospodarcze skupiają się głównie
w mieście. Są to również główni pracodawcy w gminie. Należą do nich:
•

DOBROPASZ Grupa Rolimpex Oddział Baborów

•

Agropol

•

Zakład Rolny

•

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Baborowie

•

Spółdzielnia Usług Rolniczych w Baborowie

•

Cukrownia Baborów

•

Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne w Sułkowie, Boguchwałowie i Suchej Psinie

•

oraz prywatne firmy budowlane Makro przy ul.Witosa w Baborowie, Zakład
kamieniarski przy ul.Powstańców w Baborowie, Zakład ogólnobudowlany przy
ul.Dąbrowszczaków w Baborowie i piekarnie “Lech” przy ul.Raciborskiej
i “Smakosz” przy ul.Kuroczkina w Baborowie.
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Cukrownia w Baborowie (obecnie w likwidacji).
Znaczna część podmiotów gospodarczych powiązanych jest ze swoją działalnością z
rolnictwem i jego obsługą.

1.4.3. Uzbrojenie techniczne terenu
Teren gminy Baborów posiada dość dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną,
która jest rozbudowywana i w miarę potrzeb unowocześniana, aby sprostać wymaganiom
i oczekiwaniom mieszkańców. Do jednego z najbardziej istotnych czynników
wpływających na sytuację mieszkańców jest gospodarka wodno-ściekowa. W gminie
zaopatrzenie ludności w wodę oparte jest na ujęciach podziemnych i systemy
wodociągowe obejmujące teren całej gminy. W zakresie oczyszczania ścieków
komunalnych miasto posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków w oparciu, o którą
rozbudowywany jest system kanalizacji sanitarnej. Tylko część sołectw posiada system
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kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnię ścieków. Na pozostałym terenie posesje
wyposażone są w szamba.
W zakresie gospodarki odpadami gmina posiada nowoczesne składowisko odpadów
komunalnych w Baborowie, prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów na terenie
całej gminy.
Sieć elektroenergetyczna oraz urządzenia energetyczne z nią związane na terenie gminy
eksploatowane są przez Zakład Energetyczny Opole. Cała gmina objęta jest systemem
sieci energetycznej.
Miasto Baborów zasilane jest gazem ziemnym wysokometanowym siecią gazową. Poza
miastem teren gminy nie jest zgazyfikowany. Mieszkańcy sołectw korzystają z gazu
płynnego propan-butan.
Na terenie gminy praktycznie nie ma zorganizowanego systemu ciepłowniczego oprócz
kilku lokalnych kotłowni przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku
szkoły, urzędu i przychodni połączonych jednym systemem grzewczym. Ogrzewanie
w indywidualnych obiektach oparte jest przeważnie na paleniskach węglowych, bardzo
rzadko są paleniska gazowe lub olejowe.
W ostatnich latach dokonano wymiany tradycyjnej sieci telekomunikacji na sieć
światłowodową. Dzięki temu jest szybki dostęp do internetu i możliwości podłączenia
nowych abonentów. Jest również możliwość instalowania internetu radiowego. Aby
poprawić system sieci komórkowej zainstalowano stacje bazowe telefonii komórkowej.
System komunikacji drogowej nie jest zbyt dogodny, a zły stan nawierzchni dodatkowo
utrudnia korzystanie z infrastruktury drogowej. Transport kolejowy obsługuje tylko
przewozy towarowe. Zbiorowy transport ludności w gminie odbywa się za pomocą
komunikacji autobusowej. Niewątpliwie coraz częściej mieszkańcy gminy korzystają
z własnych środków transportu.
Potencjalnymi terenami pod inwestycje są częściowo nieruchomości po byłych PGR-ach,
oraz cukrowni w Baborowie oraz nieruchomości będące własnością Gminy, które
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone zostały pod
inwestycje, należą do nich:
•

ul. Głubczycka teren pod budowę stacji paliw o pow. 0,50ha,

•

ul. Głubczycka – teren pod zorganizowaną działalność inwestycyjną dla
przemysłu, składów i budownictwa z podstawowym przeznaczeniem dla
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zakładów produkcyjnych w szczególności z przetwórstwem rolno-spożywczym,
baz, składów i magazynów, z możliwością lokalizacją rzemiosła uciążliwego
o pow. ok. 8ha,
•

ul. Krakowska (przy OSP) – teren usług, handlu i gastronomii o pow. 0,22ha
(obiekt w 50% stanu surowego z możliwością adaptacji na usługi i handel),

•

ul. Wiejska – teren budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w centrum
miasta powierzchni blisko 1,0ha z drogą dojazdową, na którym znajdują się
rozpoczęte budowy trzech obiektów mieszkalnych z częścią usługową,

•

budynek wielorodzinny z dwudziestoma mieszkaniami o łącznej powierzchni
mieszkaniowej 1340,90m2,

•

budynek wielorodzinny z trzynastoma mieszkaniami o łącznej powierzchni
mieszkaniowej 816,5m2 i częścią usługową na parterze o powierzchni 198,8m2,
budynek

wielorodzinny

z

dziesięcioma

mieszkaniami

o

powierzchni

mieszkaniowej 573,4m2 i częścią usługową na parterze o powierzchni 422,5m2,
•

ul. Krakowska (budynek starej szkoły) – teren z podstawowym przeznaczeniem
dla usług zdrowia, zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz drobny handel oraz
usługi nieuciążliwe pow.0,55ha,

•

ul. Kuroczkina (magazyny)– teren zorganizowanej działalności inwestycyjnej
(rzemiosła) z podstawowym przeznaczeniem dla zakładów rzemieślniczych
prowadzących działalność związaną z obsługą ludności o pow. 1,5ha,

•

możliwe do przejęcia tereny i obiekty PKP z bocznicami i rampami oraz
dogodnym dojazdem drogowym,

•

obiekty po cegielniach przy ul.Kolejowej i przy ul.Głubczyckiej będące prywatną
własnością,

•

jest wiele opuszczonych, zdewastowanych budynków mieszkalnych, które są
prywatną własnością.

1.4.4. Rolnictwo
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Głównymi elementami środowiska przyrodniczego wpływającymi znacząco na
możliwości rozwoju rolnictwa to dogodne warunki glebowe, wodne, klimatyczne
i rzeźba terenu. Prawie wszystkie te kryteria są korzystne na obszarze gminy. Obszar
użytków rolnych wynosi 87,7% całkowitej powierzchni gminy w tym:
-

grunty orne – 85,0%,

-

sady – 0,1%,

-

łąki – 1,7%,

-

pastwiska – 0,9%.

Większość

zamieszkującej

tu

ludności

zajmuje

się

rolnictwem,

często

wyspecjalizowanym, w takich dziedzinach jak hodowla mleczna bydła, hodowla trzody
chlewnej, ogrodnictwo, produkcja pomidorów, sałaty, krzewów i sadzonek ogrodniczych
oraz kwiatów. Gmina jest jednym z większych producentów tych produktów w regionie.
Oprócz rolników indywidualnych na gruntach rolnych gospodaruje szereg większych
zakładów rolniczych takich jak:
-

Zakłady Rolne Kombinatu Rolnego Kietrz w Baborowie, Czerwonkowie,
Rakowie, Langowie, Tłustomostach, gdzie uprawia się zboże, buraki oraz
prowadzi hodowlę bydła,

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sułków prowadząca produkcję roślinną,

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sucha Psina z produkcją roślinną, hodowlą
trzody chlewnej,

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Boguchwałów z produkcją roślinną,

-

Agropol w Baborowie,

-

Spółdzielnia Usług Rolniczych w Baborowie.
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Obory Kombinatu Rolnego Kietrz.

1.4.5. Podsumowanie rozdziału: analiza A-B-C
Atuty
•

wyspecjalizowana gospodarka rolna,

•

wykorzystanie terenów po-PGR na bazę magazynową dla centrów wyspecjalizowanej
produkcji rolnej.

Bariery
•

brak konsolidacji producentów rolniczych w związki i organizacje,

•

brak dobrego połączenia drogowego z dużymi ośrodkami miejskimi dla ciężkiego
transportu drogowego,

•

brak wyraźnej promocji gminy jako producenta wyspecjalizowanej produkcji
ogrodniczej i rolnej,
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Ciekawe
•

czy producenci rolni będą w stanie skonsolidować swoje działania w celu zdobycia
rynków zbytu,

•

czy dzięki współdziałaniu producentów rolnych będzie szansa stworzenia stałej,
rokrocznie organizowanej giełdy rolnej na terenie gminy.

Rozdział 1.5. Potencjał rozwoju turystyki
1.5.1. Istniejące atrakcje turystyczne
1.5.1.1. Obiekty obsługi turystyki
Na terenie gminy obecnie nie ma miejsc, w których można się zatrzymać na
nocleg. Nie ma również punktu, który udzielałby informacji dotyczących możliwości
rekreacyjnych. Podobnie, jak z noclegami rzecz się ma z tzw. Atrakcjami turystycznymi,
które może istnieją, ale nie ma na ten temat żadnej informacji. Plany stworzenia „Domu
Spokojnej Starości”, który by przyciągnął ludzi dobrze sytuowanych w wieku
emerytalnym, pragnących spędzić tu swoje „złote lata jesieni życia” byłyby dla gminy
szansą jej przekształcenia w region wypoczynkowy dogodny zarówno dla pieszych jak
i rowerowych wędrówek.
1.5.1.2. Usługi około turystyczne
Na atrakcyjność turystyczną składa się w znacznym stopniu dostępność
wysokiej jakości usług o charakterze powszechnym. Nie chodzi tu o usługi dedykowane
specyficznie dla turystów, ale o poziom zwykłych usług dla ludności i placówek handlu
detalicznego, a wśród nich w szczególności takich, z których często korzystają
przyjezdni.
W tym kontekście należy odnotować kilka faktów:
•

jeśli chodzi o obsługę bankową, na terenie gminy jest jedna placówka Banku
Spółdzielczego w samym Baborowie,

•

jedna placówka pocztowa w Baborowie,

•

agencja PKO w Baborowie.
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Te wyrywkowe dane pokazują, że gmina oprócz ciekawych zalążków przyszłej oferty
turystycznej, posiada dość twarde bariery.

Rozdział 1.6. Uwarunkowania budżetowe
Potencjał rozwojowy budżetu gminy to bardzo ważny materiał do analizy.
W tym miejscu należy w szczególności ustalić, czy gmina Baborów ma wystarczające
zasoby środków własnych, aby wygospodarować wkład własny w ewentualne projekty
rozwojowe realizowane ze wsparciem środków strukturalnych Unii Europejskiej.
Ważnym elementem takiej analizy jest określenie tendencji wydatków inwestycyjnych
realizowanych przez gminę Baborów oraz rodzaju tych wydatków.
Dochody budżetu gminy za 2004 r. wyniosły 10.558.200 zł, z czego 6.291.095 zł to
dochody własne, 3.626.770 zł to subwencje, a 5.000 zł i 635.335 zł to dotacje celowe.
Wydatki gminy za 2004 r. wyniosły 11.548.200 zł. Deficyt budżetowy został
sfinansowany pożyczką długoterminową.
Natomiast uchwalony plan budżetowy na 2005 r. przewiduje dochody gminy na poziomie
12.703.000 zł, w tym dochody własne to kwota 6.384.269 zł, subwencje ogólne to
3.798.836 zł, środki z Budżetu Państwa i Unii Europejskiej – 936.000 zł oraz dotacje
celowe na bieżące zadania własne w wysokości 280.000 zł i dotacje celowe na zadania
z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.303.895 zł.
Wydatki budżetowe zostały określone w wysokości 14.458.000 zł. Deficyt budżetowy
w kwocie 1.755.000 zł będzie pokryty kredytem długoterminowym
Jak wynika z powyższych danych potrzeby gminy przekraczają pozyskiwane środki
i trudno będzie realizować zadania inwestycyjne bez pomocy zewnętrznych instytucji
finansujących.
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Część 2:
Strategiczny plan rozwoju
Gminy Baborów do 2013 roku
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Rozdział 2.1. Analiza strategiczna atutów
i barier rozwojowych Gminy Baborów
2.1.1. Kluczowe atuty rozwojowe Gminy Baborów
Przez

atuty

rozwojowe

rozumiemy

tutaj

wszelkie

fakty

zaistniałe

w rzeczywistości gminy, dzięki którym rozwój gminy będzie szybszy, łatwiejszy,
pewniejszy, potoczy się lepszym torem.
Na podstawie analizy danych zebranych w raporcie została wytypowana
następująca lista kluczowych atutów rozwojowych Gminy Baborów:
1. Położenie w pobliżu granicy z Czechami – wewnętrzną granicą Unii Europejskiej
2. Bardzo korzystne warunki przyrodnicze i gruntowe do produkcji rolnej,
sadowniczej oraz ogrodniczej;
3. Estetyka i ład w przestrzeni publicznej;
4. Wysokie kompetencje w prowadzonej na terenie gminy działalności rolnej;
5. Nieskażone działalnością przemysłową środowisko z dużą przewagą powierzchni
rolnych;
6. Obiekty po-PGR (własność. ANR) wyposażone w podstawowe media – dobra
baza lokalowa dla wzmocnienia działalności rolnej.
8. Wysoki odsetek ludzi młodych w ogólnej liczbie mieszkańców gminy;
9. Bardzo dobrze rozwinięta sieć, telekomunikacyjna umożliwiająca realizację idei
społeczeństwa informacyjnego
11. Rosnąca liczba osób kontynuujących naukę na uczelniach wyższych w całej
Polsce;
12. Posiadanie własnych – nowoczesnych gminnych oczyszczalni ścieków oraz
nowoczesnego gminnego składowiska odpadów;
13. Posiadanie aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
umożliwiającego planowanie i realizację działalności rolniczej i poza-rolniczej;
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2.1.2. Najpoważniejsze bariery rozwoju Gminy Baborów
Przez bariery rozwojowe rozumiemy z kolei wszelkie fakty zaistniałe
w rzeczywistości gminy, z powodu których rozwój gminy będzie wolniejszy, trudniejszy,
mniej pewny, będzie skręcał w niepożądanym kierunku.
Na podstawie analizy danych zebranych w raporcie została wytypowana lista barier
rozwojowych Gminy Baborów:. Bariery te mają znaczący wpływ na widoczne
ograniczenia rozwojowe Gminy Baborów, a ich przedstawiona poniżej klasyfikacja
uwzględnia hierarchię wpływu na rozwój Gminy.
Niski budżet gminy determinujący konieczność zweryfikowania obecnej polityki gminy
i ponownego wartościowania planowanych inwestycji.
1. Małe doświadczenie gminy w pozyskiwaniu środków pomocowych zarówno
polskich jak i unijnych (gmina nie korzystała z programu SAPARD);
2. Relatywnie duża odległość. od ważnych ciągów komunikacyjnych (zarówno
w Polsce jak i w Czechach) wpływające na znaczne ograniczenia w kontaktach
gospodarczych;
4. Położenie

poza

oddziaływaniem

dużych

ośrodków

administracyjno-

gospodarczych
5. Położenie w dużej odległości od centrum regionu (w porównaniu do innych gmin
województwa);
6. Brak rozwiniętego systemu administracyjnego wspierającego i promującego
aktywność gospodarczą wykraczającą poza działalność rolną bądź wspierającego
nowoczesną działalność rolniczą;
7. Niewielka liczba terenów przygotowanych i przeznaczonych pod inwestycje;
8. Malejąca liczba ludności (ujemny przyrost naturalny oraz ujemna migracja osób
młodych) wpływająca na utwierdzanie się dotychczasowej monokultury rolnej;
9. Niezadowalający stan tkanki mieszkaniowej (szczególnie na terenach wiejskich,
gdzie dominują obiekty ponad 50-letnie);
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10. Niska aktywność ekonomiczna i społeczna ludności wyrażona m.in. w niewielkiej
liczbie

funkcjonujących

stowarzyszeń)

oraz

w

Gminie

niewielkiej

organizacji

liczbie

pozarządowych

funkcjonujących

(m.in.

podmiotów

gospodarczych (w większości związanych z prowadzeniem podstawowej
działalności usługowej);
11. Problem marginalizacji znaczącej grupy mieszkańców gminy, szczególnie byłych
pracowników PGR oraz osób długotrwale bezrobotnych, których bezrobocie jest
wynikiem likwidacji zakładów pracy na terenie gminy, jak i ościennych.
12. Położenie poza obszarami wysokiej atrakcyjności turystycznej.
Scharakteryzowane w rozdziałach 2.1.1. oraz 2.1.2. atuty i bariery rozwoju Gminy
pozwalają na wyciągnięcie wniosków, wskazujących na konieczność dokonania
adekwatnych do obecnej sytuacji zmian w funkcjonowaniu głównie administracji.

2.1.3 Ciekawe kwestie do dalszych analiz
Oprócz wskazania atutów i barier rozwojowych analiza wyłoniła grupę faktów,
których obecnie nie da się z całą pewnością nazwać ani atutami, ani barierami, ale
wiadomo, że będą bardzo znaczące dla przyszłości gminy. Nie jest natomiast pewne, jaki
wpływ wywrą na przyszłość Gminy.
Na podstawie analizy danych zebranych w raporcie została wytypowana następująca
lista ciekawych kwestii dotyczących dalszego rozwoju Gminy Baborów:
1. Czy gmina i jej mieszkańcy wykorzystają szansę rozwoju rolnictwa, jaką dają
dopłaty bezpośrednie oraz fundusze wspierające rozwój obszarów wiejskich?
2. Czy polityka władz gminy wykorzystująca bliskość granicy z Czechami pozwoli
wzmocnić rolniczy charakter gospodarki gminy?
3. Czy uda się wygospodarować wystarczająco wysoki wkład własny dla
pozyskania środków strukturalnych UE przede wszystkim na projekty
infrastrukturalne? Czy uda się przygotować odpowiednio personel Urzędu dla
tego zadania?
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4. Czy gmina będzie w stanie zachęcić młodych

i

wyróżniających

się

ponadprzeciętnym wykształceniem mieszkańców gminy do pozostania na
miejscu?
5. Czy działania gminy polegające na stworzeniu warunków do rozwijania
sektorów pozarolniczych oraz modernizacji sektora rolniczego wpłyną na
zmniejszenie skali marginalizacji byłych pracowników PGR? czy należy
przedsięwziąć działania bezpośrednio nakierowane na te grupy, czy pośrednie
działania będą wystarczające?
6. Czy dzięki większemu zaangażowaniu władz gminnych i innych organizacji uda
się przekonać rolników do korzystania z wszystkich form pomocy skierowanych
do tego sektora?
7. Czy mieszkańcy gminy zaakceptują koncepcję rozwoju gminy, wymagającą
w pierwszym okresie ograniczenia inwestycji komunalnych na rzecz realizacji
przedsięwzięć kulturowych i doradczych przynoszących efekty w długim
okresie czasu?
8. Czy gmina wykorzysta możliwości wynikające ze współpracy przygranicznej
(z Czechami) oraz z Niemcami, szczególnie w obszarze kultury oraz
różnorakich inicjatyw nieinwestycyjnych?

Rozdział 2.2. Misja Gminy Baborów
2.2.1. Czym jest misja Gminy
Z punktu widzenia celów zewnętrznych, deklaracja misji gminy winna być
deklaracją jej głównych przewag komparatywnych: czym gmina wyróżnia się na tle
innych podmiotów? Co unikalnego wnosi do wymiany dóbr i usług (w szerokim
znaczeniu, włączając też dobra symboliczne)? Można również w deklaracji misji
wskazać wyróżniającą kompetencję gminy: co gmina robi szczególnie dobrze i w czym
jest trudno ją prześcignąć?
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Natomiast

z

punktu

widzenia

celów

wewnętrznych,

misja

powinna

jednoznacznie wskazywać główny kierunek działań i generalne priorytety obrane
w ramach pola swobodnej decyzji, jaką gminie pozostawiają regulacje ustawowe. Nie
chodzi tu o deklarowanie generalnych celów zapisanych w ustawach, ale o zapisanie
własnych wyborów, „obranego przez nas kursu”.
Oba cele, jakie ma spełnić misja gminna, mogą częściowo się pokrywać
(priorytety na ogół są związane z rozwijaniem i wykorzystywaniem własnych przewag
komparatywnych), lecz wymagają na pewno odmiennego ujęcia, oraz zapisania innym
językiem. Stąd celowe jest zredagowanie misji w dwu ujęciach: jako misji
zewnętrznej i odrębnie — wewnętrznej.

2.2.2. Misja zewnętrzna
Misja zewnętrzna musi określać wyraziście pewien obraz, który ma się utrwalić
w pamięci każdego, kto się z nią zetknie. Misja zewnętrzna ma więc przede wszystkim
funkcje promocyjne.
Z analizy przewag komparatywnych Gminy Baborów wyłaniają się takie cechy jak:
atrakcyjne środowiskowo, ale ciche otoczenie, bezpieczeństwo mieszkańców, nieco
uśpiona atmosfera. Z tych cech należy wydobyć unikalną kompetencję Gminy Baborów
(„to, co robimy lepiej, niż konkurenci”). Oto zadeklarowana misja zewnętrzna Gminy
Baborów:

BABORÓW – ROLNICZE ZAGŁĘBIE REGIONU

Misja ta uświadamia, iż w gminie dominuje kształtowana przez dziesiątki lat
monokultura rolnicza, która może paradoksalnie zdecydować o przewadze gminy
w porównaniu do innych obszarów województwa oraz regionów ościennych, które obrały
inne kierunki rozwoju. Misja ta wskazuje również na sposób myślenia władz gminy,
które swoje przyszłe działania w dużej mierze podporządkowywać będą efektywnemu
rozwojowi tego właśnie sektora. Misja ta ma być również czytelnym sygnałem dla osób
i podmiotów z zewnątrz, iż gmina dąży do tego aby być jak najbardziej przyjazną dla
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prowadzenia działalności stricte rolniczej lub związanej z rolnictwem (np. przetwórstwo
rolne, magazynowanie płodów rolnych itp.). Takie określenie misji buduje również
wizerunek gminy ekologicznej, mogącej zaoferować najwyższej jakości towary będące
wynikiem prowadzonej działalności rolniczej na obszarach nieskażonych przyrodniczo
oddalonych od ośrodków przemysłowych, zasobnych w najlepszej jakości glebę.

2.2.3. Misja wewnętrzna gminy
Misja wewnętrzna to syntetyczny zapis głównych celów, na jakich będziemy się
koncentrowali. Tak rozumiana misja wewnętrzna Gminy Baborów brzmi:

W CIĄGU 10 LAT STAĆ SIĘ DOMINUJĄCYM W SKALI REGIONALNEJ
I PONADREGIONALNEJ PRODUCENTEM I PRZETWÓRCĄ ZDROWEJ
ŻYWNOŚCI WYTWARZANEJ PRZEZ SILNE I KONKURENCYJNE
ROLNICTWO

Sformułowanie w powyższej postaci, skierowanej „do wewnątrz”, do samych
władz gminnych, aparatu wykonawczego gminy oraz jej mieszkańców ma podobną
funkcję, jak deklaracja misji wewnętrznej w organizacji prywatnej: ma, na co dzień
przypominać menedżerom i personelowi, jaki główny cel obrała organizacja.
Misję wewnętrzną można, zatem uznać za główną wytyczną dla decydentów
gminy, którą powinni mieć stale na uwadze pełniąc na co dzień funkcje zarządcze. Zapis
misji wewnętrznej powinien determinować wszystkie działania władz gminnych
w charakterze prorozwojowym (gdyż poza takimi działaniami gmina musi realizować
szereg bieżących działań wynikających z obowiązujących przepisów prawa). Tak
sformułowana misja wewnętrzna wskazuje również na jednoznaczną specjalizację gminy,
co może okazać się dużą szansą w kontekście rosnącego zapotrzebowania na polską
żywność w krajach Unii Europejskiej, wyróżniającą się pod względem jakościowym oraz
cenowym. Misja ta wskazuje ponadto na wysokie ambicje gminy oraz konieczność
zaistnienia rodzimych produktów na rynku regionalnym i ponadregionalnym (a nawet
zagranicznym, co jest możliwe szczególnie ze względu na bliskie sąsiedztwo Czech).
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Rozdział 2.3. Cele rozwoju Gminy Baborów
W procesie analizy stanu gminy i jej możliwości zdefiniowano następujące cele
strategiczne i operacyjne realizujące Misję Gminy Baborów.

Cel strategiczny 1: Wykreowanie jednoznacznego
wizerunku gminy – jako zagł•bia rolniczego regionu

Cele operacyjne:

Cel strategiczny 2: Stworzenie warunków
dla efektywnego wykorzystania przez
mieszka•ców gminy szans wynikaj•cych z
du•ego potencjału rolniczego gminy – silne
rolnictwo atutem gminy Baborów

1.1. Wsparcie dla podmiotów rynku rolno-spożywczego oraz
inicjatyw społeczno-gospodarczych
1.2. Promocja nowego wizerunku gminy

Cele operacyjne:

1.3. Poprawa stanu infrastruktury transportowej zwiększenie mobilności mieszkańców oraz ułatwienie
prowadzenia wymiany towarowej

2.1. Prężnie działający rynek rolny oraz ogrodniczy

1.4. Aktywna polityka gminy na rzecz zatrudnienia.

2.2. „Krok do informacji” – stworzenie przy UG Baborów
punktu informacyjno-doradczego dla podmiotów rynku rolnego
i ogrodniczego.

Misja zewn•trzna i wewn•trzna
gminy

Cel strategiczny 3: Społecze•stwo XXI w. –
zmniejszenie dysproporcji w dost•pie do edukacji i
sportu oraz budowa społecze•stwa „informacyjnego”.

Cel strategiczny 4: Ochrona walorów
przyrodniczych i kulturowych gminy –
poprawa warunków •ycia mieszka•ców
gminy.

Cele operacyjne:

Cele operacyjne:

3.1. „Przyjazna i nowoczesna szkoła” – modernizacja placówek
oświatowych oraz dostosowanie ich do standardów
nowoczesnego kształcenia.

4.1. „Czysta gmina” - kompleksowa gospodarka odpadami i
wodno-ściekowa.

3.2. „e-urząd dla mieszkańca gminy Baborów” – wdrożenie
elektronicznego obiegu dokumentów i zapewnienie dostępu do
zasobów internetowych

4.2. Gmina z tradycjami - dbałość o rozwój kultury oraz
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze gminy Baborów

3.3. „Aktywne i zdrowe społeczeństwo” – zapewnienie dostępu
do obiektów sportowych
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Ze względu na nowe podejście do problemu rozwoju gminy, który ma być
skoncentrowany na obszarze rolniczym, w zasadzie wszystkie działania w najbliższych latach
powinny być podporządkowane tej koncepcji i powinny ją wspierać bezpośrednio
(działalność doradcza dla rolników, inwestycje w uzbrojenie terenu pod przemysł
przetwórczy, ulgi podatkowe, preferencje dla podmiotów zatrudniających osoby zamieszkałe
w gminie) lub pośrednio (np. stworzenie odpowiednich warunków socjalnych dla rodzin
rolniczych oraz osób utrzymujących się z działalności usługowej, zapewnienie możliwości
zamieszkania w gminie, polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie
dostępu do podstawowych mediów, zabieganie w jednostkach wyższego szczebla o realizację
na terenie gminy inwestycji w infrastrukturę drogową, zabieganie o realizację na terenie
gminy usług doradczych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu centralnego
bądź regionalnego).
Ważnym jest, aby realizacja celów odbywała się przy bardzo silnym zaangażowaniu
społecznym (konieczne jest utożsamianie się mieszkańców z tymi celami oraz
funkcjonowanie silnych organizacji pozarządowych zrzeszających najbardziej aktywnych
mieszkańców) oraz przy wykorzystaniu, tam gdzie to możliwe, dostępnych dla obszarów
wiejskich oraz małych miast środków zewnętrznego finansowania. Fundusze te (finansowane
zarówno ze środków budżetu państwa jak i Unii Europejskiej) powinny efektywnie wspierać
zarówno indywidualnych producentów, jak również gospodarkę komunalną prowadzoną
przez władze gminy. W tym kontekście znaczącym problemem może okazać się pozyskanie
wkładu własnego dla realizacji inwestycji, ze względu na niskie dochody własne gminy,
częstokroć krępujące działania prorozwojowe. Z tego też powodu, w odniesieniu do wielu
planowanych na najbliższe lata zadań inwestycyjnych oraz innych przedsięwzięć należy
zastosować politykę bardzo ostrożną, rozważając ich rzeczywisty wpływ na rozwój gminy,
a nie jedynie doraźne potrzeby mieszkańców. Ważne jest, aby władze gminy oraz pracownicy
jednostek publicznych odbierali zapisy strategii jako główny drogowskaz dla dalszego,
dynamicznego rozwoju gminy, i identyfikowali się z nimi. Ponadto zapisy strategii rozwoju,
a szczególnie główne kierunki działań, wyrażone poprzez cele rozwoju gminy powinny stać
się przedmiotem aktywnych akcji promujących poprzez media (m.in. poprzez Lokalny
Biuletyn Informacyjny „Echo Baborowa” oraz witrynę internetową www.baborow.pl) oraz w
trakcie spotkań z mieszkańcami. Pozwoli to przekonać mieszkańców gminy (oceniających jej
władze podczas wyborów samorządowych) do konieczności realizacji zadań, skutkujących
sukcesem społeczno-gospodarczym w długiej perspektywie czasowej.
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W poniższej tabeli wskazano możliwe źródła finansowania niektórych zadań, które są
dostępne w okresie do roku 2007. Można jednakże przypuszczać, iż pośrednie i bezpośrednie
wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego będzie co najmniej na poziomie podobnym do
obecnego w latach kolejnych (szczególnie w ramach funduszy UE w kolejnym okresie
budżetowym – 2007-2013).

Tabela. Wybrane fundusze/programy wspierające rozwój obszarów wiejskich

Nazwa programu / funduszu

Przykładowy rodzaj wsparcia

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – − inwestycje z zakresu ochrony
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
środowiska
Regionalnego
− inwestycje drogowe
− inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
− rewitalizacja zdegradowanych
obszarów miejskich po-przemysłowych
i po-wojskowych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – − projekty inwestycyjne w infrastrukturę
program współpracy przygranicznej
komunalną
INTERREG
− współpraca przygraniczna – inicjatywy
nieinwestycyjne
Europejski Fundusz Społeczny –
− reorientacja zawodowa osób
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
odchodzących z rolnictwa
Regionalnego, Sektorowy Program
−
szkolenia dla bezrobotnych
Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”
−
aktywizacja zawodowa grup
społecznych zagrożonych
marginalizacją
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji
− bezpośrednie wsparcie inwestycji w
Rolnej – Sektorowy Program Operacyjny
gospodarstwach rolnych
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora
− odnowa wsi – odnowa dziedzictwa
żywnościowego oraz rozwój obszarów
kulturowego
wiejskich”
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

− inwestycje komunalne

(PAOW), Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
oraz inne programy wdrażane na poziomie
regionalnym
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Kontrakt Wojewódzki

inwestycje komunalne
inwestycje w infrastrukturę
społeczną
− odbudowa dziedzictwa kulturowego
− inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
projekty oraz promujące kulturę gminy
Mechanizm Finansowy Europejskiego
− ochrona środowiska
Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz
− edukacja ekologiczna
Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 − wzmocnienie administracji
samorządowej
− wspieranie współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i dotacje i pożyczki preferencyjne na
Gospodarki Wodnej
działania związane z ochroną środowiska
Fundusz Rozwoju Komunalnego
preferencyjne kredyty na refinansowanie
zadań realizowanych z funduszy
strukturalnych UE – instrument BGK
Programy „Małych Grantów” – np.
dotacje na działania nieinwestycyjne,
dysponowanych przez Dom Europejski w
skierowane szczególnie do organizacji
Opolu, programy celowe Komisji Europejskiej pozarządowych
−
−

Przy realizacji strategii rozwoju, wyrażonej poprzez cele rozwoju gminy, niezbędne jest, aby
traktować je spójnie, zauważając ich wzajemne przenikanie i uzupełnianie się. Tylko takie
podejście pozwoli na wykreowanie długookresowej polityki zrównoważonego rozwoju.
W wyniku analizy obecnej sytuacji gminy, jej możliwości rozwojowych oraz potrzeb
mieszkańców wyrażonych podczas konsultacji społecznych, sformułowano następujące cele
strategiczne rozwoju gminy oraz przyporządkowane im cele operacyjne (programy
rozwojowe):

Opis celów strategicznych i operacyjnych.
Cel strategiczny 1: Wykreowanie jednoznacznego wizerunku
gminy – jako zagł•bia rolniczego regionu.
Strategiczny Cel 1 wskazuje na konieczność realizacji wielu działań (i osiąganie celów
niższego rzędu), które w sposób kompleksowy pozwolą w długim okresie czasu na
wykreowanie jednoznacznego i pozytywnego wizerunku gminy Baborów, jako odgrywającej
ważną, a nawet dominującą rolę na rynku rolno-spożywczym w województwie opolskim. Cel
ten ma charakter obejmujący cały okres realizacji strategii, a efektem jego realizacji będzie
stworzenie wizerunku gminy odpowiadającego zapisom zewnętrznej misji gminy.
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Cel operacyjny 1.1. Wsparcie dla podmiotów rynku rolnospo•ywczego oraz inicjatyw społeczno-gospodarczych.

Krótki opis celu operacyjnego (uzasadnienie):
Zdaniem twórców strategii wielopłaszczyznowe podejście do wzmocnienia wizerunku gminy
jako atrakcyjnego miejsca dla prowadzenia działalności rolniczej, ogrodniczej oraz
pokrewnych, będzie w długiej perspektywie czasu decydowało o sukcesie rozwojowym
gminy.
Realizacja niniejszego programu (traktowanego jako cel operacyjny) będzie „kamieniem
milowym” dla rozwoju całej gminy, gdyż pozwoli wzmocnić ten sektor działalności
gospodarczej, który wykorzystuje najbardziej rozwinięty sektor produkcyjny gminy, czyli
rolnictwo.
Wielu inwestorów, prowadzących działalność na rynku przetwórstwa bądź magazynowania
płodów rolnych ceni sobie dobry i szybki dostęp do producentów, stąd też lokalizacja
zakładów na terenie gminy byłaby najlepszym rozwiązaniem. Jednakże duża konkurencja ze
strony pozostałych gmin powiatu głubczyckiego, które również na swoim terenie widziałyby
takie podmioty, wymaga stworzenia odpowiednich warunków dla prowadzenia działalności
w tym zakresie. Stąd też władze gminy powinny opracować szeroko rozumianą politykę
pozytywnych bodźców zachęcających do większego udziału ww. podmiotów w gospodarce
lokalnej, zarówno poprzez działania bezpośrednie jak i pośrednie. W najbliższych 8 latach
polityka władz gminy powinna skupić się na następujących, kluczowych działaniach:
•

udostępnienie właściwie przygotowanych (uzbrojonych) terenów inwestycyjnych –
ze względu na specyfikę sektora dominującego w gminie najważniejsze jest
stworzenie

odpowiednich

połączeń

drogowych

pomiędzy

gminą

i regionalną/krajową siecią dróg. W obszarze tym dominującym zadaniem będzie
współudział gminy (organizacyjny oraz ewentualna partycypacja finansowa) w
realizacji

budowy

ponadlokalnej

drogi

(powiatowej

lub

wojewódzkiej)

przystosowanej do obsługi ciężkiego transportu samochodowego. Takie działanie
jest konieczne, aby umożliwić− realizację pozostałych celów gminy, szczególnie
związanych z rozwojem rynku rolnego i usług towarzyszących, np. handlu,
•

aktywne działania władz gminnych na rzecz utrzymania regionalnej linii kolejowej
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biegnącej

przez

teren

Baborowa.

Utrzymanie

linii

kolejowej

pozwoli

utrzymać możliwość ułatwionego transportu osób i rzeczy, co jest szczególnie
ważne w kontekście słabo rozwiniętej infrastruktury drogowej miasta,
•

stworzenie, w ramach obowiązującego prawa, zachęt ekonomicznych do
prowadzenia

działalności

gospodarczej

na

terenie

gminy,

szczególnie

z wykorzystaniem jako pracowników bezrobotnej ludności gminy Baborów
wprowadzenie
przedsiębiorstw,

zwolnień

od

umożliwienie

podatków

gminnych

realizacji

bezpłatnych

dla

nowopowstałych

akcji

reklamowych

z wykorzystanie mediów będących w posiadaniu bądź pod kontrolą władz gminy
itp.,
•

prowadzenie stałej, ukierunkowanej na efektywność i wysoką jakość polityki
edukacyjnej, sportowej i społecznej, zachęcającej do zamieszkania na terenie
gminy,

•

uporządkowanie gospodarki mieszkaniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa
w mieście inwestycje gminy w mieszkania komunalne oraz system monitoringu
miasta.

Okres realizacji:
Opracowanie koncepcji i szczegółowych kierunków działań: 2005/2006
Rzeczowa realizacja: 2006-2013

Cel operacyjny 1.2. Promocja nowego wizerunku gminy.
Krótki opis celu operacyjnego (uzasadnienie):

Niniejszy program musi stanowić ważne uzupełnienie programu 1.1. Jedynie odpowiednia
(tzn. efektywna) promocja zaproponowanych rozwiązań ułatwiających prowadzenie zarówno
działalności rolniczej jak również przedsięwzięć w obszarze przetwórstwa rolnego, pozwoli
na zrealizowanie misji gminy. Gmina musi aktywnie zabiegać o ugruntowanie jej wizerunku,
jako oferującej produkty rynku rolnego i ogrodniczego pozwalające na konkurowanie na
rynkach całej Unii Europejskiej oraz przyjaznej dla inwestorów wewnętrznych i
zewnętrznych.
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W pierwszej kolejności bardzo ważne jest przekonanie pracowników jednostek publicznych,
m.in. Urzędu Miejskiego, do wskazywania na cele rozwojowe gminy przy każdej okazji oraz
do większego otwarcia na klientów zewnętrznych. Coraz częściej w funkcjonowanie
jednostek publicznych należy wdrożyć rozwiązania znane z nauk marketingowych, które
mówią m.in., iż postrzeganie całej organizacji odbywa się poprzez pryzmat pierwszego
spotkania z jej przedstawicielem. Dlatego też dostępność, zaangażowanie i profesjonalne
podejście pracowników Urzędu Miejskiego w Baborowie do potencjalnych inwestorów
stanowić będzie klucz do powodzenia.
Równie ważne są inne działania pozwalające na zaprezentowanie osiągnięć i idei władz
gminy „na zewnątrz” za pomocą środków społecznego przekazu. Proces ten powinien być
mocno przemyślany i poszczególne elementy pozwalające na stworzenie dobrego public
relations gminy powinny być właściwie dobrane – w zależności od potrzeb oraz posiadanych
zasobów. Jednym z głównych elementów jest stała obecność w mediach o zasięgu lokalnym
i regionalnym (oczywiście jako skutecznego i elastycznego partnera w relacjach
biznesowych). Należy zadbać, aby gmina jeszcze silniej zaistniała w prasie powiatowej
i ponadlokalnej (m.in. Echo Gmin), a także aby w ciągu 2-3 najbliższych lat zaistniała
w branżowej prasie rolniczej, eksponując osiągnięcia lokalnych producentów i wydarzenia
kulturalne.

Niebagatelne

znaczenie

ma

wyeksponowanie

idei

rozwoju

gminy

skoncentrowanym na nowoczesnej i konkurencyjnej branży rolnej na witrynach
internetowych, zarówno gminy Baborów, jak i instytucji rządowych zajmujących się
działalnością rolniczą (np. Ministerstwa Rolnictwa bądź ARiMR). Wyeksponowanie
komponentu e-rolnictwo w ramach budowanego obecnie eUrzędu (czyli koncepcji wdrożenia
efektywnej komunikacji elektronicznej – patrz cel 3.2), może również bardzo pozytywnie
wpłynąć na świadomość społeczną i ujednolicenie sposobu postrzegania gminy. Witryna
internetowa musi stać się najważniejszym łącznikiem władz gminnych z otoczeniem
(mieszkańcami oraz klientami zewnętrznymi). Innym narzędziem, które jednakże może być
zastosowane dopiero po około 3- 4 latach realizacji zapisów strategii, jest rozpropagowanie
najważniejszych wydarzeń poprzez umiejscowione na drodze o znaczeniu co najmniej
wojewódzkim billbordach.
Poza ww. przykładami postępowania w ramach niniejszego programu, ważne jest zadbanie
o podniesienie bądź utrzymanie rangi odbywających się w gminie imprez o charakterze
typowo rolniczym (np. dożynki powiatowe/wojewódzkie oraz cyklicznych festynów
ogrodniczych o znaczeniu regionalnym – właściwie rozpropagowanych). Umocnieniem
wizerunku jako gminy przyjaznej dla zamieszkania byłoby zaistnienie jednego z gospodarstw
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gminy w konkursie corocznie organizowanym przez Samorząd Województwa, a mianowicie
„Piękna wieś opolska”.
Dla harmonijnego rozwoju gminy niezbędna jest aktywność społeczna wyrażona m.in.
poprzez funkcjonowanie Stowarzyszenia zrzeszającego miłośników gminy i chcących
realizować przedsięwzięcia poprawiających jej wizerunek. Inicjatywa taka musi być
popierana przez władze lokalne. Działalność takiego podmiotu, szczególnie w zakresie
przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych ułatwiłaby również pozyskanie środków
zewnętrznego dofinansowania przeznaczonego na tzw. projekty „miękkie”. Stowarzyszenie
tego typu mogłoby się również zająć prowadzeniem tzw. bazy nieruchomości, w celu
umożliwienia

dotarcia

(w

szczególności

za

pośrednictwem

witryny

internetowej)

do informacji nt. opuszczonych, a nadających się do zamieszkania na terenie gminy, obiektów
mieszkaniowych.
Okres realizacji:
2005-2013 (w tym realizacja festynów ogrodniczych od 2006 r.)

Cel operacyjny 1.3. Poprawa stanu infrastruktury transportowej
- zwi•kszenie mobilno•ci mieszka•ców oraz ułatwienie
prowadzenia wymiany towarowej.

Krótki opis celu operacyjnego (uzasadnienie):
Program niniejszy jest ważnym uzupełnieniem celu 1.1., w którym również zwrócono uwagę
na rozwiązanie tego problemu. Jednakże działania tam opisane dotyczyły inwestycji
pozostających w bezpośrednim związku z udostępnieniem terenów inwestycyjnych
i prowadzeniem działalności transportowej na dużą skalę. Natomiast w ramach niniejszego
celu/programu rewaloryzacji poddawana będzie w zasadzie cała tkanka drogowa gminy, która
uniemożliwia płynny przebieg samochodów i połączenie pomiędzy drogami i przejściem
granicznym, które leżą poza gminą, lecz w kontekście planowanego wizerunku gminy
z mocno rozbudowanym sektorem przetwórczym mają kluczowe znaczenie. W ramach
programu będzie realizowanych kilka zadań, związanych głównie z modernizacją tkanki
drogowej o największym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju gminy.
Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej będą miały w większości charakter lokalny,
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a ich spójności można doszukiwać się we wspólnym celu, jakim jest zwiększenie mobilności
mieszkańców i ułatwienie dostępu do terenów inwestycyjnych, mieszkalnych oraz rolnych.
Powinno to wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej gminy.
Kolejnym elementem pozostającym w sferze pośredniego oddziaływania władz gminnych jest
wspieranie rozwoju transportu publicznego w postaci publicznych bądź prywatnych
przewozów autobusowych (ewentualnie z wykorzystaniem samochodów typu bus), które
zagwarantowałoby bardziej płynne niż obecnie połączenia wewnątrz gminne oraz zewnętrzne
z większymi ośrodkami miejskimi o znaczeniu lokalnym i regionalnym (szczególnie
Głubczycami, Opolem i Raciborzem). Pozwoli to na zwiększenie mobilności mieszkańców
szczególnie w celach zawodowych (zwiększenie ich aktywności na rynku pracy), leczniczych
(dostęp do wyspecjalizowanych ośrodków zdrowia), społecznych (korzystanie z gminnych
placówek działających w obszarze pomocy społecznej) oraz administracyjnych (możliwość
„załatwienia” spraw w urzędach na poziomie powiatu bądź województwa).
Okres realizacji:
Zadanie ciągłe od 2007 r. (w zależności od bieżących potrzeb).

Cel operacyjny 1.4. Aktywna polityka Gminy na rzecz
zatrudnienia.
Krótki opis celu operacyjnego (uzasadnienie):
Program ten związany jest bezpośrednio z pogarszającą się wciąż sytuacją na lokalnym rynku
pracy, skutkującą występowaniem długotrwałego bezrobocia, wpływającego negatywnie na
postawę osób objętych tym problemem.
Dlatego też stałym procesem, towarzyszącym zmianom o charakterze inwestycyjnym,
powinno być odpowiednie działanie gminy i podległych jednostek organizacyjnych, które
będzie miało odpowiedni wpływ na grupę ludzi szczególnie dotkniętych procesami
rynkowymi. Dążeniem gminy powinno być utworzenie ośrodka integracji społecznej, poprzez
który organizowane byłyby warsztaty, szkolenia, porady specjalistyczne wspierające osoby
dotknięte patologiami społecznymi oraz organizowanie tym osobom miejsc pracy.
Okres realizacji:
2005-2009
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Cel strategiczny 2: Stworzenie warunków dla efektywnego
wykorzystania przez mieszka•ców gminy szans wynikaj•cych
z
du•ego potencjału rolniczego gminy – silne rolnictwo atutem
Gminy Baborów.
Ze względu na wysokiej jakości gleby oraz wysokie kompetencje gminy w obszarze
działalności rolno-spożywczej, której tradycje są głęboko zakorzenione w lokalnej
społeczności, podaż produktów rolnych powinna sprostać wymaganiom rynku i może być
zwiększona. Jednakże w wielu przypadkach efektywność ekonomiczna gospodarstw rolnych
kształtuje się na niskim poziomie, co wynika z dużego ich rozdrobnienia oraz niskiej
wydajności, w wyniku stosowania przestarzałych technologii. Programy wykreowane
w ramach celu strategicznego 2 mają zmienić ten stan rzeczy poprzez skupienie się na dwóch
kluczowych aspektach, które częściowo pozostają w kompetencjach i w zakresie możliwości
gminy.

Cel operacyjny 2.1. Pr••nie działaj•cy rynek rolny oraz
ogrodniczy.
Krótki opis celu operacyjnego (uzasadnienie):
Program ten jest niezbędnym uzupełnieniem programu wiodącego (czyli 1.2.) i polega na
realizacji wielopłaszczyznowych działań gminy prowadzących do ustabilizowania rynku
rolnego oraz ogrodniczego (który również odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu dochodu),
zarówno w obszarze produkcyjnym jak i dystrybucyjnym.
Możliwość regulacji rynku ze strony gminy jest mocno ograniczona, więc kluczowym
elementem będzie ścisła współpraca na poziomie planistycznym i roboczym z agendami
rządowymi (m.in. Agencją Rynku Rolnego) najbardziej wpływającymi na jego kształtowanie.
Ważnym elementem będzie dążenie do propagowania rozwiązań na rzecz koncentracji
gospodarstw rolnych i łączenie ich w nowoczesne przedsiębiorstwa produkcyjne (np. w
postaci spółdzielni bądź spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) lub grup producenckich.
Kolejnym ważnym elementem programu będzie aktywne promowanie rozwiązań na rzecz
poprawy funkcjonowania rynku rolnego w gminie oraz cykliczne inicjowanie spotkań
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gospodarczych pomiędzy podmiotami gospodarczymi (przetwórcami rolnymi) i rolnikami
(producentami rolnymi).
Elementem pozwalającym rozpropagować te dziedziny, w których gmina posiada
konkurencyjną przewagę, jest organizacja cyklicznego (powtarzanego co roku lub 2 razy
rocznie) festynu ogrodniczego, promującego osiągnięcia producentów w tym obszarze. Takie
przedsięwzięcie mogłoby nabrać z biegiem lat znaczenia regionalnego i byłoby znakomitą
okazją do nawiązywania kontaktów gospodarczych.
Niezbędne dla efektywnego funkcjonowania na rynku rolnym jest tworzenie branżowych
grup producenckich/spółek, które byłyby podmiotami posiadającymi bardzo silną
konkurencyjną pozycję rynkową. Jedynie wspólne występowanie przez producentów na
silnym rynku produktów rolnych pozwoli na konkurowanie z podobnymi podmiotami
funkcjonującymi w Unii Europejskiej. Istnienie takich grup jest ważne nie tylko z punktu
widzenia zwiększenia efektywności kosztowej prowadzonej działalności, ale również
pozwoliłoby na precyzyjne planowanie produkcji poszczególnych dóbr, odpowiadającej
popytowi rynkowemu. Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, może prowadzić
przede wszystkim aktywną politykę propagowania tego typu rozwiązań wśród społeczności
lokalnej.

Cel operacyjny 2.2. „Krok do informacji” – stworzenie przy UG
Baborów punktu informacyjno-doradczego dla podmiotów rynku
rolnego i ogrodniczego.
Krótki opis celu operacyjnego (uzasadnienie): ·
Program zakłada w pierwszym etapie realizację niezbędnych prac inwestycyjnych
przystosowujących pomieszczenie biurowe do realizacji tego zadania oraz przygotowanie
osób do pełnienia tego zadania. Ze względu na przeważający odsetek rolników w ogólnej
liczbie czynnych zawodowo osób w gminie oraz rozwinięte tradycje agrarne, sektor ten
wymaga dużego wsparcia w zakresie pomocy doradczej. Wsparcie należy skierować również
do podmiotów funkcjonujących w innych formach niż gospodarstwa rolne, działających w
sektorze rolno-spożywczym oraz nieuciążliwych usług i produkcji (np. rzemieślnictwo). Jest
to niezwykle ważne w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i pojawiania się
licznych programów pomocowych ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności
polskich gospodarstw rolnych.
Zadaniem punktu informacyjno-doradczego będzie udzielanie podstawowych i rzetelnych
informacji, organizowanie szkoleń w sołectwach, pomoc w nawiązywaniu kontaktów w celu
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wymiany towarowej. Realizacja zadania będzie wymagała wygospodarowania w przyszłości
przez władze gminy osobnego stanowiska pracy oraz odpowiednich warunków sprzętowych
i lokalowych. Do czasu wygospodarowania dodatkowych środków usługa informacyjna
realizowana będzie przez obecnie pracujące w Urzędzie Miejskim osoby. Forma
funkcjonowania takiego ośrodka w przyszłości zależeć będzie od bieżących możliwości
lokalowych i personalnych. Władze gminne podejmą działania na rzecz jej włączenia
w tworzone przez instytucje regionalne i krajowe systemy wsparcia przedsiębiorców oraz
innych grup społecznych (m.in. rolników)
Ważnym jest, aby w przyszłości cel ten został skorelowany z realizacją działań na rzecz
budowy efektywnego systemu komunikacji elektronicznej w gminie, w szczególności
w sferze kontaktów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność rolniczą oraz
podmiotami wspierającymi rozwój społeczno-gospodarczy. W celu realizacji tych zadań
niezbędne

będzie

również

skorzystanie

z

doświadczeń

organizacji

zewnętrznych,

posiadających znaczne kompetencje w tym zakresie, m.in. Wojewódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa czy też struktur doradczych tworzonych na poziomie powiatu głubczyckiego.
Jednym z rozwiązań wspomagającym w dotarciu z pełną informacją do zainteresowanych
podmiotów gospodarczych i rolników, które należy wziąć pod uwagę jest wydanie raz do
roku folderu informacyjnego, uwzględniającego w swojej treści w osób szczególny
możliwości prowadzenia wymiany handlowej z producentami lokalnym. Folder taki
wydawany byłby przy finansowym zaangażowaniu instytucji regionalnych i krajowych (m.in.
samorządu województwa, WODR itp.).
Zasady współpracy społecznej na poziomie lokalnym wymagają również zaangażowania
w realizację tego celu organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) prowadzących działalność
na terenie gminy bądź powiatu.
Okres realizacji:
2005-2013 (prace inwestycyjne związane z utworzeniem punktu i jego wyposażeniem oraz
rekrutacja wykwalifikowanego pracownika).

Cel strategiczny 3: Społecze•stwo XXI w. – zmniejszenie
dysproporcji w dost•pie do edukacji i sportu oraz budowa
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społecze•stwa „informacyjnego”.
Realizacja tego celu, zaniedbywanego do tej pory w dokumentach strategicznych tworzonych
w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym, jest niezwykle ważna z punktu widzenia
budowy nowoczesnego, opartego na wiedzy społeczeństwa Unii Europejskiej. Jedynie
położenie nacisku na budowanie nowoczesnego systemu edukacji i wykorzystanie technologii
informatycznych w życiu codziennym (szczególnie w procesach gospodarczych), bez
względu na charakter JST oraz dominujących tam gałęzi gospodarki, pozwoli na osiągnięcie
wysokiej pozycji konkurencyjnej decydującej o długofalowym rozwoju. Położenie dużego
nacisku na tą sferę rozwoju wynika również z dążenia Polski do osiągnięcia celów
określonych przez Komisję Europejską w Strategii Lizbońskiej, zakładającej, iż gospodarka
UE stanie się do roku 2010 najbardziej konkurencyjną gospodarką globu.

Cel operacyjny 3.1. „Przyjazna i nowoczesna szkoła” –
modernizacja placówek o•wiatowych oraz dostosowanie ich do
standardów nowoczesnego kształcenia.

Krótki opis celu operacyjnego (uzasadnienie):
O atrakcyjności i przewadze konkurencyjnej gminy w dużym stopniu decyduje
poziom wykształcenia jej mieszkańców. Dlatego niezbędne jest zapewnienie odpowiednich
warunków kształcenia dzieci i młodzieży, porównywalnych z warunkami udostępnionymi
w większych ośrodkach miejskich, poprzez modernizację (m.in. termomodernizację
istniejących placówek), doposażenie bazy oświatowej oferujące możliwość skorzystania
z najnowszych osiągnięć nauki oraz technologii informatycznych.
Niezbędnym elementem obok odpowiedniego wyposażenia sal lekcyjnych w pomoce
naukowe, będzie umożliwienie darmowego korzystania przez uczniów z zasobów
internetowych oraz zwrócenie większej uwagi na naukę (dokształcanie) przedmiotów
wykorzystujących technologie informatyczne – w postaci zajęć pozalekcyjnych oraz kółek
zainteresowań.
Okres realizacji:
2007-2012
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Cel operacyjny 3.2. „e-urz•d dla mieszka•ca gminy Baborów” –
wdro•enie elektronicznego obiegu dokumentów i zapewnienie
dost•pu do zasobów internetowych.

Krótki opis celu operacyjnego (uzasadnienie):
Budowa społeczeństwa informacyjnego jest jednym z najważniejszych zadań,
decydujących o rozwoju społeczności lokalnych. Rozwijające się technologie informatyczne
i coraz powszechniejszy dostęp do internetu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy
prawne, powodują, iż zadanie to będzie miało kluczowy wpływ na przyszły, dynamiczny
rozwój gminy, szczególnie w kontekście zamiaru realizacji przedsięwzięcia gospodarczego,
któremu zostanie podporządkowany rozwój gminy w najbliższych latach.
Zadanie będzie polegało na realizacji idei przyjaznego urzędu, w którym załatwianie spraw
jest na bieżąco monitorowane i możliwe do wykonania za pomocą formularzy dostępnych
w sieci internetowej. Program w początkowej fazie realizowanych będzie w ramach projektu
regionalnego eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny, finansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5. ZPORR oraz ewentualnych
dalszych działań w tym obszarze.
Jednym z elementów programu będzie zainstalowanie przy urzędzie gminy tzw. infokiosku,
który umożliwi korzystanie z zasobów sieci internetowej i systemu obiegu dokumentów
w gminie przez petentów, niezależnie od ograniczeń czasowych narzuconych przez godziny
pracy urzędu. Konieczne będzie również zintegrowanie wybranego w drodze procedur
zamówień publicznych systemu obiegu dokumentów z podobnymi rozwiązaniami
stosowanymi w innych jednostkach samorządowych województwa opolskiego, tak aby
w najbliższej przyszłości wszystkie lokalne systemy mogły być dostępne poprzez jeden
regionalny portal internetowy „Wrota Opolszczyzny”.
Dalszym etapem rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego w gminie Baborów będzie
włączenie do systemu wszystkich placówek publicznych funkcjonujących w gminie
(e-edukacja, e-zdrowie, e-kultura) a docelowo także skupienie się na zintegrowaniu
i współpracy za pomocą sieci internetowej uczestników prężnie rozwijającego się rynku
rolnego. Realizacja tak postawionych zadań będzie wymagała zaangażowania, obok władz
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gminnych, wielu środowisk lokalnych oraz zmiany świadomości mieszkańców (akcja
informacyjno-promocyjna). Niezbędne będzie również stałe utrzymanie publicznych punktów
dostępu do internetu (stworzonych m.in. w ramach rządowego programu Ikonka).

Okres realizacji:
elektroniczny obieg dokumentów w UG Baborów oraz Infokioski : 2005-2006
dalszy rozwój idei e-społeczeństwa: 2007-2013

Cel operacyjny 3.3. „Aktywne i zdrowe społecze•stwo” –
zapewnienie dost•pu do obiektów sportowych.
Krótki opis celu operacyjnego (uzasadnienie):
Program ten stoi na dalszym miejscu w hierarchii, szczególnie ze względu na małą
liczbę mieszkańców gminy, którzy mogą ponadto korzystać z tego typu obiektów
w miejscowościach sąsiednich (np. w Głubczycach). Jednakże potrzeba realizacji takiej
inwestycji może pojawić się w przyszłości, w celu zachęcenia młodych mieszkańców gminy
do pozostania w niej oraz zachęcenia osób inwestujących w przetwórstwo rolne oraz handel
i usługi do zamieszkania na terenie gminy. Ze względu na przyszłe funkcje gminy (zapisane
w ramach celu 4.2) skupiające się na osobach w wieku podeszłym, atrakcje sportowe
i rekreacyjne powinny być dostosowane do takich osób. Ponadto ważnym kierunkiem
rozwoju tego obszaru funkcjonowania społeczności samorządowej jest budowa nowych
obiektów sportowych, (np. w postaci kompleksu ogólnodostępnych boisk sportowych).
Realizacja programu może nastąpić w wieloraki sposób, zależnie od zgłaszanych potrzeb,
poprzez rozbudowę i udostępnienie istniejącej hali sportowej przy szkole podstawowej bądź
budowę nowego autonomicznego obiektu sportowego na skalę możliwości gminy.
Ważnym zadaniem władz wspierających budowę zdrowego i aktywnego od najmłodszych lat
społeczeństwa będzie udostępnienie we wszystkich miejscowościach gminy Baborów
nowoczesnych i bezpiecznych wspólnych miejsc rekreacji dla dzieci, wyraźnie wpływających
na polepszenie ich psychofizycznego rozwoju. Działania podejmowane w tym kierunku
odbywać się będą przy zaangażowaniu w budowę placów zabaw społeczności lokalnej.
Kolejnym z kierunków działań, szczególnie ważnym dla budowania wspólnoty samorządowej
poprzez sport, jest bezpośrednie wsparcie lub zabieganie u podmiotów działających na terenie
gminy o wsparcie istniejących zespołów sportowych. Duże znaczenie w aktywizacji
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społeczeństwa (szczególnie ludzi młodych) będzie miało stworzenie systemu zachęt
polegających m.in. na poprawie finansowania nagród o większej wartości i poprzez to
propagowanie sportu masowego w gminie (biegi, piłka plażowa, turnieje szachowe).
W ramach tego celu będzie realizowane kilka zadań: zarówno o charakterze inwestycyjnym,
jak i opracowań dokumentacji przed-inwestycyjnej.
Okres realizacji:
2005-2010 – stworzenie miejsc rekreacji oraz innej infrastruktury wpływającej na rozwój
psychomotoryczny mieszkańców – m.in. ścieżki zdrowia.
2008-2013 – pozostałe działania na rzecz intensyfikacji aktywności mieszkańców gminy –
m.in. budowa nowoczesnego kompleksu sportowego.

Cel
strategiczny
4:
Ochrona
walorów
przyrodniczych
i kulturowych gminy – poprawa warunków •ycia mieszka•ców
gminy.
Niniejszy cel, ze względu na bardzo niskie obecnie kompetencje gminy w obszarze turystyki
oraz niski wpływ na sferę rozwojową gminy stanowi ostatni cel w hierarchii. Nie znaczy to
jednak, że niektórych z działań wymienionych poniżej nie można traktować priorytetowo,
jeżeli z biegiem czasu okazałoby się, iż mogą decydować o przewadze konkurencyjnej gminy.
Dotyczy to przede wszystkim gospodarki wodno-ściekowej na obszarach przeznaczonych
pod działalność gospodarczą, będącą przedmiotem zainteresowania w obrębie celu
strategicznego 1.

Cel operacyjny 4.1. „Czysta gmina” - kompleksowa gospodarka
odpadami i wodno-•ciekowa.
Krótki opis celu operacyjnego (uzasadnienie):
Niewątpliwie cel ten musi być ściśle powiązane z realizacją programu (celu
operacyjnego) 1.1., a główny nacisk powinien być położny w pierwszym okresie na
zabezpieczenie odpowiedniej gospodarki wodno-ściekowej w obrębie funkcjonowania
obszarów przeznaczonych pod działalność usługową i przetwórczą.
Odwołując się do sytuacji zdiagnozowanej w pierwszej części niniejszego dokumentu,
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najważniejszym celem władz gminy w obszarze ochrony środowiska powinna być stała
dbałość o wody powierzchniowe, a w szczególności o takie cieki wodne jak: Psina, Sucha
Psina i Złotnik. Stąd też podjęte muszą zostać wszelkie kroki prawne oraz zachęty
zmierzające do ograniczenia zanieczyszczania wód powierzchniowych przez związki azotowe
będące skutkiem aktywnej działalności rolniczej, a w szczególności nieracjonalnej i nie
kontrolowanej (bądź niedostatecznie egzekwowanej) gospodarki nawozami.
Dla polepszenia warunków życia mieszkańców oraz zwiększenia standardów ochrony
środowiska w gminie, w pierwszej kolejności planuje się dokończenie kanalizacji całej
gminy. Ważnym zadaniem na najbliższe lata będzie rozbudowa (zgodnie z istniejącym
projektem) składowiska odpadów w Baborowie, co zapewni zabezpieczenie tego problemu na
następne 20 lat. Jednakże należy wyraźnie zaznaczyć, iż działania, które zostaną
zaproponowane w ramach tego programu, mimo dobrego odbioru społecznego (gdyż dotyczą
codziennego życia mieszkańców), ze względu na ograniczenia budżetu gminy, nie mogą
przysłonić długofalowej polityki rozwoju, której powodzenie zależy w pierwszej kolejności
od skupienia się na celach strategicznych stojących wyżej w hierarchii.
W ramach tego celu będzie realizowane kilka zróżnicowanych zadań: zarówno o charakterze
inwestycyjnym, jak i – wcześniej – o charakterze opracowań: studiów wykonalności, ocen
oddziaływania na środowisko, projektów technicznych i innych elementów dokumentacji
przed-inwestycyjnej.
Stworzenie kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej jest bardzo ważnym zadaniem
z zakresu ochrony środowiska bezpośrednio wpływającym na jakość wód powierzchniowych
i podziemnych mających swój bieg przez teren gminy Baborów, a przez to na zwiększenie
atrakcyjności całego powiatu głubczyckiego.
Okres realizacji:
Ze względu na rosnące wymogi w zakresie ochrony środowiska będzie to zadanie ciągłe,
wynikające z bieżących potrzeb w tym zakresie 2005-2013

Cel operacyjny 4.2. Gmina z tradycjami - dbało•• o rozwój
kultury oraz dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze gminy
Baborów.
Krótki opis celu operacyjnego (uzasadnienie):
Działania przewidziane do realizacji w ramach niniejszego celu operacyjnego
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(programu), tzn. pielęgnacji wartości kulturowych gminy Baborów, dotykać powinny
zarówno sfery materialnej (tzn. dbałość o obiekty cenne kulturowo) oraz sfery niematerialnej
(tzn. pielęgnacja tradycji i wydarzeń kulturalnych).
Jak przedstawiono w części opisującej sytuację strategiczną gminy, jej atutem nie jest
położenie w atrakcyjnym turystycznie regionie, stąd też rozwój turystyki nie jest
najważniejszym i kluczowym dla rozwoju gminy obszarem.
W ramach programu wsparciu podlegać będą obiekty dziedzictwa kulturowego wymagające
bieżącej renowacji. Obiektem takim, związanym z bogatymi tradycjami gminy w obszarze
przemysłu cukrowniczego są budynki po nieistniejącej już cukrowni. Właściwym
wykorzystaniem niszczejącego kompleksu byłoby zaadoptowanie jego części /lub całości/ na
muzeum cukrownictwa, pokazującego m.in. w bardzo przystępny dla osób młodych proces
produkcji cukru od czasów historycznych do obecnych. Działanie to mogłoby być
zrealizowane przy wykorzystaniu środków prywatnych i publicznych na zasadach tzw.
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ważnym elementem wpływającym na wzmożeniu życia kulturalnego w gminie będzie
budowa nowoczesnej sali widowiskowej, której wykorzystanie będzie ściśle powiązane
z ideami i pomysłami władz gminy oraz organizacji pozarządowych w obszarze organizacji
imprez kulturalnych o znaczeniu gminnym, powiatowym jak i regionalnym.
Przyszłość gminy można powiązać ściśle z właściwym zagospodarowaniem atrakcyjnego
obiektu pałacowego w Szczytach. Można rozważyć różne koncepcje wykorzystania
zdewastowanego obecnie obiektu, np. poprzez zaadoptowanie go na dom spokojnej starości.
Związane jest to głównie ze sprzyjającymi warunkami przyrodniczymi i topograficznymi
pozwalającymi na przebywanie w spokojnym i przyjaznym otoczeniu jak również z faktem
wykazywanego coraz częściej zainteresowania osób, które wyjechały z tych terenów,
do ponownego osiedlenia się w rodzinnej gminie.
W ramach tego programu można również wskazać na konieczność rozbudowy ścieżek
rowerowych, które pozwoliłyby na włączenie Baborowa do Polsko-Czeskiego systemu
turystyczno-krajoznawczego i Projektu Rowerem przez Śląsk.
Ponadto działania władz gminnych będą dążyć do odegrania dużej roli z jej strony
w aktywnym udziale lub nawet organizacji dni kultury na poziomie powiatowym (tak jak to
miało miejsce w roku 2004). O rolniczych tradycjach gminy będą przekonywać organizowane
co roku dożynki gminne, które mogą uzyskać status powiatowych bądź nawet wojewódzkich.
Gmina powinna również powrócić do tradycji organizowania jednego bądź dwóch
cyklicznych wydarzeń kulturalnych bądź gospodarczych, pozwalających na zwiększenie jej
rozpoznawalności w regionie. Wydarzeniami takimi mogą być np.: festiwal ogrodnictwa bądź
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doroczny „dzień hobbysty”. Ponadto władze Baborowa muszą zabiegać o współfinansowanie
przez starostwo powiatowe imprez o charakterze sportowo-kulturalnym.
O miejscu gminy na mapie kulturalnej powiatu i regionu decydować będzie wdrażanie
dalszych

inicjatyw

angażujących

społeczną

lokalną

(m.in.

zespół

mażoretkowy)

zwiększających zaangażowanie młodych osób w życie społeczne.
Bogata oferta kulturalna oraz poprawiający się stan środowiska przyrodniczego będzie miał
pozytywny wpływ na rozwój agroturystyki na terenie gminy.

Okres realizacji:
•

bieżąca działalność na rzecz zwiększenia atrakcyjności gminy (organizacja
charakterystycznych wydarzeń kulturalno-gospodarczych): 2005-2013,

•

działania inwestycyjne w zasoby dziedzictwa kulturowego (np. muzeum
cukrownictwa, renowacja pałacu w Szczytach): 2007-2011,

•

budowa ścieżek rowerowych: 2007-2009,
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Rozdział 2.4. Monitoring i ewaluacja realizacji strategii
2.4.1. Procedura monitoringu
Monitoring, to śledzenie przebiegu realizacji zadań danego procesu, głównie
w aspekcie terminowości realizacji przyjętego harmonogramu. W procedurze monitoringu
z reguły nie ma elementu oceny jakości efektów realizowanych zadań — to będzie zadanie
procedury ewaluacji. Eksperci pracujący nad strategią zalecili następującą procedurę
monitoringu.
1. Odpowiedzialność za osiąganie poszczególnych celów strategicznych będzie
powierzona konkretnym koordynatorom z ramienia lokalnych władz lub lokalnej
administracji; każdy z koordynatorów będzie odpowiadał przed Radą Miejską za
monitoring powierzonego mu celu strategicznego;
2. Każdy z koordynatorów będzie z kolei przygotowywał projekty harmonogramów
realizacyjnych zadań w ramach powierzonego mu celu strategicznego, w tym
wewnętrzną procedurę zbierania raportów monitoringowych; procedura taka winna
mieć zawsze strukturę „drzewa”: realizator każdego zadania w ramach swoich
obowiązków

będzie

przekazywał

raport

monitoringowy

bezpośredniemu

przełożonemu w wyznaczonym dla danego zadania harmonogramie; sugeruje się co
kwartalne raporty na poziomie wykonawczym i zarządzania taktycznego; odstępstwa
od tego zalecenia mogą wynikać jedynie ze specyfiki zadań.
3. Raz w roku, pod koniec roku budżetowego Koordynatorzy składają Burmistrzowi
podsumowanie z realizacji zadań strategii przypadających na poprzedni rok.
Przedstawiają także szczegółowe zadania na rok kolejny wraz z prezentacją budżetu w
konwencji zadaniowej (obok konwencji kasyfikacyjno-tabelarycznej).
4. Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej roczny raport z monitoringu realizacji strategii
raz do roku, w pierwszym kwartale, w formie zbiorczej za cały rok poprzedni.
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Poza procedurą monitoringu sugeruje się aby zadania zapisane w strategii miały priorytet
w

przyznawaniu

finansowania,

a

wszelkie

oszczędności

w

realizacji

budżetu:

niewykorzystana rezerwa, ponadplanowe dochody, inne źródła nadwyżki, były w pierwszym
rzędzie kierowane na finansowanie kolejnych zadań strategicznych.

2.4.2. Procedura ewaluacji
Ewaluacja, to jakościowa ocena efektów realizowanych zadań strategicznych.
W ramach ewaluacji do poszczególnych celów operacyjnych (bezpośrednich celów
poszczególnych projektów będą przypisane wskaźniki celów zgodnie z metodologią
stosowaną

w

produktów,

Funduszach

Strukturalnych

rezultatów

i

Unii

Europejskiej,

a

więc

wskaźniki:

o d d z i a ł y w a ń . Wskaźniki będą generowane na

poziomie poszczególnych projektów, podczas ich przygotowywania.
Zbiorczy raport ewaluacyjny będzie sporządzany raz do roku w trybie określonym
zarządzeniem Burmistrza i przedstawiany Radzie wraz z raportem z monitoringu.
W przypadku zaistnienia takiej konieczności, ale nie rzadziej, niż co cztery lata
przedstawiciele Rady Miejskiej wraz z przedstawicielami grup społecznych dokonają
aktualizacji strategii i jej dostosowanie do bieżących okoliczności. Uaktualnienia muszą
zostać przyjęte przez Radę Miejską.
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