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WSTĘP:
Niniejszy dokument jest kontynuacją wcześniejszej strategii, a zarazem uzupełnieniem
obowiązujących programów gminnych. W odniesieniu do poprzedniej strategii rozwoju trzeba
odnotować, że przyjęte koncepcje misji zewnętrznej i wewnętrznej nie zostały osiągnięte. W ciągu 10
lat Gmina Baborów nie stała się dominującym w skali regionalnej i ponadregionalnej producentem
i przetwórcą zdrowej żywności wytwarzanej przez silne i konkurencyjne rolnictwo, chociaż na
podstawie wcześniejszego i obecnie opracowanego raportu o stanie gminy i identyfikacji obszarów
problemowych, to właśnie takie rolnictwo powinno być podstawą rozwoju gospodarczego gminy.
Proponujemy zatem wdrożyć nowe rozwiązania problemów i narzędzia, które szanse na osiągnięcie
założonych celów zwiększą. W związku z tym nie ograniczyliśmy się jedynie do wskazania celów
rozwojowych, ale także na podanie konkretnych rozwiązań, które mają charakter założeń
projektowych. Wskazujemy także na partnerów działań oraz źródła finansowania przedsięwzięć.
Początkiem i podstawą wszystkich celów projektowych jest zbudowanie wizerunku Gminy Baborów
(cel strategiczny nr 4). Obszar ten nie jest znany ani rozpoznawalny w regionie. Przeprowadziliśmy
rozpytania 54 osób przy dworcu PKP i PKS w Opolu w godzi. 16.00 – 17.00 oraz 19.00 – 20.00
(zakładając, że jest to grupa mieszkańców województwa, a nie tylko Opola – powracająca do swoich
domów ze szkół, studiów i pracy). Pytanie brzmiało: „Jak dojechać do Baborowa”? Tylko 3 osoby
potrafiły odpowiedzieć na to pytanie (PKS). Pozostałe 51 osób nie kojarzyło nazwy stolicy gminy i jej
związków z województwem opolskim, nikt też nie potrafił nawet wskazać części województwa,
w której Baborów leży, na 54 osoby, aż 36 odpowiedziało, że pierwszy raz słyszy tę nazwę, pozostali
mieli wrażenie, że już gdzieś o Baborowie słyszeli. Wyobraźmy sobie, że podobną informację
o obszarze Gminy mają jej potencjalni mieszkańcy, inwestorzy, pracodawcy, turyści, kooperanci
związani z produkcją rolną. Powodzenie, czyli osiągnięcie zakładanych celów – i to zarówno na
poziomie Gminy, jak i indywidualnych – zależy więc przede wszystkim od zwiększenia
rozpoznawalności Gminy Baborów w regionie.
W pracy nad opracowaniem niniejszego dokumentu zastosowaliśmy metodykę analizy
zebranych danych (pierwotnych oraz wtórnych) oraz informacji niezbędnych do opracowania raportu
o stanie Gminy Baborów. Sięgnęliśmy po informacje Głównego Urzędu Statystycznego, wyniki
raportów i analiz regionalnych, opracowań programowych Gminy Baborów, sprawozdań Ośrodka
Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury. zasobów historycznych i kulturowych Gminy
Baborów. Zebrane dane zostały poddane dwóm analizom: SWOT oraz ABC i stały się podstawą do
zidentyfikowania obszarów problemowych oraz opracowania części strategicznej, czyli wskazania
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rozwiązań, które powinny w pozytywny sposób wpłynąć na ograniczenie tych problemów. Strategia
dotyczy przedziału czasowego sześciu lat, zgodnych z okresem programowania w Unii Europejskiej.
W tym czasie realizatorzy strategii, wszystkie podmioty zaangażowane zaproponowane działania
powinny wykorzystać potencjał funduszy unijnych. Niniejszy dokument powstał w chwili, gdy
programy operacyjne są jeszcze poddawane opracowywaniu i nie mają wersji ostatecznych.
Wskazujemy również na fundusze krajowe oraz tzw. „mechanizmu norweskiego”.
Jak już wspomnieliśmy, realizacja działań zaproponowanych w strategii wymaga udziału wielu
podmiotów – nie jest to dokument, który stanowi program działań tylko samorządu lokalnego,
a ściślej Urzędu Miejskiego w Baborowie. Uczestnicy życia społecznego, to prócz administracji
publicznej (w tym jednostki organizacyjne gminy) organizacje społeczne, przedsiębiorcy, a także
każdy z mieszkańców. Część z działań jest wprost przypisana do innych niż samorząd realizatorów
strategii - np. otwarte konkursy ofert są adresowane tylko i wyłącznie do podmiotów wyznaczonych
Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a remonty obiektów sakralnych – do
parafii.
Metodykę prac wyznaczały cztery etapy:
1.

Studiowanie literatury, raportów, opracowań, katalogów, aktów prawnych, w celu

sporządzenia raportu o stanie Gminy Baborów.
2.

Przeprowadzenie badań terenowych.

3.

Przeprowadzenie warsztatów.

4. Opracowanie analizy SWOT oraz ABC w odniesieniu do pozyskanych danych.
5. Określenie obszarów problemowych.
6. Opracowanie części analitycznej dokumentu i poddanie wersji konsultacjom społecznym
na stronie www.baborow.pl.
Prace nad opracowaniem analizy zasobów były zgodne z zasadami:
•

wielopodmiotowości, tj. współzależność procesów zarządzania od decyzji i działań

wielu podmiotów na jej terenie i w otoczeniu: dzięki uczestnictwu w badaniach szerokiej
reprezentacji społecznej oraz w warsztatach – przedstawicieli samorządu, organizacji społecznych,
placówek oświatowych, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej.
•

otwartości i jawności – przez upublicznienie opracowania na stronie internetowej

w celu poddania zapisów dokumentu konsultacjom.
Analizę warunkują:
•

całościowe i kompleksowe ujęcie podmiotu (społeczności Gminy Baborów),

przedmiotu i celów,
•

diagnozowanie kluczowych problemów - aktualnych i przewidywanych przyszłych,
4

•

działania ukierunkowane na konsekwentną realizację wyznaczonych celów.

Zaproponowane rozwiązania – które są odpowiedzią tylko na wskazane obszary problemowe
- zostały dostosowane do możliwości finansowych budżetu Gminy Baborów, potencjału społecznego
oraz doświadczenie jednostek organizacyjnych. Nie wskazywaliśmy zadań, które nie mają wpływu na
ograniczenie występujących na obszarze Gminy problemów, a które wynikają z bieżącej pracy
administracji samorządowej.
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ROZDZIAŁ I:
RAPORT O STANIE GMINY BABORÓW
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CZĘŚĆ I: RELACJE ZEWNĘTRZNE
Położenie geograficzne, administracyjne, komunikacyjne oraz bliskość ośrodków polskich
i zagranicznych (miast, będących zapleczem gospodarczym, edukacyjnym, handlowym i oświatowym
dla Gminy Baborów) jest istotne ze względu na możliwość wykorzystania zasobów historycznych
i kulturowych subregionu. Obecnie to Gmina Baborów jest obszarem korzystającym z osiągnięć
i potencjału pozostałych ośrodków – zarówno w zakresie możliwości, jakie ośrodki te proponują, jak
i targetu produktu turystycznego (czyli grupie potencjalnych odbiorców przyszłej oferty turystycznej).
Dogodne położenie komunikacyjne ma istotne znaczenie dla rozwoju każdej kategorii usług.
Ponieważ w Gminie Baborów nie ma obecnie dobrze rozwiniętych usług okołoturystycznych, w tym
usług noclegowych, oceniamy, że najłatwiej do odwiedzenia tego obszaru będzie można przekonać
mieszkańców ośrodków położonych w średniej odległości 40 km. Taka odległość pozwala na
bezpieczny dojazd (samochodem, komunikacją autobusową, a nawet rowerem) do Gminy Baborów,
skorzystanie z produktu (produktów) turystycznych i powrót do domu jeszcze tego samego dnia.
Dlatego do grupy najważniejszych dla rozwoju i promocji lokalnych zasobów historycznych
i kulturowych (pierwsza kategoria ośrodków) są: gmina Kietrz, gmina Branice, gmina Głubczyce,
Hradec nad Morawicą (czeska gmina partnerska), miasto Kędzierzyn-Koźle, Krnov, Opava, Racibórz,
Prudnik oraz Rybnik. Wszystkie te miejsca są z jednej strony potencjalnym rynkiem zbytu informacji i
promocji (czyli obszarem działań marketingowych Gminy Baborów), a z drugiej przykładami, jak
można rozwiązywać problemy związane z promocją walorów.

I.1 POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE
Gminę Baborów tworzą: miasto Baborów (stolica gminy) oraz jedenaście sołectw: Babice,
Boguchwałów z przysiółkiem Wierzbno, Czerwonków z kolonią Czerwonków Osiedle, Dziećmarów,
Dzielów, Księże Pole, Raków, Sułków, Sucha Psina , Szczyty, Tłustomosty z kolonią Langowo. Gmina
administracyjnie przypisana jest do powiatu głubczyckiego, położonego w południowej części
województwa opolskiego, razem z gminami: Branice, Głubczyce oraz Kietrz. Gmina graniczy od
wschodu z gminą Pietrowice Wielkie (województwo śląskie); od południa z gminą Kietrz; od zachodu
z gminą Głubczyce, od północy z gminą Pawłowiczki oraz Kędzierzyn-Koźle.
Z gminami Kietrz, Branice i Głubczyce Baborów jest związany nie tylko administracyjną
przynależnością do powiatu, ale także wspólnymi potrzebami oraz projektami związanymi
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z inwestycyjnymi komunalnymi. Następuje naturalne przenikanie się pomysłów, usług, innowacji.
Realizowane są wspólne cele w ramach lokalnej strategii rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.
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Województwo Opolskie, Powiat Głubczycki, Gmina Baborów. Opracowanie graficzne własne na
podstawie materiałów źródłowych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Opolu.

I.2 POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE
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Opracowanie graficzne własne na podstawie materiałów źródłowych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu.

Stolica gminy – miasto Baborów – położona jest w odległości (podajemy odległości drogowe):
- od Opola - stolicy województwa - 70 km
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- od Głubczyc (stolica powiatu) – 14 km
- od Kietrza (stolica sąsiedniej gminy) – 16 km
- od Branic (stolica sąsiedniej gminy) – 25 km
- od Kędzierzyna-Koźle (stolica powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, a zarazem duży ośrodek
administracyjny, edukacyjny i gospodarczy) – 32 km
- od Raciborza – 22 km
- od Katowic – 96,5 km
- od Gliwic – 66,5 km
- od Rybnika – 47,5 km
- od Prudnika – 45,5 km
- od Krnova (Czechy) – 32 km
- od Opavy – 31 km
- Hradec nad Morawicą (miasto partnerskie w Czechach) – 39 km
- Teublitz (miasto partnerskie w Niemczech) – 641 km

Opracowanie własne.

Kędzierzyn-Koźle to miasto zamieszkane przez 64 000 osób, położone na granicy dwóch
województw: dolnośląskiego i śląskiego, w pobliżu autostrady A4. Leży na trasie międzynarodowej
magistrali kolejowej wschód-zachód, przewidzianej do włączenia do Europejskiego Systemu
Transportu Kolejowego, co wpływa na dostępność tego ośrodka. Promowanie Kędzierzyna-Koźla jako
11

miasta, którego rozwój wyznacza także rzeka Odra, położonego na kilkusetkilometrowym szlaku
wodnym prowadzącym do Portu Morskiego Handlowego Szczecin – Świnoujście, i połączonego
z Europejskim Systemem Dróg Wodnych (Odra – Szprewa, Odra – Havela) otwiera ten ośrodek na
całą Europę. Kędzierzyn-Koźle jest więc pod tym względem ośrodkiem, który może stać
przekaźnikiem informacji o ofercie Gminy Baborów.
Oddziaływanie ośrodków sąsiednich i/lub partnerskich ma również znaczenie w przypadku
korzystania z ich doświadczeń, umiejętności wprowadzana nowych rozwiązań, produktów, ofert oraz
wymiany dobrych praktyk, realizacji wspólnych projektów, czy angażowania wszystkich podmiotów
życia społecznego do osiągania wspólnych celów. Takie możliwości daje np. partnerskie miasto
w Czechach – Hradec nad Morawicą, w którym od 1997 roku działa Centrum Informacji Turystycznej
Hradec nad Moravicí. Centrum od 2003 r. jest oficjalnym ośrodkiem informacji turystycznej i posiada
certyfikat Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego CzechTourism. Doświadczenie czeskiego partnera to
dla Gminy Baborów możliwość zdobycia informacji, w jaki sposób promować i informować o ofercie.
Powiat Głubczycki, w skład którego wchodzi Gmina Baborów, ze stolicą w mieście Głubczyce
(jednocześnie jest to stolica Gminy Głubczyce) to najbliższy partner administracyjny i gospodarczy
mieszkańców Gminy Baborów, instytucji samorządowych i organizacji lokalnych. Powiat Głubczycki
zajmuje powierzchnię 673,1 km2, którą zamieszkuje blisko 48 tysięcy osób. W sumie Powiat
Głubczycki tworzą trzy miasta i 89 sołectw. Od strony południowej i zachodniej Powiat Głubczycki
sąsiaduje z Republiką Czeską; od strony wschodniej z województwem śląskim oraz z powiatem
kędzierzyńsko–kozielskim; od północy - z powiatem prudnickim. Głubczyce to czternastotysięczne
miasto położone nad rzeką Psiną, centrum administracyjne, kulturalne i gospodarcze powiatu.
Od Opola stolicę powiatu dzielą 62 km, od Gliwic - 71 km, od Katowic - 107 km, od Wrocławia - 155
km. Zaledwie 16 kilometrów od Głubczyc leży czeski Krnov, Ostrava - 65 km, Praga - 340 km, a stolica
Austrii - 303 km.
Miasto Głubczyce stanowi dla wielu mieszkańców Gminy Baborów miejsce pracy edukacji.
Powstają tutaj firmy zajmujące się przetwórstwem, a także rzemiosłem i usługami turystycznymi.
Zauważalny jest wzrost punktów handlowych i usługowych oraz rozwój już istniejących
przedsiębiorstw, jak Elektromet, Galmet, Turek Głubczyce, Top Farms Głubczyce, czy Kombinat Rolny
Kietrz. Powiat jest organem założycielskim dla miejscowych szkół średnich (na terenie Gminy
Baborów szkół ponadgimnazjalnych nie ma): Zespołu Szkół Ogólnokształcących ze znanym Liceum
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza, a także Zespołu Szkół Mechanicznych. Jednostką
organizacyjną powiatu jest również Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
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I.3 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Gmina Baborów leży w obrębie Niziny Śląskiej, na Płaskowyżu Głubczyckim. Teren ten
rozpościera się na znacznym obszarze krainy geograficznej o nazwie Płaskowyż Głubczycki. Od
wschodu i północy Płaskowyż ogranicza Kotlinę Raciborską, wchodzącą w skład Niziny Śląskiej,
natomiast od strony zachodniej pasmo Niskiego Jesennika i Gór Opawskich. Jest to również obszar
przedgórza Sudeckiego, leżącego na przedpolu Sudetów Wschodnich. Dominujące na obszarze
wzniesienia są łagodne i rzadko pokryte lasami lub łąkami – wysoczyzna opada w kierunku
wschodnim – ku osiowej części Bramy Morawskiej, rozległego obniżenia między Sudetami
i Karpatami.
Płaskowyż Głubczycki – Równin a lessowa o krajobrazie zbliżonym do wyżynnego, wznosi się
do wysokości 260 -280 metrów n.p.m. Podłużne, suche doliny gęsto rozsiane na obszarze Powiatu
Głubczyckiego, przecinające rozległe pola, z niewielką liczbą lasów i zagajników stanowią
wyróżniający się w województwie krajobraz. Dorzecza rzek: Psiny i Troi nadają tej charakterystycznej
kompozycji przestrzennej wyrazistości. Maksymalna wysokość terenu wynosi 280 m n.p.m., a
minimalna 217 m p.p.m. Wzniesienia są rozległe i płaskie, lub charakteryzujące się zaokrąglonymi
wierzchowinami, użytkowanymi jako grunty rolne.

CZĘŚĆ II: ŁAD PRZESTRZENNY
Na terenie Gminy Baborów obowiązuje tylko jeden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obejmujący obszar Miasta Baborów (..) W trakcie opracowywania są trzy miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych (fermy wiatrowej).
Obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów.
Strukturę przestrzenną Gminy Baborów charakteryzują: duże obszary użytków rolnych,
bardzo niski stopień zalesienia, sieć osadnicza wzdłuż ulic (prócz Księżego Pola) oraz odpowiednia
infrastruktura techniczna: składowisko odpadów (w związku z prowadzeniem 1.07.2013 r. nowych
zasad gospodarowania odpadami składowisko wykorzystywane jest w ograniczonym zakresie, są tam
składowane wybrane frakcje odpadów) oraz dwie oczyszczalnie ścieków. Na obszarze Gminy,
w mieście Baborów istnieją wyodrębnione tereny inwestycyjne, które są własnością gminy (nr
działek: 51/3, 51/4, 51/8 oraz 632/19), Skarbu Państwa (część terenów przekazana w wieczyste
użytkowanie osobom prywatnym).
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Gminę Baborów tworzy 11 sołectw (w tym dwa z przysiółkami) oraz miasto Baborów (stolica
gminy i centrum administracyjne, handlowe oraz usługowe). Gmina położona jest na peryferiach
głównych układów komunikacyjnych regionu. Sieć dróg pozwala na komunikowanie się z miastami:
Głubczyce, Racibórz, Kędzierzyn-Koźle i sąsiednimi gminami. Nie są to drogi dostosowane do
transportu ciężkiego.
Linie kolejowe nie obsługują ruchu pasażerskiego. Niedostateczne jest połączenie
miejscowości gminy oraz tego obszaru z powiatem i województwem systemem komunikacji
publicznej.

CZĘŚĆ III. ŚRODOWISKO
(część powstała w oparciu o dokumenty pierwotne: Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Baborów, Krzysztof Badora, Czesława Rosik-Dulewska "Korytarze ekologiczne
wojewóztwa opolskiego i ich rola w optymalizacji struktury wielkoprzestrzennego systemu obszarów
chronionych tego województwa" w "Prace i Studia Geograficzne", 2010, T. 44, ss. 193-208, "Charakterystyka
zlewni Kłodnicy", Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Strategię Rozwoju Gminy na lata 20052013, Program Ochrony Środowiska oraz plany odnowy miejscowości)

Obszar gminy obejmuje część Wysoczyzny Głubczyckiej, wschodniej części Płaskowyżu
Głubczyckiego, terenu 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. Podstawową gospodarką rozwijającą
się na obszarze Gminy Baborów jest rolnictwo. Lasy i użytki leśne zajmują powierzchnię 361 ha i jest
to zaledwie 3,1% obszaru całej gminy. Lasy w obrębie gminy podlegają Lasom Państwowym –
Nadleśnictwo Rudy Raciborskie (woj. śląskie). W porównaniu ze średnią województwa opolskiego
wynoszącą obecnie 26,3% wskazuje jednoznacznie, że Gmina Baborów ma bardzo niski wskaźnik
lesistości. Ze względu na znaczny udział powierzchni narażonych na erozję, wszystkie lasy w gminie
zaliczone są, według 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.
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III.1 WODY POWIERZCHNIOWE
Gmina Baborów leży w dorzeczu Odry, w zlewni rzeki Psiny, jej lewego dopływu. Rzeka Psina
przepływa przez teren gminy z północnego-zachodu, 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.
Sieć rzeczną na terenie gminy tworzą:
Psina - lewobrzeżny dopływ rzeki Odry (5 klasa czystości, czyli woda złej jakości),
Złotnik - prawobrzeżny dopływ rzeki Psiny,
Sucha Psina - prawobrzeżny dopływ rzeki Psiny
Dwa bezimienne – lewobrzeżne dopływy rzeki Psiny.
Hydrografię terenu uzupełniają liczne drobne stałe bądź okresowe dopływy powyższych
cieków, rowy melioracyjne, oraz naturalne i sztuczne zbiorniki wodne - stawy występujące
pojedynczo. Cieki mają charakter nizinny. Zasilanie cieków ma charakter śnieżno–deszczowy
(niwalno–pluwialny), a spływ odbywa się w kierunku południowo - wschodnim, zgodnie z biegiem
naturalnego cieku – Psiny wraz ze swoimi dopływami.
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. Po powodzi w 1997 r. w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Baborowa ustalono strefę zagrożenia powodziowego o maksymalnym zalewie
wyznaczonym przez powódź tamtego roku. Dla strefy tej przyjęto zakaz budowy, za wyjątkiem
obiektów bez trwałej zabudowy na terenie zieleni urządzonej oraz utrzymanie istniejących
dominujących funkcji, w szczególności łąk i zieleni parkowej.
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
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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.
Zgodnie z zapisami Programu małej retencji w województwie opolskim oraz Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego obszar Gminy Baborów jest ujęty w systemie budowy takich właśnie
zbiorników. Cytujemy za SRWO: „Retencja naturalna ograniczona jest przez naturalne formy pokrycia
terenu, w szczególności lasy, łąki i tereny wodno-błotne, pełniąc obok funkcji hydrologicznej, funkcje
przyrodniczą. Wielkość retencji naturalnej jest zmienna w czasie, a skala retencji generalnie pozostaje
poza możliwościami oszacowania. Retencja sztuczna wód powierzchniowych prowadzona jest
w oparciu o(…): kompleksy nawadnianych użytków rolnych i leśnych, obiekty piętrzące na ciekach,
wielozadaniowe zbiorniki wodne, zbiorniki małej retencji, kompleksy stawów rybnych. Według
programu, potrzeby wodne rolnictwa na wodę nie są zaspokojone. Deficyt wód występuje w okresie
największego zapotrzebowania na wodę w okresie wegetacyjnym, a okresy nadmiaru wody
prowadzące do wezbrań i powodzi występują w okresach wczesnowiosennych i letnich.
Nierównomierne rozłożenie przestrzenne zasobów wodnych oraz niska retencja zbiornikowa
powoduje okresowe niedobory wody w południowej i środkowej części województwa. W celu
zapewnienia mieszkańcom regionu bezpieczeństwa wskazano budowę polderów w dolinie Odry oraz
budowę zbiorników wielofunkcyjnych i małej retencji a także doposażenie jednostek państwowych
i ochotniczych straży pożarnych, policji oraz spółek wodnych w niezbędnych sprzęt do usuwania
skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń cywilizacyjnych”. Zadania te zostały też ujęte w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Według tego dokumentu
najbardziej zagrożonymi cyklicznymi zalewami powodziowymi na Opolszczyźnie są obszary Górnej
Odry, wraz z jej dorzeczem. Szczególne zagrożenie występuje także w obszarach dopływów Odry:
Psiny, Troi, Ostrej, Opawy, Opawicy, Białej Głuchołaskiej, Osobłogi, Nysy Kłodzkiej, Małej Panwi i
Stobrawy. „Program budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim” wskazuje na
utworzenie na obszarze Gminy Baborów w sumie czterech zbiorników w miejscach: Boguchwałów zadanie wskazane w grupie I (najpilniejsze); Babice i Sułków II grupa (pilne); Boguchwałów-Wierzbno
III (mało pilne).
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 1991 r w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany
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pochodzenia rolniczego. Ustalenia “Programu” obejmują również prowadzenie edukacji rolników,
kontrolę rolniczych źródeł zanieczyszczenia oraz monitoring stanu rolnictwa i gleb.

III.2 UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH
Na obszarze Gminy Baborów zlokalizowano następujące ujęcia wód podziemnych:
1. Baborów – użytkownik Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów (strefa ochrony
bezpośredniej)
2. Sucha Psina – użytkownik Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów (strefa ochrony pośredniej
i bezpośredniej)
3. Dziećmarów – użytkownik Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów (strefa ochrony
bezpośredniej)
4. Szczyty – użytkownik Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów (strefa ochrony bezpośredniej)
5. Raków – użytkownik Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów (strefa ochrony pośredniej
i bezpośredniej)
6. Tłustomosty – użytkownik Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów (strefa ochrony
pośredniej i bezpośredniej)
7. Księże Pole - użytkownik Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów (strefa ochrony pośredniej
i bezpośredniej)
8. Czerwonków i Langowo i inne – użytkownik Kombinat Rolny Kietrz Sp. z .o.o.
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.
Zbiornik należy do obszaru RZGW Gliwice i jednym z siedmiu w dorzeczu Odry. Zbiornik
charakteryzuje wiek łączony czwartorzędowo – trzeciorzędowy, warstwy wodonośne są ściśle
związane z rozcięciami erozyjnymi współczesnych rzek (Psina), kolektorami wód są piaski i żwiry
pochodzenia rzecznego, wodnolodowcowego i lodowcowego. Lokalnie w centralnym rejonie zlewni
obszar występowania zbiornika pokrywa się z obszarem GZWP Gliwice (330), który znajduje się na
innej głębokości.
Zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych może być: brak
kompleksowej kanalizacji sanitarnej, wylewanie gnojowicy na pola, dzikie wysypiska śmieci, zła
gospodarka odpadami w gospodarstwach rolnych.
17

III.3: KLIMAT
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. 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, 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 8 st. C i jest to temperatura nieco niższa od obszarów
środkowej Opolszczyzny. Ogólna liczba dni przymrozkowych dochodzi do 105. 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.

III.4: 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. 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.

18

III.5: KRAJOBRAZ
Najniżej położone obszary gminy umiejscowione są we wschodniej jej części, w okolicy
miejscowości Tłustomosty, dolina Psiny obniża się do wysokości około 215 m n.p.m. Najwyżej
położone są tereny w okolicach Dziećmarowa i Suchej Psiny: 275-280 m n.p.m. 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.

III.6: FORMY OCHRONY PRZYRODY
Na terenie Gminy Baborów występuje jeden obszar chronionego krajobrazu oraz jeden
pomnik przyrody. Dolinę rzeki Psina uznano także za element korytarza ekologicznego o znaczeniu
gminnym i ponadlokalnym.
Obszar Chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze – utworzony uchwałą nr XXIV/193/88
z 26 maja 1988 r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, w obrębie Gminy Baborów obejmuje
obszar ok. 200 ha (obszar na północny wschód od drogi Krowiarki –Szczyty). Cały OChK ma
powierzchnię 5650 ha i charakteryzuje się pagórkowatym ukształtowaniem terenu o wysokościach
względnych dochodzących do 40 m, na którym występują wąwozy, jary i parowy. Wzniesienia
porośnięte są szpalerami drzew rosnących wzdłuż polnych dróg. Miejscami porośnięte są naturalnymi
zbiorowiskami leśnymi, m.in. podgórskimi łęgami jesionowymi, grądami subkontynentalnymi oraz
podgórskimi kwaśnymi dąbrowami. Charakterystyczne są tutaj rozległe, suche wierzchowiny lessowe
oraz silnie wilgotne dna dolinne z licznymi mokradłami oraz oczkami wodnymi. W bardzo gęstej sieci
dolinek denudacyjnych spływ wód jest okresowy w porach obfitych opadów i tajania śniegów. Teren
ten jest ostoją m.in. dla błotniaka łąkowego, muchołówki białoszyjej, przepiórki. grzebiuszki ziemnej.
Pomnik przyrody wpisane do WKP w Opolu – nr 375, podstawa prawna Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z dnia 7 listopada 2005r. Nr 72, poz. 2231 to pojedynczy okaz z gatunku platan klonolistny (Platanus
acerifolia), wieku około 200 lat, o obwodzie pnia wynoszącym 480 cm.
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III.7 WALORY PRZYRODY
Należy odnotować, że na łąkach w ok. miejscowości Szczyty odbywają się doroczne sejmiki
bocianie. Skupienie czasami nawet setek ptaków w jednym miejscu jest widokiem wyjątkowym
i wzbudza zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i osób przyjezdnych. Na terenie gminy
odnotowano też kilkanaście gniazd bocianich. Najświeższe dane pochodzą z roku 2010, wtedy to
zostały zaobrączkowane (przez Joachima i Artura Siekierków) w Księżym Polu 3 pisklęta,
a w Dziećmarowie – 2 młodych. Ptakom założono nowoczesne obrączki typu ELSA pozwalające na
odczyt numeru z odległości. Latem tego roku pasjonaci przeprowadzili na terenie gminy
inwentaryzację gniazd bociana białego. Wykryli 5 gniazd, z których 3 zlokalizowane były na słupach,
jedno na kominie domu i jedno na drzewie. Zgromadzone wyniki obserwacji zostały przekazane PTPP
„pro Natura”. W roku 2010 uczniowie z Zespołu Szkół w Baborowie (pod kierunkiem Ewy Świercz),
prowadzili obserwacje gniazd bociana białego w miejscowościach Babice, Dziećmarów i Księże Pole.
Na przestrzeni lat 90 i pierwszej dekady XXI w. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody proNatura
wprowadziła do bazy gniazd bociana białego miejsca na obszarze gminy: Baborów (1); Babice (1);
Boguchwałów (1); Czerwonków (1); Dziećmarów (1); Księże Pole (1); Raków (2); Sułków (3); Szczyty
(3); Tłustomosty (4). Część z nich bywała zasiedlona regularnie, w części ostatnie zasiedlenia gniazd
odnotowano w latach 90. minionego wieku.
Również krajobraz terenu między Sułkowem, a przysiółkiem Wierzbno (przynależnym do
Boguchwałowa) należy do szczególnych zasobów ze względu na istnienie tam terenów podmokłych,
szuwarowych. Zadrzewienia śródpolne są widokiem typowym dla obszaru – tutaj znajdują
schronienie dzikie zwierzęta: sarny, lisy, zające, borsuki. Naturalne łąki i pastwiska są siedliskami
ptaków i płazów. Odnotowano tutaj obecność m.in. bociana białego, czapli siwej, bażanta, sokoła
pustułki. W okolicy miejscowości Szczyty jest niewielki akwen, obecnie zdegradowany.
W Boguchwałowie są stawy rybne.
Cały obszar gminy to znakomite środowisko dla obserwacji ptaków. Z informacji
publikowanych na forum birdwatching.pl wynika, że na obszarze gminy kanalizuje się jesienią ruch
wielu ptaków (w tym drapieżnych). Forowicze wskazują na rzadkie gatunki ptaków, a wśród nich
m.in.: kulon, orzeł cesarski, orzeł przedni, kobczyki, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, myszołowy,
kanie czarne i rude, kurhanniki, kuliki wielkie, siewki złote, kobuzy.
Na terenie Gminy Baborów nie zidentyfikowano walorów przyrodniczych, które mogłyby
stanowić obszar węzłowy lub korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym czy krajowym
w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej (ECONET), natomiast w „Opracowaniu ekofizjograficznym
do planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego” dotyczącej ekologicznej
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przestrzeni województwa opolskiego jest ujęty proponowany Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina
Psiny”. Jest to teren obejmujący dolinę rzeki Psiny, charakteryzujący się ciągami łęgowej zieleni
krzewiastej i wysokiej oraz płatami trzcinowisk w dolinie, zwłaszcza w strefie przykorytowej.
Przypisano

mu

wysokie

walory

przyrodnicze:

bioróżnorodność,

bogatą

faunę

i

florę,

charakterystyczną rzeźbę terenu, miejsca rozrodu i zimowania wielu gatunków ptaków, płazów
i gadów, ostoje wielu zwierząt, główny szlak migracji organizmów. W dolinie Złotnika zachowały się
liczne enklawy zieleni wysokiej, głównie łęgowej, ekosystemy wilgotnych łąk i trzcinowisk.
Szczególnie cenne są występujące tu siedliska ptactwa. Podajemy za: Krzysztof Badora, Czesława
Rosik-Dulewska "Korytarze ekologiczne województwa opolskiego i ich rola w optymalizacji struktury
wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronionych tego województwa": „W

warunkach

województwa opolskiego, podobnie jak na terenie kraju, podstawowe połączenia przestrzenne
w formie korytarzy ekologicznych tworzą doliny rzeczne. Charakteryzują się one dużą różnorodnością
przyrodniczą związaną z występowaniem siedlisk o różnych warunkach wilgotnościowych. (…)
Występująca mozaika krajobrazowa ma również stabilizujący wpływ na struktury przyrodnicze
terenów przyległych do dolin rzecznych. ponadto w dnach dolin występują niekorzystne warunki
fizjograficzne do zabudowy, w tym tereny zalewowe, co ogranicza urbanizację. Na terenie
województwa opolskiego zidentyfikowano i

wytypowano do ochrony w formie obszarów

chronionego krajobrazu kilkanaście korytarzy ekologicznych (…)”. Zgodnie z tym opracowaniem
korytarz ekologiczny: Dolina Psiny (obszar łączony: Dolina Odry i formy poza granicą województwa
opolskiego) stanowi połączenie międzyregionalne. Charakterystyka Doliny Psiny (typ korytarza:
łąkowy):

Powierzchnia

Lasy

Zadrzewienia

korytarza

Łąki

i

Wody

Grunty

Tereny

pastwiska

powierzchniowe

orne

zabudowane

Dolina Psiny

5,2 km2

4,6%

10,0%

22,1%

1,9%

60,6%

0,8%

Średnia

14,44

16,0%

5,4%

25,4%

2,5%

52,2%

0,2%

dla

korytarzy
ekologicznych

Źródło: Krzysztof Badora, Czesława Rosik-Dulewska "Korytarze ekologiczne wojewóztwa opolskiego i ich rola w optymalizacji struktury
wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronionych tego województwa" w "Prace i Studia Geograficzne", 2010, T. 44, ss. 193-208;
opracowanie graficzne własne.

OChK Rejon Wronin Maciowakrze, dolina Odry to obszar łączony z Doliną Potoku Cisek.
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CZĘŚĆ IV: HISTORIA GMINY I MIASTA
Na terenie Gminy Baborów – i szerzej: całego powiatu głubczyckiego - występuje znacząca
liczba 565 stanowisk archeologicznych, w tym najstarsze pochodzą z górnego paleolitu, a najmłodsze
z okresu średniowiecza.
sołectwo Babice

34 stanowiska archeologiczne

miasto Baborów

77 stanowisk archeologicznych

sołectwo Boguchwałów

50 stanowisk archeologicznych

sołectwo Czerwonków

30 stanowisk archeologicznych

sołectwo Dziećmarowy

7 stanowisk archeologicznych

sołectwo Dzielów

62 stanowiska archeologiczne

sołectwo Księże Pole

48 stanowisk archeologicznych

sołectwo Raków

95 stanowisk archeologicznych

sołectwo Sucha Psina

61 stanowisk archeologicznych

sołectwo Sułków

22 stanowiska archeologiczne

sołectwo Szczyty

13 stanowisk archeologicznych

w sołectwo Tłustomosty – 66 stanowisk archeologicznych.
Wśród nich jest kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych wpisanych do wojewódzkiego rejestru
zabytków.
Wspólnym zasobem obszaru są zachowane osady kulturowe z okresu neolitu, stanowiska
kultury łużyckiej, grodziska wczesnośredniowieczne. Położenie geograficzne zawsze wyznaczało
kierunki rozwoju obszaru. Nie bez znaczenia był fakt, że teren obecnej gminy Baborów leżał na
najważniejszej drodze handlowej, jakim była Brama Morawska. Tak nazywane jest obniżenie
pomiędzy Karpatami Zachodnimi i Pogórzem Śląskim a Sudetami Wschodnimi, będące działem
wodnym pomiędzy górną Odrą i Beczwą, a równocześnie zlewiskami Morza Bałtyckiego i Czarnego.
Rozciągająca się od Moraw do Śląska w kierunku północno-wschodnim na długości około 65 km;
ograniczana od południa grzbietem Malenik, a od północy doliną rzeki Olzy Brama Morawska była od
najdawniejszych czasów naturalnym przejściem pomiędzy Sudetami i Karpatami. Tędy biegły
najważniejsze trakty handlowe z południa Europy nad Morze Bałtyckie, Szlak Bursztynowy, trakty
handlowe z Polski do Czech. Historia Gminy Baborów jest związana z dziejami pozostałych trzech
gmin powiatu. Przed 990 r., kiedy to Mieszko I przyłączył je do Polski, obszary te należały do państwa
czeskiego. Po wojnach polsko-czeskich XI wieku ziemia głubczycka, w przeciwieństwie do innych
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części Śląska nie powróciła do Polski. Na mocy pokoju kłodzkiego z 1137 r. wraz z Kłodzkiem
pozostała w państwie czeskim. Po pokoju wrocławskim (1742 r.), który kończył I wojnę śląską, obecny
teren czterech gmin dostał się pod panowanie pruskie. Wtedy też został utworzony powiat
głubczycki, który obejmował także miejscowości leżące w dzisiejszych Czechach. W 1818 r. powiat
stracił te tereny, ale wtedy dołączono do niego m.in. Klisino i Biernatów. Wcześniej, w latach 18071809 powiat głubczycki okupowali Francuzi. Wojna prusko-austriacka przyniosła w 1866 r.
zaostrzenie stosunków przygranicznych. Obszar gminy nie był podczas I wojny światowej terenem
bezpośrednich działań wojennych, ale przegrana państw centralnych (Niemiec i Austro-Węgier)
poskutkowała zmianami na pograniczu. W postanowieniach traktatu wersalskiego z 1919 r. znalazł
się zapis o polsko-niemieckim plebiscycie narodowościowym. Plebiscyt, w którym niemal 100 procent
mieszkańców regionu opowiedziało się za przynależnością do państwa niemieckiego, został
przeprowadzony 20 marca 1921 r.
Front II wojny światowej dotarł do ziemi głubczyckiej w marcu 1945 r. Po przesunięciu się
frontu i ucieczce niemieckich wojsk, do stolicy obecnego powiatu weszły wojska radzieckie.
Zakończenie wojny dla ludności niemieckiej zamieszkującej ten region oznaczało masowe
wysiedlenia. Ich miejsce zajęli Polacy zamieszkujący tzw. "kresy wschodnie" oraz rodziny z Polski
centralnej. Dzieje subregionu wpłynęły na jego współczesny wizerunek i rozwój, stanowią też ważny
zasób gminy. Szczegółowy rys historyczny stanowi Aneks nr 1 do niniejszej strategii.

IV.1: MATERIALNE DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I KULTUROWE
Do istotnych walorów Gminy Baborów należą materialne dowody dziedzictwa historycznego
oraz dziedzictwa kulturowego, z czego znakomitą większość stanowią obiekty sakralne. Najcenniejsze
zostały wpisane do rejestru zabytków. Należą do nich obiekty wskazane w ramce (daty podane
w nawiasach mówią o wybudowaniu, rozbudowie i/bądź znaczącym remoncie zabytku):
Babice
Kościół pw. św. Katarzyny (1789-92)
Baborów
Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (I poł. XIX w.)
Kościół cmentarny św. Józefa (1700-1702)
Ratusz (II poł. XIX w.)
Kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1889)
Boguchwałów
Kościół parafialny pw. św. Mateusza (1602 r.)
Dziećmarów
Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (1786 r., 1955 r.)
Dzielów
Kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XVIII, XIX w.)
Księże Pole
Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja (1756-63)
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Sucha Psina
Kościół parafialny pw. św. Jodoka (1714, XIX w., 1958 r.)
Szczyty
Zespół pałacowy ( II poł. XIX w.)

Listę obiektów zabytkowych uzupełniają wpisane do rejestru bądź ewidencji domy, kamienice
i spichrze, które jednak poza wartością historyczną nie mają znaczenia waloru. Prócz obiektów do
wartościowych zasobów historycznych kwalifikujemy również zabytki ruchome:

BABORÓW
Rzeźba kamienna – figura św. Jana Nepomucena, barokowa, 1766 r., ul. Powstańców przed kaplicą
neogotycką
Rzeźba kamienna – figura św. Floriana, barokowa, 1768r., ul. Powstańców , przed kaplicą neogotycką
Krzyż pokutny, granitowy, XIV – XV w. usytuowany przy kościele na cmentarzu
Brama secesyjna, początek XX w. w budynku przy Rynku, trójdzielna brama z dekoracyjną kratą
Kolumna Maryjna z 1897 roku – (eklektyzm), Rynek
DZIELÓW
Krzyż przydrożny, pokutny, granitowy, usytuowany przy skrzyżowaniu dróg w północnym krańcu wsi.
KSIĘŻE POLE
Organy z kościoła par. p.w. św. Bartłomieja - początek XX wieku
SZCZYTY
Rzeźba – figura drewniana św. Jana Nepomucena, barokowa, koniec XVIII w., w kapliczce
Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, późnobarokowa, koniec XVIII w., w kapliczce
TŁUSTOMOSTY:
Figura w centrum wsi – kamienna, polichromowana z 1877 r., w pobliżu domu nr2 (z tablicą z inskrypcją
KULAWIK 1877).

W raporcie z 2013 r. "O stanie zagospodarowanie przestrzennego województwa opolskiego"
wyróżniono wsie województwa opolskiego o wysokich walorach zabudowy i ukształtowania
przestrzennego, wymagające ochrony. Do grupy tej zostały zakwalifikowane miejscowości ze względu
na jednolite fragmenty historycznego układu przestrzennego. W kategorii: wartości wybitne zostało
umieszczone Księże Pole. W klasyfikacji ze względu na pojedyncze obiekty architektoniczne,
pojedyncze cechy i wyróżniki ta miejscowość otrzymała notę: wartości bardzo wysokie. W „Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego” (2010) do miast o zachowanych
cennych założeniach staromiejskich o znaczeniu regionalnym zaliczono 17 układów, w tym Baborów.

IV.2: OSOBOWOŚCI
Wielkie znaczenie mają dawni i obecni mieszkańcy gminy, w tym ci, którzy w swojej pracy lub
pasji odnoszą się do tradycji artystycznych, rzemieślniczych i obrzędowych obszaru. Z pewnością do
najsławniejszych mieszkańców terenu obecnej Gminy Baborów należeli:
Dr Feliks Steuer –pochodził z Sułkowa, gdzie urodził się w 1889 r. Ukończył gimnazjum, a następnie
studiował na uniwersytetach w Innsbrucku i we Wrocławiu, uzyskując tytuł doktora filozofii. W czasie
I wojny światowej służył w armii niemieckiej na froncie i w wyniku odniesionych ran stracił nogę.
Opisał specyficzne cechy narzecza baborowskiego (dialekt morawski) oraz sułkowskiego (dialekt
polski). Po wojnie dr Steuer osiadł w Katowicach, gdzie został dyrektorem Państwowego Gimnazjum
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Klasycznego. W tym też czasie, prócz pracy pedagogicznej, poświęcił się swojej pasji, czyli badaniu
i opisywaniu gwar śląskich. Współpracował w tej dziedzinie z krakowską Akademią Umiejętności,
w tym z wybitnymi dialektologami, takimi jak profesorowie Kazimierz Nitsch i Stanisław Bąk. Wśród
najważniejszych dzieł naukowych Feliksa Steuera wymienić należy monograficzne opracowania gwary
wsi Sułków, z której pochodził („Dialekt sułkowski”), oraz sąsiedniego miasteczka Baborów
(„Narzecze baborowskie”). W roku 1935 Steuer wydał dwie książeczki: „Ostatńi gwojźdźaurz”
i „Z naszej źymjy ślůnskej” napisane w całości i konsekwentnie w gwarze rodzinnego Sułkowa. Aby
zachować rodzinny język przygotował też słownik z odmianami używanych słów oraz kilka czytanek
pisanych specjalnym alfabetem, oddającym brzmienie słów. Feliks Steuer zmarł w roku 1950. Został
pochowany na cmentarzu parafialnym w Baborowie.
Ks. Józef Wilpert – pochodził z Dzielowa, urodził się 1857 r. Ukończył studia teologiczne.
W Austrii, w Innsbrucku rozwinęło się jego zainteresowanie archeologią chrześcijańską. Uzyskując
stypendium wyjechał do Rzymu w 1877 r. i tam spełnił swoje marzenie, czyli rozpoczął badanie
katakumb św. Kaliksta, którym poświęcił 60 lat życia. Podziemia Rzymu zostały przez niego opisane
i przerysowane. Wszystko wykonywał samodzielnie, sam też pracował pod ziemią. Wszystkie ze
swoich dzieł badacz ze Śląska opisywał dokładnie w swoich książkach. W 1903 r. ukazały się dwa tomy
ksiąg na temat malarstwa katakumbowego, a 21 lat później czterotomowe dzieło zawierające wyniki
jego wieloletnich badań nad mozaikami i malowidłami rzymskich kościołów. Ks. Józef Wilpert został
w 1926 r. profesorem Papieskiego Instytutu Archeologii Chrześcijańskiej, gdzie kierował katedrą
ikonografii chrześcijańskiej. Wykładał tam do 1936 roku. Z jego odkryć do dziś korzystają archeolodzy
całego świata i jemu zawdzięczają to, że uratował chociaż część zabytków dawnego chrześcijaństwa.
Zmarł w 1944 r. i został pochowany na słynnym cmentarzu Santo Campo, w cieniu bazyliki św. Piotra.
W Dzielowie znajdują się jego książki. Do dzisiaj stoi w tej wsi jego rodzinny dom. Na ścianie kościoła
wisi tablica upamiętniająca osobę sławnego księdza.
Max Waldau (Richard Georg Stiller von Hauenschild) – niemiecki pisarz i poeta, właściciel majątku
w Szczytach. Urodził się w 1825 r. we Wrocławiu, zmarł w Szczytach w 1855 r.
Do dzisiaj cykliczne wydarzenia przypominają współczesnych, ale zmarłych już mieszkańców
obszaru. Gminny Ośrodek Kultury organizuje doroczny Turniej Szachowy im. Andrzeja Rippy oraz Bieg
Baborowa im. Edwarda Gorczyńskiego.
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CZĘŚĆ V: ROLNICTWO
(w części wykorzystano opracowania źródłowe: część powstała w oparciu o dokumenty pierwotne: Studium
Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baborów oraz dane Banku Danych Lokalnych
GUS i informacje własne)

Podstawową funkcją rozwojową Gminy Baborów jest rolnictwo. Sprzyjają temu warunki
naturalne, potencjał produkcyjny, sieć osadnicza gminy oraz tradycja. Na obszarze gminy występują
następujące rodzaje gleb:
czarnoziemy zdegradowane i gleby szare – wytworzone z lessów, występują na eksponowanych
fragmentach Płaskowyżu Głubczyckiego, w zasięgu występowania lessów.
czarnoziemy deluwialne (namyte) – występują na terenie suchych dolinek nieckowatych, na
obrzeżach dolin rzecznych, wytworzone z lessów i utworów lessowatych ilastych, pyłów lub glin.
gleby brunatne właściwe – występują w obrębie zboczy wysoczyzny, wytworzone z lessów i utworów
lessowatych ilastych.
mady rzeczne – występują na zalewowych tarasach rzecznych (dna doliny Psiny, Suchej Psiny
i Złotnika, a także niektóre z ich mniejszych odnóg), wytworzone z iłów pylastych, pyłów ilastych.
Subregion charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami agrorolniczymi, na które składają
się m.in. wysoka klasyfikacja bonitacyjna gleb, warunku klimatyczne oraz stosunku wodno – glebowe.
Gleby występujące na obszarze Gminy Baborów należą do najlepszych w województwie – są to gleby
I i II klasy bonitacyjnej. Największy zwarty obszar czarnoziemów występuje w południowo –
zachodniej i południowej części Gminy Baborów, obejmujący grunty wsi: Boguchwałów, Sucha Psina,
Czerwonków, Księże Pole. Na północy i północnym zachodzie czarnoziemom towarzyszą gleby
brunatne. Zajmują one na ogół gorsze stanowiska, tj. zbocza pagórków i zbocza dolin. Pod względem
użytkowym tworzą kompleks drugi i trzeci. Dolinę rzeki Psiny i jej większych dopływów wypełniają
utwory aluwialne, z których wytworzyły się mady, Stanowią one znikomy procent gleb gminy
i użytkowane są głównie jako trwałe użytki zielone średniej jakości. Gmina Baborów posiada
zdecydowaną przewagę gleb bardzo dobrych i dobrych – ponad 90,0%, oraz bardzo małą ilość gleb
słabych i bardzo słabych – ca 1,8%. Z tych więc powodów użytki rolne w gminie objęte są ochroną
i przeznaczenie ich na cele nierolnicze, należy ograniczyć do koniecznego minimum.
Przyczyną występujących na terenie Gminy Baborów zanieczyszczeń gleb doszło na skutek:
działalności człowieka, nadmiernej zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz
innych substancji chemicznych, np. ropopochodnych, zasolenia, nadmiernej alkalizacji, zakwaszenia
przez związki siarki i azotu, składowania odpadów, działalności lokalnych zakładów produkcyjnych
i usługowych; działalności zakładów z miast i gmin ościennych.
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Powierzchnia gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych kształtuje się
następująco (powierzchnia gospodarstw ogółem: 8085,02 ha):

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. Opracowanie własne.

Liczba gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw indywidualnych.
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. Opracowanie własne.

CZĘŚĆ VI: USŁUGI PUBLICZNE
Usługi publiczne obejmują dobra publiczne, w odniesieniu do których niemożliwe jest
wykluczenie kogokolwiek z korzystania z nich. Są to dobra, od których oczekujemy określonej jakości
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– niezależnie od liczby osób z nich korzystających (każdy nowy konsument nie narusza uprawnień
pozostałych). Obszar usług publicznych obejmuje szeroki zakres aktywności jednostki samorządu
terytorialnego, przybierający różnorodne formy organizacyjne. Usługi świadczone przez administrację
publiczną obywatelom bezpośrednio (w ramach sektora publicznego) lub poprzez finansowanie
podmiotów prywatnych zapewniających daną usługę. Termin ten wiąże się z pojęciem, wyrażanej
w demokratycznych wyborach zgody społecznej, która przewiduje, że pewne usługi przysługują
wszystkim bez względu na dochód. Kształcąc się na uczelni wyższej w ramach usług publicznych
można dostać się do policji, służby zdrowia czy straży pożarnej. Obszar usług publicznych obejmuje
szeroki zakres aktywności ze strony jednostek samorządu terytorialnego, przybierając różnorodne
formy organizacyjne. Usługi świadczone są m.in. przez jednostki budżetowe (np. urzędy), zakłady
budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, spółki prawa handlowego (definicję podajemy na podstawie
Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie. Redakcja naukowa: B. Kożuch, A. Kożuch. Kraków 2011)
Zaliczamy do nich m.in. sektory: oświata, straż pożarna, zaopatrzenie w elektroenergetykę,
gazownictwo, ciepłownictwo, służbę zdrowia, policja, budownictwo socjalne, telekomunikację,
planowanie przestrzenne, gospodarkę odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości, gospodarkę
wodną- zaopatrzenie w wodę i kanalizację, gromadzenie i archiwizacja informacji publicznych, np.
w bibliotekach, pomoc i opiekę społeczną.

VI.1: OŚWIATA
Na terenie gminy działa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie: w swojej strukturze
mieści przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum. Szkoła podstawowa mieści się w dwóch
budynkach: klasy I do III w obiekcie przy ul. Opawskiej, szkoła podstawowa od klas IV do VI
i gimnazjum przy ul. Wiejskiej oraz oddział w Tłustomostach. Przedszkola są zlokalizowanie
w Baborowie (ul. Krakowska oraz ul. Powstańców), w Sułkowie oraz w Suchej Psinie. Liczba uczniów
w ZSP odpowiada sytuacji demograficznej w Gminie Baborów. W ciągu sześciu lat liczba uczniów
szkoły podstawowej spadła o 35,25%, a gimnazjum 25,67%. Oczywiście wynik gimnazjalny będzie się
pogarszał wraz wchodzeniem kolejnych roczników niżu demograficznego w ten etap edukacji.
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne. Stan na 31.12.2012 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne. Stan na 31.12.2012 r.

Koszty utrzymania oświaty w budżecie gminy zajmują znaczącą pozycję, nie zmniejszają się
bowiem wraz ze zmniejszeniem liczby uczniów. Oświata i wychowanie od wielu lat plasuje się na
pierwszym miejscu w wydatkach Gminy Baborów (w 2012 r. – 35,90% wydatków Gminy) jednakże już
od 2010 r. notuje się wyraźny spadek wydatków przeznaczonych na ten dział. W 2012 r. kwota
przeznaczona na oświatę i wychowanie była najniższa na przestrzeni lat 2008 – 2012 (brak danych
GUS za rok 2007). Pozostałe działy, które pochłaniają najwięcej wydatków gminnych to pomoc
społeczna - 20,60% oraz administracja publiczna – 13,11%.
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Oferta ZSP jest zróżnicowana i ciekawa w odniesieniu do placówek na porównywalnym
obszarze: dzieci i młodzież mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych i projektach
finansowanych ze środków zewnętrznych. Obiekty spełniają standardy, baza dydaktyczna jest dobrze
wyposażona.

VI.2: OPIEKA SPOŁECZNA
Zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu opieki społecznej prowadzi na terenie
Gminy Baborów Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem działania OPS jest umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności
człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji
ze środowiskiem. Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2. pracy socjalnej
3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Ze swojej pracy OPS przygotowuje doroczne sprawozdania, które stały się podstawą do
sporządzenia tabel porównawczych poniższych danych w latach 2009-2013.
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Od 2012 r. następuje ograniczenie wypłat zasiłków rodzinnych (w stodunku do roku 2009
liczba ta w roku 2013 zmniejszyła się o 2 752 świadczenia). Zwiększa się natomiast liczba świadczeń
w kategorii zasiłki stałe.

VI.3: KULTURA
Jednym ze wskaźników dostatniego życia oraz wskaźnika oceniającego aktywność społeczną,
a także jedną z przesłanek wpływającą na decyzję o zamieszkaniu na określonym obszarze jest
kultura. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie został powołany 1 września 2011 r. Placówka
organizuje bezpłatne zajęcia dla mieszkańców gminy, niezależnie od wieku. Proponowane przez GOK
zajęcia to między innymi: fitness, zajęcia fizyczne dla osób starszych, zajęcia sportowe dla dzieci,
warsztaty twórcze dla dzieci, kursy językowe, kółko fotograficzne, zespół muzyki dawnej, kółko
szachowe, zespół taneczny Czad Dance. Swoje przedsięwzięcia GOK realizuje w siedzibie głównej, w
Baborowie, przy ul. Rynek 9, gdzie oprócz sal zajęciowych znajduje się także sala widowiskowa.
32

Imprezy plenerowe organizowane są w baborowskim amfiteatrze oraz na obiektach sportowych.
GOK administruje także wszystkimi

gminnymi świetlicami wiejskimi organizując w nich przede

wszystkim zajęcia dla dzieci. Na terenie gminy działają świetlice wiejskie:
- w Babicach;
- w Boguchwałowie - zbudowana ze środków własnych;
- w Czerwonkowie - wyremontowana z udziałem środków unijnych;
- w Dziećmarowie - wyremontowana z udziałem środków unijnych;
- w Dzielowie - będzie remontowana w 2014 z udziałem środków unijnych;
- w Księżym Polu - wyremontowana z udziałem środków unijnych;
- w Rakowie - wyremontowana z udziałem środków unijnych;
- w Suchej Psinie - wyremontowana z udziałem środków unijnych;
- w Szczytach - wyremontowana z udziałem środków unijnych;
- w Sułkowie;
- w Tłustomostach.
Ich regulamin określa m.in. zasady zachowania się użytkowników świetlicy oraz fakt, że
dzieci i młodzież mogą korzystać ze świetlicy tylko do godz. 20. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie
ma w kalendarzu imprezy związane z:
1. Wakacjami/feriami szkolnymi - skierowane do dzieci i młodzieży, opisywane jako "cykl zajęć",
sprowadzają się do kontynuacji zajęć prowadzonych przez instruktorów GOK w roku szkolnym w
siedzibie Ośrodka oraz w świetlicach wiejskich oraz organizacji zabaw tanecznych.
2. Okresami świątecznymi (Wielkanoc, Boże Narodzenie, majówka) - wszelkiego rodzaju kiermasze,
spotkania dla najmłodszych ("Mikołajki"), spotkania plenerowe ("Majówka"). Przedsięwzięcia te
skierowane są do mieszkańców gminy czy poszczególnych

miejscowości. Podczas nich można

zapoznać się z ofertą GOK, wziąć udział w konkursach i zawodach.,
Przeważającym elementem w kalendarzu imprez Gminnego Ośrodka Kultury są
wydarzenia sportowe. Na tle turniejów tenisa stołowego, piłki nożnej, siatkowej czy szachów wartym
zainteresowania jest Bieg Baborowa im. Edwarda Gorczyńskiego (objęty w 2013 roku honorowym
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i włączony w ogólnopolską akcję "Polska Biega").
Organizowany przez GOK oraz inne jednostki samorządowe gminy bieg, przyciąga zainteresowanie
wielu osób (ponad 200 startujących w 2013 roku) i jest okazją do organizacji towarzyszących mu
wydarzeń związanych z kulturą i przedstawiających dokonania podopiecznych GOK: konkursów
plastycznych i wystaw prac członków grup artystycznych. Sporym zinteresowanie startujących cieszy
się także Turniej Szachowy im. Andrzeja Rippy organizowany cyklicznie w siedzibie GOK.
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GOK w Baborowie jest także współorganizatorem obchodów rocznicy wymordowania
mieszkańców kresowej miejscowości - Huta Pieniacka. Niewielka liczba ocalałych mieszkańców tej
wsi, po II wojnie światowej przybyła do wsi Babice w gminie Baborów. W 2002 roku na murze
znajdującego się w Babicach kościoła zawieszono tablicę upamiętniającą te tragiczne wydarzenia. Od
tego czasu, co roku, odbywa się Msza święta ku czci poległych w tragedii na Kresach, a także
spotkanie w świetlicy wiejskiej. Oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie jest promowana
poprzez plakaty i ulotki informacyjne oraz dwie strony www: gokbaborow.pl. Gminny Ośrodek
Kultury w Baborowie dysponuje dużymi, jak na tę niewielką gminę, możliwościami organizacyjnymi:
ciekawie zlokalizowana (Rynek) siedziba z własną salą widowiskową, dostęp do plenerowego miejsca
organizacji imprez (amfiteatr), świetlice wiejskie w dużej części wyremontowane i sąsiadujące
z obiektami sportowymi LZS; potencjał kryjący się w cyklicznych imprezach

sportowych (Bieg

Baborowa i Turniej szachowy); obchody rocznicowe w Babicach, które mogą stać się ważnym
wydarzeniem w kalendarzu regionu. Niestety, nie uwzględnione pozostają w planach GOK-u starania
uczestników

prowadzonych

zajęć:

warsztaty

kroszonkarskie

czy

tworzenia

ozdób

bożonarodzeniowych muszą być zakończone wystawą prac, najlepiej w trakcie trwania festynu
świątecznego. Nie ma w kalendarzu informacji o wystawach w galerii prac uczestników kółek i zajęć
artystycznych, występach zespołów. Takie imprezy wzbogaciłyby ofertę

GOK-u, pobudziły

zainteresowanie ofertą Ośrodka, a może także przyniosły środki na dalsze funkcjonowanie twórców.
Wszelkie przedsięwzięcia GOK-u mają za zadanie nie tylko chwilowe zaspokojenie potrzeb
mieszkańców gminy, ale także budowanie wizerunku gminy na zewnątrz oraz dumy mieszkańców ze
swojej małej ojczyzny.
Podczas warsztatów, których tematem była aktywność społeczna przyjęliśmy, że doceniane
zostaną każde przejawy aktywności kulturalnej i społecznej. Nie ocenialiśmy ważności poszczególnych
wydarzeń, zakładając, że ich rozmach, zasięg oddziaływania, liczba uczestników to efekt.
Przygotowując ocenę możliwości uczestnicy warsztatów oceniali potencjał (przedstawia go poniższa
mapa – na czerwono zaznaczyliśmy wydarzenia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym
lub społecznym organizowane na obszarze Gminy Baborów. Opracowanie własne.). Jak widać,
ośrodkiem, w którym odbywa się obecnie najwięcej imprez jest stolica gminy – miasto Baborów.
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VI.4: USŁUGI KOMUNALNE
Usługi komunalne są na terenie Gminy Baborów świadczone przez Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Baborowie jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej. Właścicielem spółki jest
Gmina Baborów posiadająca 100% udziałów. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010147. Spółka została
powołana do realizacji zadań Gminy Baborów w zakresie gospodarki komunalnej. Świadczy usługi
dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji składowiska odpadów
komunalnego, oczyszczania miasta i utrzymania zieleni miejskiej.
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Jako podmiot gospodarki rynkowej firma nie ogranicza się jedynie do świadczenia usług
komunalnych, ale oferuje także usługi ogólnobudowlane i w zakresie instalacji wodno –
kanalizacyjnych, wynajem sprzętu i usługi transportowe oraz usługi ręcznej myjni samochodowej.
Spółka prowadzi również działalność na zlecenie dwóch sąsiednich gmin w zakresie gospodarki
komunalnej. W oparciu o umowy z Gminą Pawłowiczki i Reńska Wieś świadczy na ich terenie usługi w
zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.
Zakład Usług Komunalnych administruje łączną ilością:
14 stacji uzdatniania wody,
7 oczyszczalniami ścieków,
38 głównymi przepompowniami ścieków,
136 przydomowymi przepompowniami ścieków,
129,2 km kanalizacji sanitarnej + 2 609 szt. przyłączy
285,9 km sieci wodociągowej + 5 487 szt. przyłączy

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne. Stan na 31.12.2012 r.
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne. Stan na 31.12.2012 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne. Stan na 31.12.2012 r.

VI.5: BEZPIECZEŃSTWO
(część opracowana na podstawie analiz Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach)
Zagrożenie przestępstwami
Rok 2009
Na terenie Gminy Baborów odnotowano 52 przestępstwa o charakterze kryminalnym:
Kradzieże z włamaniem – 8
Uszkodzenie mienia – 10
Kradzieże – 25
Rozboje – 1
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Bójki i pobicia – 3
Uszkodzenia ciała – 5
Rok 2010
Na terenie Gminy Baborów odnotowano 48 przestępstw o charakterze kryminalnym
Kradzieże z włamaniem – 15
Uszkodzenie mienia – 5
Kradzieże – 23
Rozboje – 0
Bójki i pobicia – 2
Uszkodzenia ciała – 3
Najwięcej przestępstw odnotowano w miesiącu marzec - 7 przestępstw, a najmniej w miesiącu luty
i listopadzie po – 2 przestępstwa.
Rok 2011
Na terenie Gminy Baborów odnotowano 30 przestępstw o charakterze kryminalnym .
Kradzieże z włamaniem – 9
Uszkodzenie mienia – 3
Kradzieże – 14
Rozboje – 1
Bójki i pobicia – 2
Uszkodzenia ciała – 1
Rok 2012
Na terenie Gminy Baborów odnotowano 36 przestępstw o charakterze kryminalnym
Kradzieże z włamaniem – 5
Uszkodzenie mienia – 7
Kradzieże – 20
Rozboje – 0
Bójki i pobicia – 2
Uszkodzenia ciała – 2
2013: miesiące styczeń – październik
Na terenie Gminy Baborów w okresie od 01.01.2013 roku d0 31.10.2013 roku odnotowano 19
przestępstw o charakterze kryminalnym.
Kradzieże z włamaniem – 8
Uszkodzenie mienia – 1
Kradzieże – 8
Rozboje – 0
Bójki i pobicia – 1
Uszkodzenia ciała – 0
Kradzież pojazdu - 1
Zagrożenia wykroczeniami
Rok 2009
Na terenie Gminy Baborów odnotowano 411 wykroczeń uciążliwych społecznie:
Kradzieże – 34
Uszkodzenia mienia – 25
Zakłócenia spokoju i porządku – 35
Nieobyczajne wybryki – 9
Używanie słów nieprzyzwoitych – 33
Uniemożliwienie lub utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego – 24
Zaśmiecanie – 75
Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 95
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Inne – 81
Rok 2010
Na terenie Gminy Baborów odnotowano 372 wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie:
Kradzieże – 26
Uszkodzenia mienia – 15
Zakłócenia spokoju i porządku – 48
Nieobyczajne wybryki – 7
Używanie słów nieprzyzwoitych– 33
Uniemożliwienie lub utrudnianie korzystania z urządzeń
przeznaczonych do użytku publicznego – 8
Zaśmiecanie – 81
Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości– 93
Inne – 61
Rok 2011
Na terenie Gminy Baborów odnotowano 313 wykroczeń uciążliwych społecznie:
Kradzieże – 19
Uszkodzenia mienia – 22
Zakłócenia spokoju i porządku – 48
Nieobyczajne wybryki – 8
Używanie słów nieprzyzwoitych – 32
Uniemożliwienie lub utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego – 5
Zaśmiecanie – 77
Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 89
Inne – 13
Rok 2012
Na terenie Gminy Baborów odnotowano 345 wykroczeń uciążliwych społecznie
Kradzieże – 36
Uszkodzenia mienia – 5
Zakłócenia spokoju i porządku – 66
Nieobyczajne wybryki – 11
Używanie słów nieprzyzwoitych – 33
Uniemożliwienie lub utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego – 6
Zaśmiecanie – 49
Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 116
Inne – 23
2013: miesiące styczeń – październik
Na terenie Gminy Baborów odnotowano 199 wykroczenia uciążliwe społecznie
Kradzieże – 21
Uszkodzenia mienia – 5
Zakłócenia spokoju i porządku – 25
Nieobyczajne wybryki – 7
Używanie słów nieprzyzwoitych - 17
Uniemożliwienie lub utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego – 2
Zaśmiecanie – 27
Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości– 57
Inne – 30
Bezpieczeństwo na drogach
Rok 2009
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Na terenie Gminy Baborów zatrzymano 9 sprawców przestępstw z art. 178a . Odnotowano 2 wypadki
drogowe, gdzie zostały ranne 3 osoby. Wypadków ze skutkiem śmiertelnym nie odnotowano.
Odnotowano 19 kolizji drogowych.
Rok 2010
Na terenie Gminy Baborów zatrzymano 13 sprawców przestępstw z art. 178a kk.
Odnotowano 1 wypadek drogowy śmiertelny na trasie Raków-Tłustomosty. Odnotowano 19 kolizji
drogowych. W obszarze zabudowanym – 10
Rok 2011
Na terenie Gminy Baborów zatrzymano 14 sprawców przestępstw z art. 178a KK
Odnotowano 2 wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelny na drogach gminnych
Odnotowano 18 kolizji drogowych. W obszarze zabudowanym – 7. Poza obszarem zabudowanym –
11.
Rok 2012
Na terenie gminy Baborów w analizowanym okresie czasu doszło do 17 kolizji , 8 kolizji w terenie
zabudowanym oraz 9 kolizji w terenie nie zabudowanym nie odnotowano żadnych wypadków
komunikacyjnych.
2013: miesiące styczeń – październik
Na terenie gminy Baborów w analizowanym okresie czasu doszło do 15 kolizji , 9 kolizji w terenie
zabudowanym oraz 6 kolizji w terenie nie zabudowanym nie odnotowano żadnych wypadków
komunikacyjnych.
Samobójstwa
Rok 2009
W roku 2009 odnotowano na terenie gminy Baborów w miejscowości Tłustomosty jeden zgon
samobójczy.
Rok 2010
W roku 2010 odnotowano na terenie gminy Baborów odnotowano 2 zgony samobójcze w
miejscowości Sułków 1 i w miejscowości Sucha Psina 1.
Rok 2011
W roku 2011 odnotowano na terenie gminy Baborów w miejscowości Sułków jeden zgon
samobójczy.
Rok 2012
W roku 2012 na terenie gminy Baborów nie odnotowano żadnego zgonu samobójczego.
2013: miesiące styczeń – październik
W roku 2013 odnotowano na terenie gminy Baborów odnotowano 2 zgony samobójcze w
miejscowości Baborów

CZĘŚĆ VII: DEMOGRAFIA
Baborów boryka się z takimi samymi problemami demograficznymi, jak całe województwo
opolskie, jednak ze względu na peryferyjne położenie, brak rozwiniętego przemysłu i produkcji
sytuacja kryzysu demograficznego może się pogłębiać i generować kolejne problemy rozwojowe.
Wpływają na to konsekwencje procesów, jak obniżony od wielu lat współczynnik dzietności, który
jest już dużo niższy od tzw. prostej zastępowalności pokoleń, wzrastająca emigracja ludności za
granicę i do większych ośrodków miejskich lub metropolitalnych, również czeskich. Mimo tego, że
w Gminie Baborów ze względu na przeważającą funkcję rolniczą i związanie z tradycyjną produkcją
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rolną mniej osób niż w innych regionach województwa decyduje się na emigrację, to wśród osób
kształcących się jest to grupa spora, odpowiadająca statystyce wojewódzkiej.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne. Stan na 31.12.2012 r.

Na dzień 30.06.2013 r. w Gminie Baborów odnotowano 6234 mieszkańców. W ciągu siedmiu
lat liczba mieszkańców zmniejszyła się o 321 osób, uznając najświeższe dane. Liczba ta jest jednak
z pewnością zaniżona, ponieważ opiera się na danych rejestrowanych, a ze względu na sytuację
w gminie, czy szerzej w kraju, wielu mieszkańców zostało zmuszonych do emigracji, przede wszystkim
zarobkowej. Nie wszyscy z tych, którzy podjęli decyzję o wyjeździe decyduje się na wymeldowanie,
niektórzy wykonują pracę w tzw. trybie wahadłowym (część roku spędzają za granicę, część
na obszarze zameldowania). Na niestabilną sytuację demograficzną wpływają także migracje
okresowe (sezonowe - np. wakacyjne) oraz migracje osób starszych w wieku poprodukcyjnym. Wśród
konsekwencji społecznych wyludniania się i emigracji są: rozluźnienie więzi rodzinnych, spadek liczby
zawieranych małżeństw i urodzeń, starzenie się ludności oraz wypływ najbardziej aktywnych
i przedsiębiorczych mieszkańców poza granice gminy.
Saldo migracji w latach 2007-2012 jest dla Gminy Baborów ujemne:
2007: -53; 2008: -17; 2009: -52; 2010: -35; 2011: -44; 2012: -8
„Wypłukiwanie” ludności następuje także w związku z podejmowaniem przez osoby w wieku
ponadgimnazjlanym ścieżki edukacyjnej poza granicami Gminy Baborów. Kierunek wyboru szkół
ponadgimnazjalnych to najczęściej Głubczyce, co do studiów nie ma prowadzonych badań. Wywiady
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wskazują Opole, Wrocław, Katowice, Częstochowę i Warszawę, jako pożądane miejsca uzyskania
wykształcenia wyższego (poziom A i B).
Zakładając, że tylko 50% osób w wieku 15-24 lata, objętych nauczaniem ponadgimnazjalnym
i wyższym, opuści obszar gminy w celu podjęcia dalszej edukacji liczba ludności w kolejnych latach
może w rzeczywistości zmniejszyć się jeszcze bardziej dramatycznie.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne. Stan na 31.12.2012 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne. Stan na 31.12.2012 r.

Od trzech lat obserwujemy sytuację, w której systematycznie zwiększa się przyrost naturalny.
Najlepszy wynik uzyskano w 2012 r., jednak wciąż jest to przyrost na poziomie ujemnym. W Polsce
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w 2012 r. współczynnik dzietności wyniósł niespełna 1,3, co oznacza, że na 100 kobiet w wieku
rozrodczym (15-49 lat) przypadało ok. 130 urodzonych dzieci (w miastach – 121 na wsi – 143). Taka
sytuacja trwa od lat 90. Minionego wieku. Wartość optymalna wskaźnika - określana jako korzystna
dla stabilnego rozwoju demograficznego – to 2,1-2,15 (tj. gdy w danym roku na 100 kobiet w wieku
15-49 lat przypada średnio 210-215 urodzonych dzieci).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne. Stan na 31.12.2012 r.

Zmiana tej sytuacji będzie trudna, ponieważ powody tego stanu rzeczy w dużej mierze są
okolicznościami typowymi dla kraju, a nie dla poziomu lokalnego. Z opracowania przygotowanego na
II Kongres Demograficzny 2012 czytamy: (cytujemy za: „Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-20112035 - aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy”): „Z badań przeprowadzonych w 2011 r.
w Województwie Opolskiem wynika, że blisko trzy piąte kobiet w wieku 18–49 lat nie powiększyło
rodziny, pomimo iż myślały, że dobrze byłoby urodzić dziecko, gdyby sytuacja na to pozwalała. Ponad
połowę spośród kobiet, które myślały o powiększeniu rodziny, ale nie zdecydowały się na to,
powstrzymały przewidywane koszty utrzymania dziecka (54%). Wśród przyczyn niezdecydowania się
na dziecko wskazanych przez co najmniej jedną czwartą respondentek znalazły się również: obawa, że
dziecko utrudni utrzymanie lub znalezienie pracy (32%); brak odpowiednich warunków
mieszkaniowych (29%); brak czasu na opiekę nad dzieckiem (27%).”
Znacząco obniża się za to liczba zawartych na obszarze Gminy małżeństw. Wiąże się to m.in.
ze zmianami obyczajowymi i przesunięciem liczby wieku, w jakim zawierane są małżeństwa. To
tendencja obowiązująca w całym kraju.
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne. Stan na 31.12.2012 r.

Tendencje dla Gminy Baborów są tożsame jak dla całego regionu, jednak ze względu na
położenie i słabą aktywność gospodarczą stają się one bardziej wyraziste w tym właśnie regionie.
Prognoza demograficzna dla województwa do roku 2035 – stan na 31 grudnia 2013 r. wynosił dla
całego województwa 1 005 900 mieszkańców:
2015: 999 670
2020: 978 498
2025: 956 326
2030: 928 427
2035: 897 090
Prognoza uwzględnia nowe tendencje zachowań demograficznych:
– spadek liczby ludności,
– spadek płodności kobiet,
– wzrost wieku zawierania małżeństw,
– wzrost średniego wieku kobiet rodzących dzieci,
– wzrost rozwodów,
– przedłużenie trwania życia,
– spadek udziału kobiet rodzących dzieci i wychodzących za mąż,
– utrzymanie się dzietności poniżej prostej zastępowalności pokoleń,
– falowanie wyżów i niżów demograficznych.
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Według prognoz GUS w ciągu 20 lat liczba mieszkańców Województwa Opolskiego zmniejszy
się o 10,26%. Jednak nie tylko same dane liczbowe wpływają na krytyczną ocenę potencjału
demograficznego na terenie Gminy Baborów. Ważna jest również struktura ludności. W demografii
wyróżnia się następujące biologiczne grupy wieku:
· dzieci - ludność w wieku do 14 lat,
· dorośli bez osób starszych – ludność w wieku od 15 do 64 lat,
· osoby starsze – ludność w wieku 65 lat i więcej.
Struktura ludności według biologicznych grup wieku ma istotne znaczenie społeczne. Z jednej
strony określa koszty, jakie poszczególne grupy generują, a z drugiej identyfikuje określone problemy
i potrzeby, określa m.in. zapotrzebowanie mieszkańców danego obszaru na wybrane usługi.
W przypadku wysokiego udziału w liczbie ludności dzieci w wieku do lat 14 działania skupiają się na
dostępie do oświaty, działalności instytucji opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych, dostępności
terenów sportowych i rekreacyjnych. Przewaga osób starszych w wieku 65 lat i więcej fokusuje się na
ochronie zdrowia, pomocy społecznej i właściwej organizacji przestrzeni publicznej. Co więcej inne
potrzeby definiuje grupa 65 plus, jeszcze inne 75 plus i 85 plus. Liczba mieszkańców w wieku 65-69;
70-74 75-79 utrzymuje się na tym samym poziomie. Zwiększa się udział w strukturze demograficznej
osób w wieku 80-84 lata oraz 85 lat i więcej.
Na tle innych gmin powiatu głubczyckiego Gmina Baborów pod względem liczby ma
najmniejszy udział w zmniejszeniu liczebności całego powiatu: 274 osoby, co stanowi 4,18% liczby
ludności w gminie. W latach 2006-2012 z obszaru Gminy Kietrz wymeldowało się 445 osób, co
stanowi spadek liczby ludności o 3,76%. W Gminie Głubczyce – liczba ta zmniejszyła się o 832 osoby
(3,45%), a w Gminie Branice – 699 osób (9,12%).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne. Stan na 31.12.2012 r.
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Wskaźnik obciążenia demograficznego to stosunek liczby osób w wieku, gdy są one
nieaktywne lub bierne zawodowo, czyli w wieku nieprodukcyjnym (liczba dzieci w wieku 0-14 lat,
liczba osób w wieku 60 lub 65 lat i więcej) do liczby osób będących w wieku produkcyjnym (liczba
osób w wieku 15 - 59 lub 64 lata). Proporcje między liczbą osób w wieku nieprodukcyjnym
(przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym określane
przez współczynnik obciążenia ekonomicznego. Wysoki poziom tego współczynnika świadczy
o starzeniu się ludności i wysokim obciążeniu grupy w wieku produkcyjnym grupami w wieku
nieprodukcyjnym. Wykres niżej prezentuje tę tendencję dla Gminy Baborów na przestrzeni lat.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne. Stan na 31.12.2012 r.

CZĘŚĆ VIII: RYNEK PRACY
Rynek pracy charakteryzują z jednej strony poszukujący pracy z ich wykształceniem,
kwalifikacjami, doświadczeniem, a z drugiej strony przedsiębiorcy, którzy miejsca pracy tworzą
i poszukują pracowników o określonych predyspozycjach. Na podstawie sprawozdań sporządzanych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach największe trudności w znalezieniu odpowiedniego
zatrudnienia mają osoby nie posiadające wykształcenia w ogóle oraz posiadające wykształcenie
podstawowe i gimnazjalne. Wśród ofert pracy znikoma liczba proponuje pracę osobom bezrobotnym
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z tak niskim wykształceniem. Należy też wziąć pod uwagę zwiększoną dostępność do studiów
licencjackich i wyższych od 2006 r., kiedy to zostały obniżone wymagania podczas egzaminów
maturalnych z 50% do 30%. Większa liczba maturzystów oraz decyzje o podejmowaniu przez nich
dalszej edukacji na uczelniach wyższych, a jednocześnie brak miejsc pracy dla absolwentów szkół
wyższych, czyli osób o określonych, wysokich kwalifikacjach sprawił, że są oni zainteresowani także
pracą poniżej zdobytych kwalifikacji. Przedsiębiorcy nawet na stanowiska nie wymagające wysokich
umiejętności mogą przyjmować osoby z tytułem magistra lub licencjata. Tym samym miejsca pracy,
które wcześniej mogły być atrakcyjne jedynie dla do osób z niskim wykształceniem są w obrębie
zainteresowania bezrobotnych z wykształceniem wyższym. Absolwenci uczelni decydują się także na
pozostanie w miejscach studiów, co z kolei wpływa na obniżenie potencjału demograficznego
obszaru. Według PUP Głubczyce – i zgodnie z trendami obowiązującymi w całym kraju - największe
szanse na zdobycie pracy mają osoby z wykształceniem zawodowym oraz policealnym.
Sytuacja mieszkańców Gminy Baborów na rynku pracy jest trudna. Mimo upływu lat wciąż
widać mocny, sentymentalny związek z największym dotychczas przedsiębiorcą na tym obszarze, czyli
zlikwidowaną Cukrownią Baborów. Istnienie tak dużego pracodawcy wypracowało w rodzinach
system

przywiązania do etatu i scedowania aktywności gospodarczej na podmiot zewnętrzny.

Niemożność poradzenia sobie z nową sytuacją życiową skutkowała i skutkuje poważnymi
konsekwencjami nie tylko dla indywidualnych przypadków, ale odbija się także na sytuacji finansowej
gminy, która w konstruowaniu budżetu musi zważać przede wszystkim na konieczność wywiązania
się z obowiązków opiekuńczych, a nie rozwojowych. Bezrobocie jest powodem ubóstwa, a wszystkie
gminy Powiatu Głubczyckiego są nim zagrożone w najwyższym stopniu. Korzystający z opieki
społecznej robią to przede wszystkim ze względów ekonomicznych: powodem jest przede wszystkim
brak pracy (brak ofert, niewystarczające kwalifikacje w stosunku do oczekiwań pracodawców,
niechęć do podejmowania własnej aktywności gospodarczej, marazm i depresja, uzależnienia,
niedostosowanie społeczne, brak właściwych wzorców życia i zachowań). Problem ubóstwa dotyczy
już całych rodzin. Bezrobocie i ubóstwo staje się dziedzicznym obciążeniem. Trudna sytuacja
ekonomiczna mieszkańców

wpływa

również na niepowodzenia gospodarcze

podmiotów

świadczących sprzedaż produktów i usług. Nie ma kto od nich tych dóbr kupować.
Utrzymywanie się wysokiej liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne (z prawem do
zasiłku i bez) to wynik m.in. spadku liczby ludności gminy i zmiany w strukturze ludności (część:
Demografia), w tym spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym i w wieku produkcyjnym (w tym w
wieku aktywności zawodowej) oraz pogorszenie się koniunktury gospodarczej w całym województwie
i w kraju. Tę niekorzystną sytuację wzmacnia fakt migracji zarobkowych i utrzymująca się wysoka
depopulacja.
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Poniższa tabela egzemplifikuje liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2007-2013 w
podziale na gminy oraz Powiat Głubczycki ogółem. Tabelę sporządzono na podstawie danych
Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach.

Gmina

Stan
na
31.12.2007 r.

Stan
na
31.12.2008 r.

Stan
na
31.12.2009 r.

Stan
na
31.12.2010 t.

Stan
na
31.12.2011 r.

Stan
na
31.2012 r.

Stan
na
31.12.2013

Baborów

408

274

372

410

427

452

438

Branice

435

293

385

400

396

478

465

Głubczyce

1780

1153

1444

1534

1562

1636

1547

Kietrz

877

458

644

681

665

802

766

Powiat
ogółem

2455

2178

2846

3025

3050

3368

3216

Gmina Baborów (razem z Gminą Branice) należy do tej części powiatu, gdzie liczba zarejestrowanych
jest najmniejsza, jednak liczby te należy odnosić do populacji poszczególnych obszarów.
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Dane dla Gminy Baborów. Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne.
Stan na 31.12.2012 r.
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Dane dla Gminy Baborów. Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne.
Stan na 31.12.2012 r.

Dane dla Gminy Baborów. Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), opracowanie własne.
Stan na 31.12.2012 r.

Na obszarze Gminy Baborów przeważającą działalnością jest rolnictwo (Część IV niniejszego
dokumentu). Mimo nie prowadzenia faktycznej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy,
każdy z rolników (bez względu na powierzchnię gruntów, jakie użytkuje) jest małym inwestorem na
terenie gminy. Zasoby te nie są jednak wykorzystywane gospodarczo. Uprawy i hodowle prowadzone
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przez rolników indywidualnych są w sposób tradycyjny. Strukturę zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych przedstawia poniższy wykres. Liczba zarejestrowanych podmiotów zwiększająca się od
2010 r. utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie.

Od 2010 r. wzrosła też znacząco liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nie
wiadomo jednak, ile z tych podmiotów prowadzi faktyczną działalność, a ile ma ją nieformalnie
„zawieszoną”.

Na terenie gminy, a zwłaszcza miasta były podejmowane próby zachęcenia do prowadzenia
działalności gospodarczej, np. poprzez sprzedaż w drodze przetargu pustych budynków komunalnych.
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Sprzedaże te zakończyły się jednak fiaskiem – nie zostały podjęte żadne działania, które wpłynęłyby
na rozwój gospodarczy obszaru. Nie są prowadzone również działania, które mogłyby wykorzystać
potencjał turystyczny Gminy Baborów, związany z jej historią oraz warunkami do uprawiania rekreacji
oraz bird watchingu (obserwacje ptaków). W trakcie opracowywania niniejszego dokumentu
powstaje w mieście prywatny dom pomocy społecznej w jednym z obiektów dawnej Cukrowni
Baborów. Właściciel przewiduje zatrudnienie kilkudziesięciu osób.

CZĘŚĆ IX: AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA
IX.1 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW LOKALNYCH
Rada Miejska w Baborowie podjęła 18 sierpnia 2011 r. Uchwałę Nr X-114/11 w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców
tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów. 31 stycznia 2013 r. nastąpiła zmiana
tej uchwały (Uchwała Nr XXIV-247/13). Nowa uchwała obowiązywała do 31 grudnia 2013 r. Załącznik
do ww. uchwały określa szczegółowe zasady zwolnienia od podatku od nieruchomości: zwolnienie
może obowiązywać przez okres 3 kolejnych lat i zgodnie z przepisami unijnymi nie może przekroczyć
w ciągu jednego roku kalendarzowego, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy
w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających, równowartości 200 000 euro (równowartość ustala się
według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia
pomocy). Taką pomoc może otrzymać każdy przedsiębiorca – niezależnie od formy prawnej oraz bez
względu na prowadzoną działalność. Jedynym warunkiem jest stworzenie stanowiska pracy dla osoby
wcześniej zarejestrowanej, jako bezrobotna. Załącznik określa także obowiązki formalne, z których
należy się wywiązać, aby otrzymać zwolnienie. Na dzień opracowywania niniejszego podrozdziału nie
obowiązywała nowa uchwała w tej sprawie. Z wywiadu wynika, że w trakcie obowiązywania uchwały
nie skorzystał z niej ani jeden podmiot.

IX.2 TERENY INWESTYCYJNE
Gmina Baborów była uczestnikiem edycji uzupełniającej programu „GMINA ATRAKCYJNA DLA
INWESTORA” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod patronatem honorowym Polskiej Agencji Informacji
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i Inwestycji Zagranicznych i przy współpracy z JARPOL ENTERPRISE. Ideą programu było wsparcie
samorządów lokalnych w zakresie obsługi inwestora, przygotowanie kadry pracowników do
profesjonalnej obsługi inwestorów, a także umiejętności przygotowania oferty inwestycyjnej gminy.
Projekt trwał od września 2007 roku do czerwca 2008 roku. Cykl szkoleń zakończył audyt, czyli wizyta
o charakterze symulacyjnym, w czasie której specjaliści w roli potencjalnych inwestorów dokonywali
oceny stopnia przygotowania gminy do obsługi inwestora i terenów inwestycyjnych, a wynik audytu
stanowił podstawę do przyznania certyfikatu. Gmina Baborów otrzymała 86 punktów na 100
możliwych, otrzymując najwyższą ocenę : bardzo wysoki poziom kwalifikacji w sferze możliwości
pozyskiwania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych. Korzyści płynące z uczestnictwa w
programie przez Gminę Baborów to: zdobycie certyfikatu zaświadczającego o atrakcyjności
inwestycyjnej gminy; prawo stosowania tytułu i logo programu „Gmina Atrakcyjna Dla Inwestora”;
promocja gminy poprzez zagraniczne biura województwa opolskiego; pozyskanie nowych
umiejętności, wiedzy i przygotowanie do fachowej obsługi inwestora oraz nawiązanie współpracy
z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i PAIiIZ. Teren wskazany w materiałach informacyjnych
został sprzedany inwestorom związanym z farmami wiatrowymi.
Na obszarze Gminy Baborów wyodrębniono inne obszary o warunkach sprzyjających
inwestowaniu, należące do różnych podmiotów.
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ROZDZIAŁ X: SPOŁECZNOŚĆ
Na obszarze Gminy Baborów działają różne podmioty, które w sferze swoich zainteresowań
i praktycznych działań mają zachowanie i promocję zasobów dziedzictwa kulturowego oraz
historycznego. Do najważniejszych – również ze względu na moce decyzyjne i finansowe – jest
samorząd baborowski (Burmistrz i Rada Miejska) oraz Urząd Miejski, a także instytucja kultury, którą
jest Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna, a także Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baborowie. Administracja wydaje periodyk „Echo Baborowa”, który jest w części narzędziem
informacyjnym i promocyjnym przedsięwzięć związanych z ochroną zasobów historycznych
i kulturowych oraz ich promocją.
Bardzo ważną funkcję pełnią lokalne grupy, które w sposób bardziej lub mniej
sformalizowany podejmują działania, których celem jest ochrona dziedzictwa i jego gospodarcze
wykorzystanie. W każdym sołectwie działają organizacje społeczne lub grupy liderów. Bywa, że nawet
organizacje nastawione na realizację innych niż wskazane niniejszym dokumentem celów, włączają
się aktywnie w projekty związane z historią i kulturą obszaru. Dlatego też w tym podrozdziale
zdecydowaliśmy o wskazaniu wszystkich podmiotów życia społecznego, które nawet potencjalnie
mogą być partnerem w wykorzystaniu walorów historycznych i kulturowych Gminy Baborów. Są to
jednostki OSP oraz kluby sportowe.
Bardzo dużą popularnością na obszarze cieszy się Program Odnowa Wsi w Województwie
Opolskim. Uczestniczenie w tej sieci dało możliwość grupom liderów i przedstawicielom organizacji
i grup nieformalnych uczestniczenia w warsztatach usprawniających analizowanie własnych zasobów,
ich waloryzowanie oraz opracowywanie projektów. Na obszarze wiejskim Gminy Baborów najbardziej
aktywni przedstawiciele lokalnych społeczności działają najczęściej we wszystkich grupach,
organizacjach, klubach.
Świadomość społeczna wyrażana jest nie tylko w konkretnych przedsięwzięciach,
w przewadze inwestycyjnych, remontowych obiektów zabytkowych, ale także w działaniach, które
zmierzają do ochrony zasobów niematerialnych, jak specyficzny język, kultura śpiewacza, wydarzenia
historyczne, legendy, obrzędowość. Niestety, na tym terenie brakuje wyróżniających produktów
kulinarnych, typowych dla społeczności zamieszkującej obszar Gminy Baborów.
Współcześni sławni mieszkańcy Gminy Baborów kontynuują tradycje tej ziemi. Należą do nich: Marek
Czechowicz – plastyk i muzyk, Irena Czuta-Pakosz – mistrzyni świata w biegach górskich, Damian
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Lechoszest – malarz, Andrzej Surmiak – rzeźbiarz oraz Bogusław Wyderka - prof. dr hab.,
specjalizujący się w dialektologii, historii języka i językoznawstwie.
Aktywność społeczna wyraża się również upamiętnieniem wydarzeń, które związane są
z historią przodków obecnych mieszkańców gminy. 28 lutego 1944 nastąpiła akcja pacyfikacyjna
polskiej ludności cywilnej w Hucie Pieniackiej (Kresy Wschodnie), w wyniku której zamordowanych
zostało od 600 do 1500 osób. Ludobójstwa dokonali żołnierze 4 Pułku Policyjnego SS złożonego z
ochotników ukraińskich do SS-Galizien wraz z oddziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA)
i oddziałem paramilitarnym składającym się z nacjonalistów ukraińskich. Huta Pieniacka liczyła
wówczas 172 gospodarstwa i około 1000 mieszkańców, we wsi znajdowało się również spora liczba
uciekinierów (m.in. z Wołynia), którzy opuszczali miejsca zamieszkania obawiając się fali morderstw
dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich i wspomagających ich miejscowych ukraińskich
chłopów. Ocalało około 160 osób.
W Babicach organizowane są obchody upamiętniające tę tragedię. W 2002 r. odsłonięto
i poświęcono tablicę upamiętniającą zamordowanych w Hucie Pieniackiej. W 2009 r. w została tutaj
wmurowana urna z ziemią przywiezioną z Huty Pieniackiej.
Na obszarze gminy działają organizacje społeczne o charakterze formalnym (zarejestrowane
fundacje, stowarzyszenia, koła) oraz nieformalnym, np. grupy liderów odnowy wsi.
Baborów:
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Silesia". Celem tej organizacji jest próba przybliżenia
różnorodnych aspektów historii. Podstawą jej działania jest rekonstrukcja czasów pogańskiego
wczesnego-średniowiecza, ale też coraz bardziej rekonstrukcje innych kultur barbarzyńskich,
rycerstwa późnośredniowiecznego, wojsk frontów Drugiej Wojny Światowej oraz czasów 1945-1993.
Chór Margaretki - działający przy Kole Emerytów i Rencistów w Baborowie od 2007. Większość
uczestniczek chóru pochodzi z rodzin, które przybyły tutaj z kresów wschodnich, dlatego też w
repertuarze chóru są scenki, piosenki i pieśni związane z kulturą wschodnia, kresową.
Babice: Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Zespół Sportowy, Grupa Odnowy Wsi
Boguchwałów: Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Odnowy Wsi, Ludowy Zespół Sportowy „Sokół
Boguchwałów”.
Czerwonków: Grupa Odnowy Wsi, Koło Gospodyń Wiejskich.
Dziećmarów: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Odnowy Wsi
Dzielów: Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Odnowy Wsi
Księże Pole: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Grupa Odnowy Wsi
Raków: Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Rakowiaczek” w Rakowie - powstało w 2008, a jego głównym
celem jest działanie na rzecz sołectwa oraz realizacja przedsięwzięć związanych z kultywowaniem
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obyczajów i tradycji regionu, jak strojenie domów na „Abrahama” czy „szkubanie pierza”;
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim w Rakowie, którego
celem jest utrzymanie tożsamości narodowej mniejszości niemieckiej.; Grupa Odnowy Wsi; Koło
Gospodyń Wiejskich; Ochotnicza Straż Pożarna.
Sucha Psina: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna zarejestrowana w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym; Grupa Odnowy Wsi
Sułków: Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa - powstało w roku 2008, reprezentuje Gminę Baborów
na licznych konkursach, festynach i festiwalach o zasięgu nie tylko gminnym, ale również
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, angażuję się w organizację imprez i uroczystości
gminnych i sołeckich.
Społeczność lokalna szczyci się faktem odnotowania tutaj dialektu sułkowskiego – jednego
z dialektów śląskich, wyodrębnionego i opisanego przez Feliksa Steuera w swojej pracy „Dialekt
sulkowski” z 1934. Dialekt ten należy do dialektów pogranicza śląsko-laskiego, a swą nazwę bierze od
rodzinnej miejscowości autora opracowania, czyli właśnie Sułkowa.
Szczyty: Grupa Odnowy Wsi (w składzie zbliżonym do Rady Sołeckiej)
Tłustomosty:

Stowarzyszenie Mostowiacy z Tłustomostów - powstało w roku 2010, prowadzi

działania na rzecz sołectwa

i mieszkańców sołectwa Tłustomosty poprzez organizację imprez

i uroczystości adresowanych do mieszkańców sołectwa.
Każde sołectwo jest organizatorem imprez o charakterze lokalnym, ale też wydarzeń o
zasięgu co najmniej gminnym. Do najpopularniejszych przedsięwzięć należą: dożynki, odpusty, inne
imprezy sakralne (np. majówki w kościele św. Józefa w Baborowie), Dni Matki, Dziecka, Ojca,
mikołajki, zabawy andrzejkowe, Złote Gody, zawody strażackie, turnieje piłkarskie, kiermasze
świąteczne. Do tradycji wymienianych podczas warsztatów należą – zdaniem uczestników – także
tworzenie bram weselnych.

ROZDZIAŁ XI: FINANSE
Analiza struktury budżetu w latach 2007 – 2013 z wyszczególnieniem wydatków
inwestycyjnych
Tabela: Informacje dotyczące budżetu, wydatków majątkowych oraz dotacji na inwestycje
w latach 2007-2013

Rok
obrotowy

Dochody
budżetu

Wydatki
budżetu

W tym wydatki
majątkowe

Wydatki
majątkowe
jako
%
wydatków
budżetu
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Dotacje
inwestycje

na

% dotacji na
inwestycje w
wydatkach
inwestycyjnych

Wynik
budżetu

2007

14 872 062

14 539 704

296 951

2%

142 318

48%

332 358

2008

16 768 231

16 434 135

640 694

4%

209 177

33%

334 096

2009

17 888 127

19 037 630

1 030 310

5%

471 038

46%

-

1 149 503

2010

16 060 068

18 797 910

2 805 835

15%

792 052

28%

-

2 737 842

2011

16 990 949

16 182 887

1 859 124

11%

1 469 632

79%

808 062

2012

19 456 883

15 435 233

1 551 803

10%

1 258 762

81%

4 021 650

2013

18 883 083

18 341 157

3 480 964

19%

b.d*

b.d*

541 926,30

*Brak danych ze względu na oczekiwane zwroty wynikające ze złożonych wniosków o płatność
2007-2013 wg wykonania na 27.01.2014 r.

W latach 2007-2013 ujemny wynik budżetu odnotowano dwukrotnie. Z punktu widzenia
samodzielności gminy istotne znaczenie ma wyszczególnienie w jej dochodach dochodów własnych,
tj. takich których źródłem nie jest budżet państwa. Dochody własne Gminy Baborów stanowiły w
2012r. w jej ogólnych dochodach 44,86% (wskaźnik samodzielności gminy) - resztę środków
stanowiły dotacje i subwencje z budżetu państwa. Największy udział w dochodach własnych od wielu
lat stanowi podatek od osób fizycznych, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny; przy czym w
2012r. odnotowano znaczny wzrost udziału wpływów z tytułu podatku rolnego, który stanowił
35,34% dochodów własnych Gminy Baborów. Wśród nowych źródeł dochodów własnych Gminy w
latach 2007 – 2012 pojawiły się w 2012r wpływy z opłaty targowej, które stanowią jednak bardzo
niewielki jego procent (5 145zł – ok. 0,05%).

Tabela: Dochody własne Gminy Baborów
2007
Kwota

2008
2009
2010
2011
2012
8
195 7 996 440,35 6
804 7
775 8 729 060,79
7 073 047,15 zł
573,54 zł
zł
427,06 zł
616,33 zł
zł

%
dochodów
własnych w 47,56
dochodach
ogółem
Źródło: www.stat.gov.pl

48,88

44,70

42,37

45,76

44,86

2011

2012

Tabela: Udział podatku rolnego w dochodach własnych Gminy Baborów
2007

2008

2009
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2010

Kwota

1 472 726,69 zł

%
dochodów z
podatku
rolnego w 20,82
własnych w
dochodach
własnych
Źródło: www.stat.gov.pl

2
375 2 279 117,29 1
400 1
446 3 085 161,28
197,57 zł
zł
791,86 zł
567,52 zł
zł

28,98

28,50

20,59

18,60

35,34

W latach 2007 – 2012 za wyjątkiem roku 2010r. dochody Gminy Baborów na 1 mieszkańca miały
tendencję rosnącą. W roku 2012r. dochód na 1 mieszkańca wyniósł 3 106,14zł - w stosunku do roku
2011 wrósł on 15,32%.
Tabela: Dochody Gminy Baborów na 1 mieszkańca
2007
2 281,69 zł
Kwota
Źródło: www.stat.gov.pl

2008

2009

2010

2011

2012

2 598,11 zł

2 780,25 zł

2 520,41 zł

2 693,56 zł

3 106,14 zł

Na pierwszym miejscu w wydatkach Gminy Baborów od wielu lat plasuje się oświata
i wychowanie (w 2012r. – 35,90% wydatków Gminy) jednakże już od 2010r. notuje się wyraźny
spadek wydatków przeznaczonych na ten dział.

W 2012r. kwota przeznaczona na oświatę

i wychowanie była najniższa na przestrzeni lat 2008 – 2012 (brak danych GUS za rok 2007). Pozostałe
działy, które pochłaniają najwięcej wydatków gminnych to pomoc społeczna

- 20,60% oraz

administracja publiczna – 13,11%.
Od 2010r. notuje się wyraźny spadek wydatków przeznaczonych na transport i łączność,
a od 2011r. – na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz kulturę fizyczną. Powolny wzrost
wydatków na przestrzeni ostatnich lat następuje natomiast w następujących działach: rolnictwo
i łowiectwo, gospodarka mieszkaniowa oraz ochrona zdrowia.
Tabela: Wydatki budżetu Gminy Baborów w latach 2008 – 2013 w podziale na Działy Klasyfikacji Budżetowej

2008

2009

2010

2011

2012

Rolnictwo
i łowiectwo

677 755,59 zł

725 457,69 zł

773 040,83 zł

724 894,16 zł

889 051,18 zł

Przetwórstwo
przemysłowe

- zł

- zł

12 800,00 zł

- zł

- zł

Transport i łączność 937 243,94 zł

2 383 657,50 zł

905 292,49 zł

686 733,53 zł

551 929,79 zł

Turystyka

13 848,56 zł

693 642,79 zł

649 475,43 zł

- zł

- zł

Gospodarka
mieszkaniowa

649 214,69 zł

522 068,66 zł

429 321,94 zł

464 001,10 zł

591 802,73 zł
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Działalność
8 380,40 zł
usługowa
Administracja
1 822 294,31 zł
publiczna
Urzędy naczelnych
organów
władzy
państwowej,
973,00 zł
kontroli i ochrony
prawa
oraz
sądownictwa

13 227,29 zł

53 691,50 zł

89 644,45 zł

24 969,00 zł

1 840 873,57 zł

1 848 914,98 zł

1 600 014,53 zł

2 023 694,08 zł

13 347,12 zł

38 120,89 zł

18 267,14 zł

4 633,94 zł

720,00 zł

500,00 zł

400,00 zł

500,00 zł

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona 138 554,01 zł
przeciwpożarowa

172 859,69 zł

283 318,13 zł

112 313,40 zł

159 145,26 zł

Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających
52 642,08 zł
osobowości
prawnej
oraz
wydatki związane z
ich poborem

59 067,33 zł

44 339,06 zł

34 818,07 zł

- zł

Obsługa
długu
236 166,22 zł
publicznego

176 160,12 zł

259 368,25 zł

379 761,30 zł

376 809,32 zł

Oświata
wychowanie

6 094 472,54 zł

6 417 955,83 zł

7 006 464,41 zł

6 322 252,49 zł

5 541 020,66 zł

Ochrona zdrowia

70 575,62 zł

63 693,36 zł

68 269,87 zł

65 468,85 zł

68 825,77 zł

Pomoc społeczna

3 720 108,11 zł

3 630 109,42 zł

3 644 856,42 zł

3 156 548,64 zł

3 179 120,04 zł

Pozostałe zadania
w zakresie polityki - zł
społecznej

- zł

19 125,99 zł

30 669,43 zł

- zł

Edukacyjna opieka
367 017,98 zł
wychowawcza

206 491,22 zł

237 038,19 zł

222 930,71 zł

190 084,07 zł

Gospodarka
komunalna
ochrona
środowiska

1 235 175,85 zł

1 427 204,68 zł

1 261 393,70 zł

925 595,22 zł

Kultura i ochrona
dziedzictwa
617 778,85 zł
narodowego

619 764,49 zł

662 272,72 zł

881 934,90 zł

790 282,76 zł

Kultura fizyczna i
212 239,35 zł
sport

263 358,33 zł

434 494,38 zł

-

-

Kultura fizyczna

-

-

130 840,70 zł

117 769,01 zł

Obrona narodowa

- zł

i

i

814 869,93 zł

-

Źródło: www.stat.gov.pl

Od roku 2010r. wydatki Gminy Baborów na 1 mieszkańca mają tendencję malejącą
w 2012r. wynosiły one 2464,12zł.
Tabela: Wydatki Gminy Baborów na 1 mieszkańca

Kwota

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2230,70 zł

2546,35 zł

2958,91 zł

2950,08 zl

2565,45 zł

2464,12 zł

Źródło: www.stat.gov.pl
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-

1. Możliwości budżetu w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową
Wykres: Wydatki budżetu i wydatki majątkowe w latach 2007-2020

2007-2012 wg wykonania
2013 wg planu budżetu
2014-2020 wg projektu Uchwały ws. WPF z grudnia 2013 r.
Wydatki majątkowe stanowiły w latach 2007-2013 od 2% do 19% wydatków ogółem.
Wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, w latach 2014-2020 wydatki majątkowe stanowić będą
od 7% do 8% wydatków, co należy uważać za poziom realny. Zaplanowane wydatki dotyczą
w szczególności:
- budowy kanalizacji sanitarnej,
- budowy tranzytu wodociągowego Szczyty-Maciowkarze,
- modernizacji ul. Rzemieślników i Kolejowej w Baborowie,
- przebudowy i remontu ul. Wiejskiej,
- remontu dróg gminnych w mieście Baborów – ulic: Szkolnej, Stawowej.
2. Wyspecyfikowanie wydatków w ramach funduszy pomocowych (krajowych i unijnych)
Wykres: Wydatki majątkowe oraz dotacje na inwestycje w latach 2007-2020
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2007-2012 wg wykonania
2013 wg planu budżetu
2014-2020 wg projektu Uchwały ws. WPF z grudnia 2013 r.

Wydatki inwestycyjne w latach 2007-2013 zostały sfinansowane przy użyciu funduszy
zewnętrznych, głównie funduszy Unii Europejskiej. Odsetek tego wsparcia (dotacji) stanowił od 27%
do 81% wydatków majątkowych. Na lata 2014-2020 zaplanowano także sięgnięcie po dotacje: od
20% do 75%.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło korzystanie Gminie Baborów ze środków
funduszy strukturalnych, jednakże należy pamiętać o tym, że niemalże każde zwiększenie funduszy
przekazywanych Gminie oznaczało konieczność wydatkowania z budżetu gminnego dużych sum na
współfinansowanie projektów. W celu pokrycia wkładu własnego Gmina niejednokrotnie zaciągała
kredyty.
Poniższe tabele przedstawiają wykaz najważniejszych projektów wdrożonych w latach 2007 –
2013 przez Gminę Baborów, które współfinansowane były ze środków zewnętrznych – przede
wszystkich unijnych, ale również programów krajowych i innych zewnętrznych źródeł wsparcia.
Zdecydowano się wykazać również projekty współfinansowane ze środków unijnych wdrażane w
latach 2004 – 2006, ponieważ

wiele z nich realizowanych było już w kolejnej perspektywie

finansowej.
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A. Projekty wdrażane przez Gminę Baborów (lub jednostki podległe) współfinansowane przez
UE z programów na lata 2007-2013

L.
p
.

Działanie
Poddziałanie

/

Tytuł projektu

Całkowita
wartość
projektu w
PLN
wg
podpisanej
umowy o
dofinanso
wanie

Wartość
dofinansow
ania
projektu w
PLN
wg
podpisanej
umowy o
dofinansow
anie

Zakres

Okres
realiza
cji
projekt
u

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 - 2013

1
.

2.2
Moduły
informacyjne,
platformy e-usługi
i bazy danych

Wykorzystanie
technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych
szansą
rozwoju
Gmin Krapkowice i
Baborów

1 399 336,9
1
1 668 857,
38

w partnerstwie z
Gminą
Krapkowice- tak

2
.

5.1.2
Wsparcie
lokalnej
infrastruktury
edukacyjnej

Unowocześnienie
bazy oświatowej
Zespołu Szkół w
Baborowie

( z tego dla
Baborowa732 235, 36
zł)

Wyposażenie
Gminnej Biblioteki
Publicznej
w
Baborowie w sprzęt
komputerowy oraz
system biblioteczny
SOWA2/MARC21,
którego
zasadniczym
elementem
jest
katalog
biblioteczny.

styczeń
kwieci
eń
2007

539 859,3
9

426 859,39
zł

Termomodernizacja
budynku szkolnego
przy ul. Opawskiej
utworzenie
nowoczesnych
pracowni
(
2
komputerowe,
językowa i fizyczna)
w
budynku
szkolnym przy ul.
Wiejskiej

lipiec listopa
d 2010

64 394zł

55 394zł

Cykl szkoleń dla 9ciu
długotrwale
bezrobotnych
matek
samotnie
wychowujących
dzieci z terenu
gminy Baborów

2008 r.

107 650,0
0zł

107 650,00z
ł

Zajęcia dla uczniów
szkoły podstawowej
i
gimnazjum:

wrzesi
eń
2008 –

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAL LUDZKI
1
.

2
.

7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie
aktywnej
integracji
przez
ośrodki pomocy
społecznej

9.1.2
Wyrównywanie
szans

Kobieta aktywna
zawodowo
–
kobietą jutra
Jednostka
realizująca
(wnioskodawca):
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w
Baborowie

Stawiam na naukę

63

edukacyjnych
uczniów z grup o
utrudnionym
dostępie
do
edukacji
oraz
zmniejszanie
różnic w jakości
usług
edukacyjnych

psychoedukacyjne,
dydaktyczno
–
wyrównawcze
i
specjalistyczne,
rozwijające
kompetencje
kluczowe,
doradztwo
zawodowe,
wdrażanie
innowacyjnych form
nauczania, szkolenia
zespołu
kierowniczego
szkoły

czerwi
ec
2009

Gmina Baborów wraz z 48 innymi gminami z ternu Województwa Opolskiego na podstawie Umowy
partnerskiej z Samorządem Województwa Opolskiego (lider projektu) brała udział w projekcie
systemowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 9.1.2) pt.
„Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół
gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011". Całkowita wartość projektu
sięgnęła 6 milionów zł. W ramach projektu w Publicznym Gimnazjum w Baborowie im. Jana Pawła II
zorganizowane dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół gimnazjalnych:
języki obce, informatyka, nauki matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rekreacyjno-sportowe,
zapewniono dostęp do doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego.
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013
1
.

Działanie
313/322/323
Odnowa i rozwój
wsi

Rozbudowa
infrastruktury
społecznej
w
Boguchwałowie

320 000,0
0

196 721,00

Modernizacja szatni
sportowej poprzez
dobudowę świetlicy
wraz z zapleczem
higieniczno
sanitarnym
oraz
aneksem
kuchennym.

2009 2010

2
.

Działanie
313/322/323
Odnowa i rozwój
wsi

Remont świetlicy
wiejskiej
w
Rakowie

362 477,6
5

206 717,08

Remont świetlicy

2011

3
.

Działanie
321
Podstawowe
usługi
dla
gospodarki
i
ludności wiejskiej

Zakończeniu
budowy
kanalizacji
sanitarnej
w
Mieście Baborów

740 414,5
8

555 310,00

Budowa kanalizacji
sanitarnej na ul.
Róży
Wiatrów,
Kwiatowej,
Słonecznej,
Stawowej,
Opawskiej i Polnej

2010 2011

4
.

Działanie
413
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju
w
zakresie działania
„Odnowa i rozwój

Modernizacja
Ludowego Domu
Strażaka w Suchej
Psinie

96 699,63

72 524,00

Remont
świetlicy
wiejskiej
(sala
świetlicy, kuchnia,
sanitariaty)

2010

64

wsi”
5
.

Działanie
413
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju
w
zakresie działania
„Odnowa i rozwój
wsi”

Budowa świetlicy
wiejskiej
z
kompleksowym
zagospodarowanie
m
terenu
w
miejscowości
Szczyty

267 040,9
0

188 639,00

Budowa świetlicy,
placu
zabaw,
miejsca
do
grillowania,
parkingu,
ogrodzenie.

2011

6
.

Działanie
413
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju
w
zakresie działania
„Odnowa i rozwój
wsi”

Remont świetlicy
wiejskiej
w
Dziećmarowie
z
zagospodarowanie
m terenu wokół
świetlicy

188 580,2
5

149 900,00

Budowa
sanitariatów
na
piętrze oraz szatni
na parterze, remont
korytarzy i klatki
schodowej, remont i
wyposażenia
zaplecza
kuchennego,
odnowienie
parkietu w sali
głównej,
brukowanie
podwórka
za
budynkiem.

2012 2013

7
.

Działanie
413
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju
w
zakresie działania
„Odnowa i rozwój
wsi”

Remont
szatni
sportowej
na
stadionie miejskim
w Baborowie

125 335,0
1

97 083,00

Odnowienie
i
wyposażenie
sanitariatów, szatni,
gabinetu
dla
sędziów, wymianą
okien
i
drzwi,
wymiana instalacji
elektrycznej,
wodnej, sanitarnej,
odnowienie elewacji
zewnętrznej

2012 2013

8
.

Działanie
413
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju
w
zakresie działania
„Odnowa i rozwój
wsi”

Remont świetlic
wiejskich
w
miejscowościach:
Księże
Pole
i
Czerwonków

134 035,8
2

107 228,00

Budowa kotłowni,
wymiana szamba,
remont
elewacji,
brukowanie terenu
przy świetlicy w
Księżym Polu oraz
remont
klatko
schodowej
w
świetlicy
w
Czerwonkowie

2013

9
.

Działanie
413
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju
w
zakresie działania
„Odnowa i rozwój

Rewitalizacja
Parku Miejskiego
w Baborowie

77 931,51

62 345,00

Wycinka
drzew,
prace
pielęgnacyjne,
założenie
trawników,
nowe
nasadzenia

2013

65

wsi”
1
0
.

Działanie
413
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju
w
zakresie
„Małe
projekty”

Bieg
2012

1
1
.

Działanie
413
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju
w
zakresie
„Małe
projekty

1
2
.

1
3
.

Baborowa

6 336,00

5 068,80

Impreza sportowo rekreacyjna

2012

Wydanie
materiałów
promujących
miejscowości
Gminy Baborów

9 560,00

7 648,00

Seria
pocztówek
oraz
2
foldery
promujące Gminę

2013

Działanie
413
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju
w
zakresie
„Małe
projekty

Święto plonów we
wsi Księże Pole

20 775,20

16 620,16

Impreza
promocyjno
rekreacyjna

2013

Działanie
413
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju
w
zakresie
„Małe
projekty

Analiza kulturowo
–
historyczna
Gminy Baborów

Jednostka
realizująca
(wnioskodawca):
Gminny Ośrodek
Kultury
w
Baborowie
12 000,00

9 600,00

-

Opracowanie
dokumentu
stanowiącego
uzupełnienie
dokumentów
strategicznych
Gminy Baborów.

2013

PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA – RZECZPOSPOLITA
POLSKA
1
.

Dziedzina
wsparcia 3.3

Turysta na trasie

34 800,00
EUR

29 580,00
EUR

Ustawienie 20 szt.
gablot
z
informacjami
dla
turystów.
Każda
gablota
zawiera
mapę, fotografie i
opisy
najciekawszych
okolicznych miejsc i
atrakcji, które warto
zobaczyć. Partner
projektu:
Gmina
Hradec
nad
Morawicą

marzec
listopa
d 2009

Ze sportem przez
granice

7 584,10
EUR

6
446,48
EUR

Turniej sportowy.
Partner
projektu:
Gmina Hradec nad

2009r.

Fundusz
mikroprojektów
(Euroregionu
Silesia)

2
.

Dziedzina
wsparcia 3.3

66

3
.

Fundusz
mikroprojektów
(Euroregionu
Silesia)

Jednostka
realizująca:
Gminny
Zespół
Oświaty, Kultury i
Sportu
w
Baborowie

Dziedzina
wsparcia
2.2
Wspieranie
rozwoju turystyki

Rozwój turystyki
na
pograniczu
polsko-czeskim
poprzez sport i
rekreację

Morawicą

1 090
286,98
EUR

926 743,93
EUR

Budowa boiska do
piłki nożnej, boiska
do
koszykówki,
boiska do siatkówki,
2
kortów
tenisowych,
2
stołów do tenisa,
bieżni na 100m
wraz ze skocznią do
skoku w dal, rzutni
do pchnięcia kulą,
górki saneczkowej,
elementów małej
architektury
przy
Zespole Szkół w
Baborowie. Partner
projektu:
Gmina
Hradec
nad
Morawicą

20082010

Bezkosztowy udział Gminy Baborów w projektach realizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów
POWT RCz – RP 2007-2013:
- „Bawimy się więcej ze sportem bez granic” - całoroczne szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w
wieku 6-15 lat, warsztaty narciarskie, zgrupowanie piłkarskie, letni obóz sportowy, czas trwania
projektu: 2011-2012
- „Najlepszy wygrywa” – udział reprezentantów Gminy Baborów w Międzynarodowym Turnieju
Tenisa Stołowego w 2012r. oraz w Międzynarodowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej w 2013r. w
Hradcu nad Morawicą
Opracowanie własne

B. Projekty realizowane przez Gminę Baborów (lub jednostki podległe) współfinansowane
przez UE z programów na lata 2004-2006

L.
p.

Działanie / Poddziałanie

Tytuł projektu

Całkowita
wartość
projektu w
PLN
wg.
podpisanej
umowy
o
dofinansowa
nie

Wartość
dofinansowania
projektu w PLN wg.
podpisanej umowy
o dofinansowanie

Zakres

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (2004-2006)
1.

3.1 Obszary wiejskie

Budowa kanalizacji
sanitarnej
z
przepompownią
ścieków P2 przy ul.
Głubczyckiej
w

534 078,84

67

376 885,37

Okres
realizacji
projektu

Baborowie
2.

3.1 Obszary wiejskie

Wymiana
sieci
wodociągowej przy
ul. Głubczyckiej w
Baborowie

403 407,12

279 520,79

3.

3.1 Obszary wiejskie

Budowa
sieci
wodociągowej
tranzytowej Dzielów
– Raków

109 444,73

82 083,55

2005(um
owa
o
dofinans
owanie
w 2009)

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA
ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (2004-2006)
1.

2.3 Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona
dziedzictwa
kulturowego

Modernizacja miejsca
spotkań
mieszkańców i placu
zabaw z fontanną w
Baborowie przy ul.
Kościuszki

88 631,95

60 662,00

2005/20
06

2.

2.3 Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona
dziedzictwa
kulturowego

Modernizacja miejsca
rekreacji i sportu w
Suchej Psinie

63 245,19

42 749,00

2005
/2006

3.

2.3 Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona
dziedzictwa
kulturowego

Utworzenie miejsca
wspólnych spotkań
mieszkańców
w
Rakowie

55 654,62

39 036,00

2005/20
06

INICJATYWA WSPÓLNOTOWA INTERREG IIIA CZECHY – POLSKA (2004-2006)
1.

2.2.
Wspieranie
inicjatyw lokalnych

Razem w Europie

(Fundusz
mikroprojektów
Euroregionu Silesia)

2.

2.2.
Wspieranie
inicjatyw lokalnych
(Fundusz
mikroprojektów
Euroregionu Silesia)

3.

2.2.
Wspieranie
inicjatyw lokalnych
(Fundusz
mikroprojektów
Euroregionu Silesia)

TurystycznoGospodarcza
Wizytówka
Baborów

58 850,49 zł
(ostateczna
całkowita
wartość
projektu)

44 137,87 zł
(ostateczna wartość
dofinansowania)

36 407,33 zł
27 305,50 zł
Gminy

(ostateczna
całkowita
wartość
projektu)

(ostateczna wartość
dofinansowania)

Sportowe pogranicze

15 332,18 zł

11 499,14 zł

Jednostka realizująca:
Gminny
Zespół
Oświaty, Kultury i
Sportu w Baborowie

(ostateczna
całkowita
wartość
projektu)

(ostateczna wartość
dofinansowania)

Impreza kulturalno
– rekreacyjna w
Baborowie
z
udziałem gości z
czeskiego
miasta
partnerskiego
Hradec
nad
Morawicą

czerwiec
2008

Wydanie publikacji
w formie folderów
trójdzielnych
o
różnej tematyce w
różnej
wersji
językowej

2007r.

Polsko
–Czeski
turniej piłki nożnej
dla młodzieży

lipiec
2007

Opracowanie własne

C. Projekty realizowane przez Gminę Baborów współfinansowane z programów/ funduszy
krajowych w latach 2007 – 2013
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L.
p.

Całkowita
wartość
projektu w
PLN
wg.
podpisanej
umowy
o
dofinansowa
nie

Wartość
dofinansowania
projektu w PLN wg.
podpisanej umowy
o dofinansowanie

Zakres

Okres
realizacji
projektu

Program / Fundusz

Tytuł projektu

1.

Terenowy
Ochrony
Rolnych

Fundusz
Gruntów

Budowa
drogi
dojazdowej
do
gruntów
rolnych
leżących w obrębie
Baborowa
(w
kierunku
Czerwonkowa)

199 905,33

111 402,64

budowa
1,15km
drogi o szerokości
3,5m wzdłuż 27
działek o łącznej
powierzchni
ok.
50ha

2008

2.

Dotacja
z
Agencji
Nieruchomości Rolnych

Remont drogi na
Osiedlu Akacjowym
w Baborowie

127 083,44

91 674 zł

Wymiana
krawężników
i
ułożenie dywanika
asfaltowego
na
odcinku drogi o dł.
200mb

2008

3.

Narodowy
Przebudowy
Lokalnych

Program
Dróg

Remont ul. Moniuszki
i Powstańców w
Baborowie

ok.
2 100 000,00

ok. 900 000zł

Remont dróg i
chodników
wraz
modernizacją
kanalizacji
deszczowej
oraz
sieci wodociągowej

2009

4.

Dotacja
z
Agencji
Nieruchomości Rolnych

Remont oświetlenia
na
Osiedlu
Akacjowym
w
Baborowie

19 497,11 zł

15 200 zł

Remont
zasilającej

linii

2009

Utworzenie nowego
punktu wydawania
posiłków
(ul.
Opawska)
przy
Zespole Szkół w
Baborowie
oraz
doposażenie
istniejących punktów

38 939 zł

30 500 zł

2009

( UWAGI- na
utworzenie
nowego
i
doposażenie
istniejących
punktów
wydawania
posiłków)

(UWAGI – dotacja
na
utworzenie
nowego
punktu
wydawania
posiłków)

Utworzenie
stołówki w Zespole
Szkół w Baborowie
na ul. Opawskiej Błędne

Remont drogi bocznej
w Rakowie

324 862,36
PLN
(wg
Aneksu 3)

162 431,18 PLN (wg
Aneksu nr 3)

Remont
nawierzchni,
krawężników,
chodników

2010

Budowa oczyszczalni
ścieków
w
Czerwonkowie
Osiedlu

312 637,40

296 250,18

Budowa
oczyszczalni

2011

Remont drogi
Langowie

363 495,57

327 146,01

Remont
nawierzchni drogi

2011

5.
Program
"Pomoc
zakresie
(MPiPS)

wieloletni
państwa w
dożywiania"

6.
Narodowy
Przebudowy
Lokalnych

Program
Dróg

7.
Dotacja
z
Agencji
Nieruchomości Rolnych
8.
Dotacja
z
Agencji
Nieruchomości Rolnych

w

Opracowanie własne
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Utworzenie nowego
punktu wydawania
posiłków na ul.
Opawskiej.

ROZDZIAŁ II:
IDENTYFIKACJA OBSZARÓW
PROBLEMOWYCH

70

CZĘŚĆ I: ANALIZA SŁABYCH I MOCNYCH STRON
I.1 ANALIZA ABC WYBRANYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH
W opracowywaniu niniejszej części wykorzystaliśmy koncepcję analizy heurystycznej ABC,
autorstwa Jacka Wardy i Wojciecha Kłosowskiego. Nie odnieśliśmy jej do wszystkich obszarów,
a jedynie do tych, które zostały wcześniej zidentyfikowane, jako mające wpływ na obecną sytuację
Gminy Baborów. Uzupełnieniem tej analizy jest analiza SWOT. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie
obu analiz podczas warsztatów, ponieważ uczestnicy mieli różne doświadczenia i preferencje w tym
zakresie.

POŁOŻENIE I RELACJE ZEWNĘTRZNE
Atuty:
- bliskość miasta powiatowego
- położenie w bliskości granicy z Czechami
- brak silnej konkurencji gospodarczej, kulturalnej, społecznej oraz infrastrukturalnej w powiecie
(wszystkie gminy Powiatu Głubczyckiego są na podobnym poziomie rozwoju i borykają się
z podobnymi problemami)
Bariery:
- położenie na obrzeżu województwa, w znacznej odległości od Opola
- niedostateczna komunikacja autobusowa
- brak połączeń kolejowych
- zły stan dróg
- słabo rozwinięta sieć tras i ścieżek rowerowych
Ciekawe:
- …czy zwiększenie ruchu komunikacji publicznej wpłynęłoby na rozwój turystyki na obszarze gminy?
- … czy polepszenie stanu dróg wpłynęłoby na ruch turystyczny?
- …jak można byłoby połączyć poszczególne punkty ważne pod względem historycznym oraz
kulturowego dziedzictwa materialnego?
- …jak można wykorzystać doświadczenia partnerów zagranicznych w rozwoju lokalnym?
-…czy Gmina Baborów może stać wiodącym ośrodkiem w powiecie? A jeśli tak, to w jakich branżach?
ŁAD PRZESTRZENNY
sposób ukształtowania przestrzeni, który tworzy harmonijną całość
Atuty:
- historyczne uwarunkowania rozwojowe gminy i ich wpływ na architekturę wsi i miasta
- duża liczba zabytków
Baborów: Kościół parafialny pw. NMP; Kościół św. Józefa; Ratusz; zabudowa rynku; Spichlerz, dawna
przychodnia, kapliczki, Jaroniów
Boguchwałów:
Kościół pw. św. Mateusza; Dzielów Kościół pw. św. Mikołaja; Czerwonków kościół pw. Narodzenia
NMP; Dziećmarów Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła; Księże Pole Kościół pw. św.
Bartłomieja; Raków Kościół pw. NMP; Sucha Psina Kościół pw. Jodoka; Babice Kościół pw. św.
Katarzyny; Szczyty Zespół pałacowy oraz Park przypałacowy; Sułków Kościół; Tłustomosty Kościół pw.
Serca Jezusowego;
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- oryginalny układ przestrzenny wsi Księże Pole
- węzeł kolejowy
- świetlice w sołectwach jako ośrodki aktywizacji i integracji
- doskonale zorganizowana gospodarka odpadami
- dobrze rozwinięta sieć wodociągowa
- wysokiej klasy grunty rolne
- istniejące tereny inwestycyjne
- zasoby komunalne (obiekty)
Bariery:
- słaby rozwój sieci komunikacyjnej
- zły stan dróg
- fatalny stan większości zabytków
- niedostateczna infrastruktura rekreacyjna
- mało projektów realizowanych z wykorzystaniem (bądź w celu ochrony) dziedzictwa historycznego i
kulturowego
- brak informacji turystycznej
- zdewastowana trakcja kolejowa
- zaniedbane pod względem estetycznym miejscowości (jako całość)
- mało ogólnie dostępnych miejsc publicznych sprzyjających integracji (centra wsi, miejsca
odpoczynku, aranżacje przestrzeni publicznej)
Ciekawe…
- …czy skategoryzowanie większości obiektów w grupie zabytków sakralnych umożliwi stworzenie
produktu turystycznego?
- …czy istnieją na obszarze gminy nieformalne trasy turystyczne (piesze i rowerowe) i czy łączą punkty
związane z położeniem tam zabytków?
- …czy są w użyciu nieformalne, ale związane z tradycją nazwy miejscowości, przysiółków, miejsc
terenowych, gospodarstw?
- …czy obrazy św. Walentego mogą zostać wykorzystane w tworzeniu produktu turystycznego?
- …czy uznanie zabudowy miejscowości Księże Pole za wartość wybitną w regionie wpłynie na rozwój
tego sołectwa?
- …czy tradycyjna gospodarka rolna – nawet w odniesieniu do małych gospodarstw rolnych - może
stać się silną i dochodową branżą w Gminie Baborów?
ŚRODOWISKO
Uwarunkowania środowiska naturalnego i ich wpływ na rozwój obszaru
Atuty:
- położenie na Płaskowyżu Głubczyckim (Wysoczyzna Głubczycka)
- doliny rzeki Psiny i jej dopływów
- istnienie na terenie Gminy Baborów parków (zabytkowego w Szczytach oraz dokumentującego
historię obszaru – w Baborowie)
- walory przyrodnicze, w tym sprzyjające rozwojowi inicjatyw bird watchnig (obserwacje ptaków)
- położenie na obszarze podziemnego zbiornika wody pitnej
- wdrażanie programów sprzyjających ochronie środowiska, w tym programu usuwania azbestu
- włączenie obszaru Gminy Baborów do programu budowy zbiorników małej retencji
w województwie opolskim
- istnienie obszaru chronionego krajobrazu Wronin-Maciowakrze i korytarza ekologicznego doliny
rzeki Psiny
- łagodny klimat sprzyjający uprawom sadowniczym, ogrodniczym i rolnym
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- ukształtowanie powierzchni sprzyjające uprawianiu paralotniarstwa (istnienie grup nieformalnych
wykorzystujących ten potencjał gminy)
Bariery:
- niedostateczna infrastruktura rekreacyjna
- słabo rozwinięta sieć kanalizacji sanitarnej
- znaczne zanieczyszczenie rzek gminnych
- słaba promocja gminy, jako obszaru atrakcyjnego pod względem przyrodniczym
Ciekawe:
-… czy dolina Psiny może stać się atrakcją turystyczną, lub częścią produktu turystycznego?
- …czy środki unijne w nowym okresie programowania 2014-2020 wpłyną na wprowadzenie
nowoczesnych systemów gospodarki odpadami ciekłymi?
-… czy ustawienie fermy wiatrowej spowoduje spadek atrakcyjności przyrodniczej obszaru?
- …czy słabe zalesienie terenu ma wpływ na postrzeganie Gminy Baborów jako obszaru mało
atrakcyjnego pod względem przyrodniczym?
-…czy ujęcie budowy zbiornika małej retencji w Boguchwałowie, Babicach i Sułkowie wpłynie na
zwiększenie atrakcyjności Gminy Baborów pod względem turystycznym i rekreacyjnym?
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
ludzie i relacje, jakie tworzyli lub tworzą na zamieszkanym przez siebie obszarze
Atuty:
- narzecze baborowskie, dialekt sułkowski
- uroczystości cykliczne związane z historią miejsca (Huta Pieniacka i in.)
- liczne legendy i podania (podziemne przejście z Księżego Pola do Kietrza; powstanie drogi
w Sułkowie i in.)
- tradycyjne imprezy związane z kulturą rolniczą: dożynki
- tradycja tworzenia bram weselnych
- działająca grupa rekonstrukcyjna Silesia
- wydarzenia sakralne: majówki w kościele św. Józefa, odpusty parafialne
- wybitni nieżyjący mieszkańcy Gminy Baborów:
Ks. Josef Wilpert (1856 - 1944) - pochodził z Dzielowa; badacz katakumb starochrześcijańskich
w Rzymie, wybitny archeolog, autor publikacji z historii starochrześcijańskiej, wykładowca;
pamiątkowa tablica umieszczona na murach kościoła w Dzielowie.
Andrzej Rippa
Feliks Steuer
St. Tokarz
Paweł Lex
Edward Gorczyński
- wybitni obecni mieszkańcy Gminy Baborów:
Marek Czechowicz – plastyk i muzyk
Irena Czuta-Pakosz – mistrzyni świata w biegach górskich
Damian Lechoszest – malarz
Andrzej Surmiak – rzeźbiarz
Bogusław Wyderka - prof. dr hab., specjalizujący się w dialektologii, historii języka i językoznawstwie
- działające organizacje społeczne
- chór „Margaretki”
- istnienie partnerów zagranicznych Gminy Baborów, którzy – jak czeskie Hradec nad Morawicą –
mają doświadczenie w organizowaniu ruchu turystycznego na swoim obszarze
- zróżnicowana oferta Gminnego Ośrodka Kultury w mieście i w świetlicach na obszarach wiejskich
Bariery:
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- niski poziom aktywności gospodarczej
- coraz niższa liczba mieszkańców gminy
- „wypłukiwanie” z obszaru osób najbardziej aktywnych, mobilnych i przedsiębiorczych
- duża liczba podopiecznych ośrodka pomocy społecznej
- ubóstwo i bezrobocie dziedziczne
- brak wyczerpujących opracowań dotyczących dawnych i obecnych mieszkańców;
- niedostateczne sieciowanie organizacji, tj. tworzenie wspólnych programów, realizowanie
wspólnych projektów, przepływ informacji.
- niespójności tematyczne w zakresie dysponowania zasobami (zbyt duża różnorodność zasobów
i próba łączenia nie związanych zakresowo obszarów)
- niedofinansowanie organizacji pozarządowych
- niedostateczne doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na działania
projektowe i zarządzania projektami;
Ciekawe…:
- …czy współpraca partnerska z zagranicznymi gminami może mieć wpływ na promocję tego obszaru?
- … czy organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców mogą wykorzystać
zidentyfikowane zasoby w realizacji własnych projektów?
-…czy narzecze baborowskie może stać się jednym z elementów produktu turystycznego?
- …czy otrzymane dotacje zmotywują do następnych działań?
- …czy wdrożenie programów wspierających własną przedsiębiorczość wpłynie na zwiększenie
aktywności gospodarczej mieszkańców?
- …czy stworzenie przyjaznych warunków bytowych sprawi, że zwiększy się liczba mieszkańców
gminy?
- …czy włączenie do kalendarza imprez wydarzeń o charakterze ogólnopolskim wypromuje nowy
wizerunek Gminy Baborów?

I.2 ANALIZA SWOT (SŁABE I MOCNE STRONY, SZANSE I ZAGROŻENIA)
Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej
sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): S (Strengths) – mocne strony:
wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego podmiotu, W (Weaknesses) – słabe
strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego podmiotu, O (Opportunities) –
szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego podmiotu szansę korzystnej zmiany, T (Threats) –
zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego podmiotu niebezpieczeństwo zmiany
niekorzystnej.
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POŁOŻENIE I RELACJE ZEWNĘTRZNE




MOCNE STRONY
położenie w bezpośredniej bliskości
miasta powiatowego
bliskość aglomeracji śląskiej








SZANSE




Położenie przygraniczne
Przywracanie koncepcji rozwoju
kolejnictwa w Polsce
Fundusze unijne w latach 2014-2020




POZYTYWNE




ŁAD PRZESTRZENNY










SŁABE STRONY
położenie na obrzeżu województwa,
w znacznej odległości od Opola
brak dogodnych połączeń
komunikacyjnych
zły stan dróg
słabo rozwinięta sieć tras i ścieżek
rowerowych
brak miejsc pracy w innych gminach
teren „zapomniany” przez wszystkich
ZAGROŻENIA
Spadek znaczenia Powiatu
Głubczyckiego w regionie
Słabe znaczenie powiatu w
województwie
NEGATYWNE

MOCNE STRONY
historycznie
ważna
zabudowa
sołectw i miasta
działająca infrastruktura komunalna
(wodociąg, kanalizacja sanitarna
miasta)
MPZP dla miasta i tworzenie planów
dla trzech innych obszarów
wysoka jakość gleb i rozwinięta
gospodarka rolna
rozwinięta i zmodernizowana sieć
świetlic wiejskich
istniejące tereny inwestycyjne
SZANSE
Zrównoważony rozwój całego
województwa
Wyjazdy za granicę kraju i
poznawanie nowych rozwiązań
wpływających na poprawę estetyki
wsi
Fundusze unijne w latach 2014-2020
POZYTYWNE














SŁABE STRONY
zły stan zabytków ruchomych
i nieruchomych
rozdrobnienie gospodarstw rolnych
słaby rozwój sieci komunikacyjnej
zły stan dróg
słaba infrastruktura rekreacyjna i
turystyczna (brak miejsc
odpoczynkowych, tras turystycznych)
zdewastowana trakcja kolejowa
wioski są mało atrakcyjne
nie ma miejsc publicznych sprzyjających
integracji
ZAGROŻENIA
Peryferyjność obszaru
Emigracja zarobkowa i pozostawianie
obiektów bez właścicieli – pogarszająca
się tkanka budowlana na wsiach
Inwestowanie funduszy regionalnych
i powiatowych poza sieć dróg na
obszarze gminy
NEGATYWNE
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ŚRODOWISKO













MOCNE STRONY
położenie geograficzne
interesujące doliny rzeki Psiny i jej
dopływów
walory przyrodnicze, w tym przeloty
ptaków
położenie na obszarze podziemnego
zbiornika wody pitnej
wdrażanie programów sprzyjających
ochronie środowiska, w tym programu
usuwania azbestu
włączenie obszaru Gminy Baborów do
programu budowy zbiorników małej
retencji w województwie opolskim
istnienie obszaru chronionego krajobrazu
Wronin-Maciowakrze
i
korytarza
ekologicznego doliny rzeki Psiny
łagodny klimat sprzyjający uprawom
sadowniczym, ogrodniczym i rolnym
ukształtowanie powierzchni sprzyjające
uprawianiu paralotniarstwa (istnienie
grup nieformalnych wykorzystujących ten
potencjał gminy)
SZANSE
Zrównoważony rozwój całego
województwa
Wyjazdy za granicę kraju i poznawanie
nowych rozwiązań wpływających na
poprawę estetyki wsi
Fundusze unijne w latach 2014-2020
wzrost świadomości ekologicznej
mieszkańców Gminy Baborów
konieczność dostosowywania się do
przepisów unijnych w zakresie ochrony
środowiska
zaostrzanie przepisów związanych z
ochroną środowiska
promocja województwa opolskiego jako
obszaru atrakcyjnego turystycznie
Realizacja
założeń
gospodarki
hydrologicznej województwa opolskiego
POZYTYWNE

76






SŁABE STRONY
teren mało zalesiony
słabo rozwinięta sieć kanalizacji
sanitarnej
znaczne zanieczyszczenie rzek
gminnych
słaba promocja gminy, jako obszaru
atrakcyjnego pod względem
przyrodniczym

ZAGROŻENIA





Mało ekologiczna gospodarka rolna
i zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych
Zmiany klimatyczne
Zmiana struktur hydrologicznych
Wysokie koszty indywidualne
związane w ochroną środowiska

NEGATYWNE









SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA










MOCNE STRONY
- narzecze baborowskie, dialekt
sułkowski
- interesuje historie związane z
mieszkańcami, jak Huta Pieniacka
- tradycyjne imprezy związane z
kulturą rolniczą: dożynki
- tradycja tworzenia bram weselnych
- działająca grupa rekonstrukcyjna
Silesia
- wydarzenia sakralne: majówki w
kościele św. Józefa, odpusty
parafialne
- wybitni żyjący i nieżyjący
mieszkańcy Gminy Baborów
- działające organizacje społeczne
- działalność świetlic wiejskich
- współpraca międzynarodowa
- działalność Gminnego Ośrodka
Kultury
tygiel kultur uwarunkowany
historycznie (wielokulturowość:
kresowiacy, mniejszość niemiecka,
elementy kultury czeskiej i śląskiej)
tradycyjna gospodarka rolna, co
wpływa na tworzenie interesujących
krajobrazów
imprezy sportowe znane poza
granicami gminy














SZANSE






SŁABE STRONY
- niski poziom aktywności gospodarczej
- coraz niższa liczba mieszkańców
gminy
- „wypłukiwanie” z obszaru osób
najbardziej aktywnych, mobilnych
i przedsiębiorczych
- duża liczba podopiecznych ośrodka
pomocy społecznej
- ubóstwo i bezrobocie dziedziczne
- niedofinansowanie organizacji
pozarządowych
- niedostateczne doświadczenie
w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych na działania projektowe
i zarządzania projektami;
słaba promocja imprez
słaba motywacja mieszkańców do
formalizowania swojej działalności
brak istniejącego produktu lokalnego,
w tym kulinarnego
brak lokalnego przetwórstwa opartego
na tradycyjnej gospodarce rolnej

ZAGROŻENIA

Zrównoważony rozwój całego
województwa
Wyjazdy za granicę kraju i
poznawanie nowych rozwiązań
wpływających na poprawę estetyki
wsi
Fundusze unijne w latach 2014-2020
sprzyjająca polityka regionalna
nastawiona na rozwój obszarów
wiejskich
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kryzys gospodarczy w UE
odpływ dużych podmiotów
gospodarczych z subregionu
niepewna polityka fiskalna kraju
mała konkurencyjność terenów
inwestycyjnych
kryzys demograficzny
trudności w pozyskiwaniu środków
finansowych z zewnątrz,
postępująca indywidualizacja życia
społecznego ,
starzenie się społeczeństwa, a
jednocześnie mały przyrost naturalny,
migracja młodzieży związana z
edukacją i poszukiwaniem pracy,
upadek firm w pobliskich miastach,
bezrobocie
skomplikowane przepisy i mało
czytelne prawo – niechęć do



POZYTYWNE

rozpoczynania działalności
gospodarczej
obawa przed nowym

NEGATYWNE

CZĘŚĆ II: ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY
I.1: DEPOPULACJA
Dane statystyczne potwierdzają, że w Gminie Baborów trwa od lat niekorzystny trend
demograficzny typowy dla całego województwa opolskiego. W ciągu dziesięciu lat liczba ludności
obszarów wiejskich spadła o 371 osoby, czyli o 10,41 %, natomiast liczba ludności miasta Baborów
spadła o 324 osoby, czyli o 9.5 %. Zmniejszająca się liczba ludności to skutek niskiego przyrostu
naturalnego oraz migracji do sąsiednich metropolii: Wrocławia, Katowic; stolicy kraju: Warszawy,
stolicy województwa: Opola oraz innych państw Unii Europejskiej, są to: Niemcy, Holandia, Wielka
Brytania. Położenie międzymetropolitalne wpływa też na fakt, że region jest pomijany w wyborach
lokalizacji instytucji, przedsiębiorstw, organizacji. Tym samym nie powstają na obszarze gminy firmy,
które budowałyby potencjał lokalnego rynku pracy, brak pracy gwarantującej zarobki umożliwiające
godne życie nie sprzyja pozostawaniu na obszarze gminy osobom mobilnym i aktywnym, ani nie
sprzyja wybieraniu tego obszaru jako pożądanego miejsca zamieszkania.
Zmniejszająca się liczba mieszkańców to zmniejszenie wpływów do budżetu gminy,
w konsekwencji mniejsze wydatki na inwestycje i przedsięwzięcia związane z rozwojem lokalnym,
a co za tym idzie: zapóźnienia infrastrukturalne. Efekt: coraz większe dysproporcje między regionami,
pogłębiająca się peryferyjność niektórych ośrodków, kurcząca się liczba miejsc pracy, zanik
aktywności gospodarczej, co powoduje zwiększoną migrację zarobkową. Koło się zamyka. Należy też
zwrócić uwagę na fakt, że wyjeżdżający są to osoby o konkretnych kwalifikacjach. Powody emigracji:
zarobkowa oraz edukacyjna. Konsekwencje emigracji:
- finansowe
- gospodarcze
- społeczne
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- emocjonalne
- wychowawcze
- zmiana hierarchii wartości, zwłaszcza młodego pokolenia
- ubytek kadr kwalifikowanych
Z obszaru gminy „wypływają” przede wszystkim osoby młode, ambitne i przedsiębiorcze.
Taka sytuacja wpłynęła na zmianę struktury demograficznej obszaru. W świetle prognoz Eurostatu,
udział osób powyżej 65 roku życia w samej tylko populacji Unii Europejskiej, wzrośnie do roku 2050
z 17% do 30%, natomiast osób poniżej 24 roku życia spadnie z 30% do 23%. Społeczeństwo – w tym
i mieszkańcy Gminy Baborów – starzeje się.

PROBLEM NR 1:
ZA MAŁO MIESZKAŃCÓW,
A W EFEKCIE NISKIE WPŁYWY DO BUDŻETU Z PODATKU PIT I CIT, CORAZ MNIEJ PUNKTÓW
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH, WYSOKIE KOSZTY UTRZYMANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,
ZACHWIANIE STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ.

I.2: NISKA AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA I BRAK MIEJSC PRACY
Procesy, jakie zachodzą w związku z rozwojem technologii, zmniejszeniem liczby ludności,
otwarciem granic w obszarze Unii Europejskiej rodzą skutki społeczne, a te z kolei konsekwencje
gospodarcze. Z jednej strony nastąpił wzrost wymiany myśli, towarów i usług, rozwój nowych
technologii, z drugiej zmienia się charakter pracy (etatyzm zastępowany jest nową organizacją
zatrudnienia na umowach cywilno-prawnych), coraz większe jest zapotrzebowanie na wysokie
kwalifikacje, a maleją oferty związane z pracą wymagającą niskich kwalifikacji, kwalifikacje zresztą
coraz szybciej tracą na wartości, w związku z czym rozwija się potrzeba ustawicznego kształcenia,
pracownicy obecni i potencjalni są dużo bardziej mobilni (kompetencyjnie oraz geograficznie),
zmienia się charakter rodziny, najważniejszym elementem w strukturze społecznej – odbiorcami
usług i produktów – stają się osoby w wieku 60 plus. Skutki – jeszcze nie akceptowane powszechnie –
to elastyczny wiek emerytalny, promowanie dłuższej aktywności zawodowej oraz podejmowanie
działań na rzecz aktywności kobiet, osób wyłączonych z rynku pracy.
Istotnym problemem związanym z baborowskim rynkiem pracy jest sytuacja materialna tych
grup, które odczuwają realne zagrożenie egzystencji: stracili bądź są przekonani, że stracą pracę, a ich
wiek, mobilność, czy kwalifikacje nie odpowiadają potrzebom rynku. Sytuację dramatyzuje fakt, że na
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obszarze Gminy Baborów nie powstają zakłady pracy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie
przedsiębiorstwa). Problemem jest także sytuacja dawnych pracowników Cukrowni Baborów, którzy
związani z tym zakładem przez wiele lat nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy, mimo że od czasu
upadku przedsiębiorstwa minęła dekada. W związku z tym wciąż obecne w społeczności Gminy
Baborów są oczekiwania, że na tym terenie pojawi się ktoś, kto stworzy wiele miejsc pracy (podczas
warsztatów mowa była o setkach zatrudnionych). Konieczne będzie zatem przeniesienie punktów
ciężkości z oczekiwań na etaty stworzone przez kogoś z zewnątrz na podejmowanie tych wyzwań
przez samych mieszkańców.
Bardzo często pojawia się także opinia (podczas warsztatów), na forach komentujących pracę
samorządu), że to władze lokalne, a szczególnie burmistrz i pracownicy administracji powinny
stworzyć miejsca pracy. Nie jest to możliwe, ponieważ samorząd tworzy miejsca pracy wtedy, gdy
zwiększa liczbę etatów w Urzędzie Miejskim, albo w jednostkach organizacyjnych gminy. Burmistrz,
pracownicy administracji oraz radni mogą jedynie tworzyć warunki sprzyjające rozwijaniu lokalnej
przedsiębiorczości. Z dokumentów wynika, że to robią: istnieje możliwość zwolnienia przedsiębiorcy
z podatku od nieruchomości, istnieje promocja terenu inwestycyjnego na platformach Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
Oczywiście należy przedsięwziąć kolejne kroki zgodne z rozwojem gospodarczym i technologicznym
województwa, kraju i Unii Europejskiej.
Mieszkańcy Gminy Baborów nie mają motywacji do zakładania własnej działalności
gospodarczej, nie widzą bowiem sensu w działaniach na obszarze, gdzie nie ma popytu na określone
usługi. Nie mają również narzędzi, aby takie przedsięwzięcia realizować, w przypadku podjęcia ryzyka
zostają pozostawieni sami sobie. Oczekiwania, że pojawi się na obszarze inwestor, który stworzy
wiele miejsc pracy są prawie niemożliwe do zrealizowania. Świadczy przeciwko takiej wizji choćby
układ komunikacyjny i stan dróg uniemożliwiający w zasadzie transport ciężki. Z drugiej strony nie
jest pewne, czy kwalifikacje osób bezrobotnych byłyby odpowiednie, aby zapewnić sobie godną
pensję. Mogłoby też dojść do sytuacji typowych dla całego kraju – duża liczba bezrobotnych
umożliwia dużym pracodawcom oferowanie złych warunków pracy za najniższe wynagrodzenie.
Mieszkańcy Gminy słabo wykorzystują jej naturalny potencjał, a mianowicie rolnictwo i związane
z tym usługi. Przeszkodą jest najprawdopodobniej brak odpowiedniej informacji oraz infrastruktury
wzmacniającej działania związane np. z rolnictwem ekologicznym (uprawy i hodowla),
przetwórstwem warzyw i owoców, uprawą produktów dla przemysłu farmaceutycznego, czy
kosmetycznego.
PROBLEM NR 2:
SŁABA AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA MIESZKAŃCÓW,
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A W EFEKCIE NISKIE WPŁYWY DO BUDŻETU Z PODATKU PIT I CIT, CORAZ MNIEJ PUNKTÓW
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH, WYSOKIE KOSZTY UTRZYMANIA PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH, ZACHWIANIE STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ.

I.3: NIEDOSTATECZNIE ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ
Dopiero na przestrzeni ostatnich trzech lat rozpoczęły się zmiany wizerunku Gminy Baborów.
Ze względu na możliwości budżetu były one wprowadzone stopniowo i w ograniczonym – wobec
potrzeb – zakresie. Wszystkie jednak miały na celu nie tylko poprawę stanu infrastruktury
komunalnej, ale również stworzenie mieszkańcom Gminy warunków do wyrażania własnej
aktywności oraz integracji.
Nastąpiły inwestycje w substancję budynku szkolnego przy ul. Opawskiej, w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” zostały zmodernizowane obiekty sportowe, nastąpiła rewitalizacja Parku
Miejskiego w Baborowie oraz utworzona (na bazie remontów lub budów) sieć świetlic wiejskich. Było
to z pewnością najbardziej znaczące dla społeczności sołectw przedsięwzięcie. Ze względu jednak na
wieloletnie zaniedbania w tej sferze obszar gminy nie jest jeszcze jednolity pod względem
estetycznym. Wiodącą miejscowością jest miasto Baborów, gdzie zmiany widać najpełniej. Słabą
stroną wizerunku estetycznego są natomiast wsie. Administracja samorządowa może wpływać na
poprawę estetyki obszaru przez inwestycje w przestrzeń publiczną oraz wspierać działania
indywidualne i przedsięwzięcia lokalnych organizacji społecznych, a także przedsiębiorców.
Właściwie zagospodarowana przestrzeń wpływa w szybki i znaczący sposób na poprawę życia
mieszkańców. Tworzenie obszarów o charakterze zgodnym z profilem gminy (rolnictwo,
sadownictwo, ogrodnictwo) i jej położeniem geograficznym, łagodne wzniesienia, doliny rzek wpłynie
na zmianę wizerunku Gminy Baborów, jako miejsca pożądanego do zamieszkania. Rozpoczynając
pracę nad zmianą przestrzeni publicznych należy dbać o jak najwyższą jakość tych zmian. Ważnym
elementem powinno być zapewnienie dostępu do tych przestrzeni dla osób w każdym wieku:
mieszkańców gminy, odwiedzających, turystów, osób z niepełnosprawnościami. Dzięki poprawie
wizualnej jakości przestrzeni publicznej gminy nastąpią zmiany w postawach właścicieli gospodarstw
indywidualnych oraz przedsiębiorców. Stworzenie pożądanych warunków do zamieszkania
i wypromowanie tych miejsc wpłynie na zwiększenie liczby mieszkańców. Zmiany będą postępowały
sukcesywnie, najszybciej te, które będą efektem koncepcji zagospodarowania terenów zielonych,
w czym może uczestniczyć Zakład Usług Miejskich. Warto także zastanowić się nad wprowadzaniem
sztuki w przestrzeń publiczną – zwłaszcza, że na terenie Gminy Baborów mieszkają wybitni artyści.
Właściwie zagospodarowana przestrzeń publiczna ma umożliwiać bezproblemowe poruszanie się,
spacery, aktywną rekreację, uprawianie sportów. Można także przewidzieć miejsca do prezentacji
sztuki i wydarzeń artystycznych, w tym również imprez masowych. Wprowadzenie tych elementów
może odbyć się na ogłoszeniu konkursu na koncepcję zagospodarowania miejsc publicznych
w gminie. Zaniedbanie rozwiązania tego problemu może doprowadzić do wzrostu negatywnych
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zjawisk. Jak dowodzi A. Kiziniewicz w artykule "Nasze wspólne dobro. Nasza przestrzeń publiczna"
opublikowanym w C.H. Beck Nieruchomości, styczeń 2013, „badania statystyczne w Zachodniej
Europie wykazują, że aż ok. 85% populacji ma rozwiniętą świadomość, że jakość przestrzeni
publicznej wraz z otaczającym środowiskiem ma bezpośredni wpływ na ludzkie życie i samopoczucie
mieszkańców. Wiadomo też, że sam dostęp do tej przestrzeni nie wystarczy, należy nią odpowiednio
zarządzać, projektować i zagospodarowywać. (…) Wraz z zaniedbaniem jakości tej przestrzeni,
wzrastają zachowania negatywne takie jak deprawacja społeczna i zachowania kryminalne
w okolicy.” Źle, albo wcale nie zagospodarowana przestrzeń publiczna ma wpływ na cenę
nieruchomości prywatnych położonych w jej otoczeniu, a także stan zdrowia mieszkańców.
Najważniejszym obecnie powodem, dla które w Gminie Baborów należy zainwestować w przestrzeń
publiczną jest związek jej stanu z rozwojem młodego pokolenia – możliwością uprawiania
w bezpieczny sposób sportów, spotykania się, wzrostu poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne,
a tym samym zwiększenie świadomości obywatelskiej i poczucia związku ze swoją małą ojczyzną.
Ważnym partnerem w kształtowaniu przestrzeni publicznej są organizacje pozarządowe,
które w sprzyjających okolicznościach mogą samodzielnie podejmować działania, których celem
będzie poprawa estetyki obszaru. Powinny mieć w tym względzie wsparcie administracji
samorządowej.

PROBLEM NR 3:
GMINA BABORÓW NIE JEST MIEJSCEM POŻĄDANYM DO ZAMIESZKANIA,
CO W EFEKCIE DAJE NISKIE WPŁYWY DO BUDŻETU Z PODATKU PIT I CIT, CORAZ MNIEJ PUNKTÓW
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH, WYSOKIE KOSZTY UTRZYMANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,
ZACHWIANIE STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ.

I.4: MARKA „BABORÓW” SŁABO ROZPOZNAWALNA W REGIONIE I W KRAJU
O Baborowie Polska usłyszała 25 grudnia 2013 r. Wtedy to ktoś skreślił sześć właściwych liczb
w tutejszej kolekturze i wygrał 20 mln złotych, czyli dużo więcej niż roczny budżet gminy. Wcześniej
branża znała Cukrownię Baborów, a specjaliści od historii regionu drewniany kościół i. św. Józefa.
Gmina Baborów nie jest tylko pod względem administracyjnym i komunikacyjnym położona
peryferyjnie. Również mentalnie. Ma to bezpośrednie znaczenie dla rozwoju gospodarczego – mimo
umieszczenia informacji o gminnym terenie inwestycyjnym na portalach Opolskiego Centrum
Rozwoju Gospodarki i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych najprawdopodobniej nikt
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specjalnie tego obszaru wyszukiwać nie będzie. Trudno też o jednolitą identyfikację Gminy Baborów –
czy to z jej potencjałem rekreacyjnym (zabytki, uprawianie paralotniarstwa, turystyka rowerowa
i narciarstwo biegowe, nordic walking), czy też gospodarczym (rolnictwo, sadownictwo, ogrodnictwo,
kwiaciarstwo). Nawet stworzone udogodnienia dla przedsiębiorców związane ze zwolnieniem od
podatku od nieruchomości nie znalazły zainteresowania. Co więcej, pojawiający się na terenie
Powiatu Głubczyckiego (najczęściej w stolicy powiatu, co jest typowe dla ruchu turystycznego)
odwiedzający i turyści nie mogą otrzymać informacji o Gminie Baborów. Instytucje prowadzące
działalność informacyjną są otwarte w godzinach urzędowych, nie w weekendy, czy święta, czyli
wtedy, gdy ruch turystyczny jest największy.
Mimo niewątpliwych atutów jakimi są niskie ceny nieruchomości, rzadko też Gmina Baborów
wybierana jest na miejsce zamieszkania. To tutaj odbywają się aż trzy imprezy sportowe o zasięgu co
najmniej regionalnym, ale są one rozpoznawalną marką jedynie w określonych środowiskach.
Zapewne największym problemem jest brak informacji o zasobach gminy oraz spójnej
koncepcji promocji sukcesów wszystkich podmiotów życia społecznego tego obszaru.

PROBLEM NR 4:
NIKT NAS NIE ZNA, NIKT O NAS NIE WIE
CO W EFEKCIE DAJE NISKIE WPŁYWY DO BUDŻETU Z PODATKU PIT I CIT, CORAZ MNIEJ PUNKTÓW
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH, WYSOKIE KOSZTY UTRZYMANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,
ZACHWIANIE STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ.

Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy są cele strategiczne, operacyjne oraz konkretne
przedsięwzięcia.
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ROZDZIAŁ III:
WIZJA I CELE ROZWOJU GMINY
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Rozwój Gminy Baborów zależy od wielu czynników zewnętrznych, w tym przepisów
i programów Unii Europejskiej, warunków tworzonych przez państwo polskie, a także okoliczności
globalnych, jak zmiany klimatyczne, czy kryzysy gospodarcze. Są jednak czynniki zależne od ludzi,
którzy zamieszkują ten obszar i ich reprezentacje: samorząd lokalny, organizacje społeczne,
przedsiębiorców. Zgodnie z przyjętymi przez Polskę i Unię Europejską założeniami wszelkie działania
podejmowane przez wspólnotę gminną będą zgodne z ideą zwiększenia liczby ludności gminy
i zatrudnienia wśród jej mieszkańców, a także wykorzystania najmocniejszych stron obszaru
w budowaniu jego konkurencyjności.
Wizja rozwoju Gminy Baborów zakłada, że do roku 2020 obszar ten będą zamieszkiwali ludzie
o kwalifikacjach dostosowanych do lokalnego i regionalnego rynku pracy, otwarci na zmianę,
ustawiczne kształcenie i innowacyjne rozwiązania. Będzie to obszar wykorzystujący nowoczesne
rozwiązania technologiczne związane z branżą rolniczą, ogrodniczą, sadowniczą oraz przetwórczą
z uzupełniającą funkcją turystyczną. Schludny, sprzyjający aktywnej rekreacji i wypoczynkowi,
integracji, z silnymi organizacjami społecznymi.

WIZJA ROZWOJU GMINY:
GMINA BABORÓW – CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH POWIATU
GŁUBCZYCKIEGO.

ATRAKCYJNE

I BEZPIECZNE

MIEJSCE

DO

ZAMIESZKANIA, PRZYJAZNE SENIOROM, Z ROZWIJAJĄCĄ SIĘ
GOSPODARKĄ ZWIĄZANĄ Z ROLNICTWEM I TURYSTYKĄ.

CEL STRATEGICZNY NR 1
STWORZENIE WARUNKÓW DO ZWIĘKSZENIA LICZBY MIESZKAŃCÓW GMINY
Zwiększająca się liczba mieszkańców Gminy Baborów to najważniejszy cel, który
w rzeczywistości determinuje osiągnięcie pozostałych. Samorząd lokalny, wsparty działaniami
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mieszkańców powinien zacząć tworzyć warunki do wyboru tego obszaru na miejsce zamieszkania
i płacenie tutaj podatków. Należy wykorzystać negatywny trend, który uniemożliwia młodym ludziom
uzyskanie kredytów hipotecznych (najczęściej ze względu na brak zdolności kredytowej) i zakup
mieszkań, czy domów z wysokim udziałem banku. Oferowanie tanich mieszkań wpłynie na promocję
baborowskich nieruchomości w ogóle – również tych, będących w rękach prywatnych. Wzrost liczby
ludności będzie skutkował wzrostem zwrotu podatku PIT do budżetu i zwiększeniem jego możliwości
inwestycyjnych, co z kolei wpłynie na poprawę jakości życia wszystkich podmiotów życia publicznego
i społecznego. Nowi mieszkańcy Gminy to również powód do rozwoju działalności małych podmiotów
handlowych i usługowych, które powstaną, by odpowiedzieć na potrzeby rozwijającej się
społeczności. Zwrot podatku z CIT również zasili lokalny budżet.
Osoby podejmujące decyzję o wyborze miejsca zamieszkania kierują się określonymi
preferencjami, które wynikają z ich potrzeb. W świadomości obecne jest przeświadczenie, że jedyną
motywacją jest możliwość znalezienia pracy. Jest to jeden z powodów, ale nie jedyny i nie
decydujący. Wśród respondentów wielu badań, jakie były prowadzone w tym zakresie głównym
motywem wyboru miejsca jest praca, ale wtedy, gdy otrzymują za nią godziwą zapłatę (to pojęcie jest
interpretowane indywidualnie). Osobiste potrzeby i preferencje to również: szybki dojazd do pracy
(gdy respondent pracował poza miejscem zamieszkania); drogi dobrej jakości, chodniki, estetyczne
aranżacje przestrzeni, sielskość wsi; ciekawa oferta rozrywkowa i kulturalna miasta; poczucie
bezpieczeństwa; łatwy dostęp do sklepów, żłobków, przedszkoli i szkół (działających dłużej niż
standardowo); dóbr kultury; rozwinięta strefa rekreacyjna (sale fitness, boiska, place zabaw itp.) oraz
panująca na dane miejsce moda. Prócz zmian, jakie na obszarze Gminy muszą zajść, niezbędna będzie
także celowana promocja. Należy sobie uzmysłowić, że stworzenie takich warunków wpłynie na
przyciągnięcie nowych mieszkańców z innych obszarów powiatu lub regionu. Może także wpłynąć na
zwiększenie reemigracji.

CELE
OPERACYJNE

DZIAŁANIA
INWESTYCYJNE

1.1 ROZWÓJ
ZASOBÓW TKANKI
MIESZKANIOWEJ ORAZ
DZIAŁEK
BUDOWLANYCH
1.1.1 SPRZEDAŻ
ZASOBÓW
KOMUNALNYCH
OBECNYCH I
POZYSKANYCH NA
RYNKU WTÓRNYM
NIERUCHOMOŚCI

1.2 STWORZENIE
WARUNKÓW DO
SPĘDZANIA WOLNEGO
CZASU
1.2.1 POPRAWA JAKOŚCI
INFRASTRUKTURY
KULTURALNEJ ORAZ
REKREACYJNEJ, W TYM
PLACÓW ZABAW
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1.3 WSPARCIE RODZIN
Z MAŁYMI DZIEĆMI ORAZ
SENIORÓW

1.3.1 STWORZENIE
POTENCJAŁU
KOMUNALNEGO DO
PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZYCH
ZWIĄZNYCH Z USŁUGAMI
ŚWIADCZONYMI DLA

DZIAŁANIA
SPOŁECZNE

1.1.2 PROWADZENIE
KAMPANII
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

1.2.2 ORGANIZACJA
WYDARZEŃ
POPOŁUDNIOWYCH I
WEEKENDOWYCH O
CHARAKTERZE
SPORTOWYM,
REKREACYJNYM I
KULTURALNYM
1.2.3 ORGANIZACJA
IMPREZ CYKLICZNYCH

SENIORÓW ORAZ RODZIN
Z MAŁYMI DZIEĆMI
1.3.2 WŁĄCZENIE SIĘ W
DZIAŁANIA OPOLSKIEJ
STREFY DEMOGRAFICZNEJ
1.3.3 PROMOCJA
WŁĄCZANIA OSÓB 60+
W ŻYCIE SPOŁECZNE I
GOSPODARCZE
1.3.4 PROWADZENIE
KAMPANII
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

CEL STRATEGICZNY NR 2
WSPIERANIE LOKALNEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
Pod pojęciem aktywności gospodarczej rozumiemy wszystkie działania, w efekcie których
powstaną na obszarze Gminy Baborów nowe podmioty gospodarcze: samozatrudnienie, mikro i małe
firmy, średnie i duże przedsiębiorstwa, ale też organizacje społeczne, która w ramach własnych
statutów prowadzą odpłatną i nieodpłatną działalność, a także rejestrują się, jako podmioty
gospodarcze. Z tego też względu należy zróżnicować narzędzia, które taki rozwój będą wzmacniać.
Samorząd nie ma możliwości tworzenia miejsc pracy, może jednak odpowiadać na zidentyfikowane
potrzeby i w ramach przepisów prawa wspierać przedsiębiorców. Analiza możliwości rozwojowych
Gminy Baborów wpłynęła na wybór dwóch kierunków rozwoju: rolnictwa (produkcji i przetwórstwa należy wykorzystać trend związany z promocją zdrowego żywienia i sprzedażą tak identyfikowanych
produktów) oraz turystyki. Ten pierwszy obszar musi zostać wsparty o „trójkąt współpracy”, który
tworzą: samorząd lokalny, uczelnia wyższa oraz lokalni i potencjalni przedsiębiorcy. Ci ostatni – jeśli
zostaną zaangażowani w budowanie koncepcji realizację koncepcji rozwoju gospodarczego – będą
wskazywać rzeczywiste problemy i potrzeby, jakie panują na rynku pracy oraz określać pożądany
profil pracowników. Z kolei rozwój kwalifikacji osób bezrobotnych, które na trym rynku pracy
mogłyby się odnaleźć to zadani Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ponieważ na obszarze Powiatu Głubczyckiego nie ma - sprawnie i w oparciu o obowiązujące
trendy i standardy - działających punktów (centrów) informacji związanych z turystyką, wspierających
przedsiębiorców, czy organizacje pozarządowe, obowiązki te może przyjąć na siebie Gmina Baborów.
Co więcej, realizując w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych projekty z tym
związane, na pewno powstanie kilka miejsc pracy.
87

W ramach tego celu powinny być realizowane cele wynikające z Analizy zasobów historycznokulturowych: Cel 3: Wsparcie działań związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej oraz Cel 4:
Kreowanie, wdrażanie i wsparcie produktów turystycznych wpływających na rozwój turystyki

CELE
OPERACYJNE

DZIAŁANIA
INWESTYCYJNE

2.1.ROZWÓJ
EKOLOGICZNEJ
PRODUKCJI ROLNEJ I
PRZETWÓSTWA
2.1.1 URUCHOMIENIE
GOSPODARCZEGO
INKUBATORA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2.2.ROZWÓJ HANDLU I
USŁUG, W TYM USŁUG
SPOŁECZNYCH

2.3.PROMOCJA TURYSTYKI I
AKTYWNEJ REKREACJI

2.2.1 URUCHOMIENIE
GOSPODARCZEGO
INKUBATORA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2.3.1 URUCHOMIENIE
CENRTUM INFORMACJI I
PROMOCJI

2.1.2 DOSTOSOWANIE
WYZNACZONEGO
OBSZARU MIASTA DO
ORGANIZACJI EKO
TARGÓW

2.2.2 URUCHOMIENIE
CENTRUM WSPARCIA
ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH

2.3.2 BUDOWA MAŁEJ
INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ W
WYZNACZONYCH
SOŁECTWACH
2.3.3 UTWORZENIE PARKU
MINIATUR W BABOROWIE
ODZWIERCIEDLAJĄCYCH
POŁOŻENIE
POSZCZEGÓLNYCH WSI
I TYPOWYCH DLA NICH
OBIEKTÓW
2.3.4 OZNAKOWANIE TRAS
TURYSTYCZNYCH

DZIAŁANIA
SPOŁECZNE

2.1.3 PROWADZENIE
KAMPANII
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH
2.1.4 ORGANIZACJA
REGIONALNYCH EKO
TARGÓW
2.1.5 PROMOCJA
TERENÓW
INWESTYCYJNYCH

2.2.3 WDROŻENIE
PROGRAMU PROMES
DLA ORGANIZACJI
POZYSKUJĄCYCH
DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ
ZEWNĘTRZNYCH
2.2.4 PROMOCJA
WŁĄCZANIA OSÓB 60+
W ŻYCIE SPOŁECZNE I
GOSPODARCZE
PROMOCJA TERENÓW
INWESTYCYJNYCH

2.3.4 REWITALIZACJA
ZABYTKÓW
2.3.6 PROWADZENIE
KAMPANII PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH
2.3.7 ZLECANIE ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ
TURYSTKI W RAMACH
OTWARTYCH KONKURSÓW
OFERT
2.3.8 ORGANIZACJA I
PROMOCJA IMPREZ
SPORTOWYCH,
REKREACYJNYCH I
KULTURALNYCH
2.3.9 UTWORZENIE

88

SCHRONISKA PTSM W
ZESPOLE SZKOLNOPRZEDSZKOLNYM W
BABOROWIE

CEL STRATEGICZNY NR 3
POPRAWA ESTETYKI OBSZARU GMINY BABORÓW
Cel ten jest spójny z celem nr 1 – poprawa estetyki z pewnością wpłynie na poprawę
postrzegania Gminy Baborów, jako miejsca do zamieszkania. Modernizacja dróg, budowa chodników,
zagospodarowanie centrum wsi i wykorzystanie potencjału historycznego obszaru wymagać będzie
zaangażowania różnych podmiotów. Zwłaszcza parafie, jako właściciele zabytkowych obiektów
sakralnych, będą zmuszone do prowadzenia prac remontowych – kościoły są bowiem ważnym
elementem przestrzeni.
Interesująco zaprojektowane i urządzone parki, skwery, miejsca odpoczynku mają wpływ na
rozwój i prosperowanie jednostek komercyjnych, czyli sklepów, firm usługowych oraz rozwój
turystyki. Co więcej zagospodarowanie tylko zieleni publicznej wpływa na wzrost cen domów w ich
otoczeniu.
W tworzenie nowej jakości estetycznej włączyć należy zarówno indywidualnych właścicieli
gospodarstw domowych, jak i organizacje pozarządowe. Ponieważ ład przestrzenny i związane z tym
poczucie estetyki nie jest przez wszystkich pojmowanie w ten sam sposób, ważne jest prowadzenie
edukacji w tym zakresie oraz stosowanie zachęt motywacyjnych, jak np. konkursów. W ramach tego
celu powinny być realizowane cele wynikające z Analizy zasobów historyczno-kulturowych, Cel 1:
Wzrost na obszarze Gminy Baborów działań związanych z zachowaniem zasobów historycznych
i kulturowych.

CELE
OPERACYJNE
DZIAŁANIA
INWESTYCYJNE

3.1 ARANŻACJA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH
3.1.1 PRZEBUDOWA, MODERNIZACJE,
BUDOWA MIEJSC PUBLICZNYCH

DZIAŁANIA
SPOŁECZNE

3.1.2 NASADZENIA ROŚLIN
3.1.3 OPRACOWANIE KONCEPCJI
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH
3.1.4 INFORMACJA I PROMOCJA
ZWIĄZANA Z KSZTAŁCENIEM POSTAW
3.1.5 WDROŻENIE PROGRAMU PROMES
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3.2 WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ
INDYWIDUALNYCH
-

3.2.1 WDROŻENIE KONKURSÓW NA
NAJLEPIEJ ZAGOPSODAROWANE
PRZESTRZENIE PRYWATNE

DLA ORGANIZACJI POZYSKUJĄCYCH
DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

CEL STRATEGICZNY NR 4
WYPROMOWANIE MARKI „GMINA BABORÓW”
Gmina Baborów w świadomości mieszkańców regionu w zasadzie nie istnieje. Jest
rozpoznawalna na poziomie powiatu. Marka oznacza jednoznaczne skojarzenia z produktem.
W czasach prosperity Cukrowni Baborów w branży istniała ta właśnie marka, jednak jej
rozpoznawalność była ograniczona do podmiotów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Teraz
należy stworzyć od podstaw nową markę: „GMINĘ BABORÓW”. Ten cel zawiera w sobie elementy
wszystkich celów – bowiem każde działanie realizowane w ramach niniejszej strategii musi być
podstawą informacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Promocja jest wysoko wyspecjalizowanym narzędziem strategii marketingowej. Należy do
podstawowej formy komunikacji. Dzięki składowym koncepcji promocji i właściwemu określeniu
grupy docelowej adresatów komunikatu promocyjnego i kanałów dystrybucji informacji jesteśmy w
stanie dotrzeć z informacją o naszym produkcie turystycznym z bardzo wysokim stopniem
skuteczności. Budowanie marki nazywane jest brandingiem – oznacza to budowę tożsamości,
systemy wizualizacji, kreowanie wizerunku, nabierają szczególnego znaczenia i wartości, które są
oceniane nie tylko ocenianych w aspekcie rynku, ale także wartości społecznych, narodowych, czy
kulturowych. Klarowne określanie cech produktu jest warunkiem jego rynkowego wyróżniania, czyli
budowania wizerunku umożliwiającego łatwe przywoływanie przez konsumenta identyfikowalnych
cech produktu. Korzyści z tworzenia marki gminy: wzmocnienie oferty i produktów gospodarczych
gminy oraz utrwalanie pożądanego wizerunku Gminy, w związku z czym rośnie jej rozpoznawalność.
Marka to nazwa, termin, symbol wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub
usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród konkurencji. Służy dwóm podstawowym celom:
1.

Identyfikacji produktu

2.

Znajomość marki jest uzyskiwana w procesie przekazu marketingowego oraz
doświadczenia – dzięki właściwym narzędziom (ankietom, badaniom) możemy dość
precyzyjnie dowiedzieć się, czy i jak postrzegana jest gmina przez osoby, które
kiedykolwiek gminę odwiedzili. Bardzo ważne jest przy osiągnięciu tego celu
opracowanie dobrego projektu graficznego marki oraz oryginalność komunikatu.

3.

Wyróżnienie spośród konkurencji – innych gmin Powiatu Głubczyckiego

Realizacja warstwy symbolicznej projektu jest prosta. Należy konsekwentnie przez lata
trzymać się wytycznych opracowanych w systemie identyfikacji wizualnej, rozbudowując go zgodnie
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z przyjętymi tam ogólnymi normami. Są one tak skonstruowane, że dorobienie jakiegokolwiek
nowego elementu nie powinno sprawiać problemów. Ważne jest zachowanie konsekwencji
i proporcji pomiędzy prezentacją produktu.
W ramach tego celu powinny być realizowane cele wynikające z Analizy zasobów historycznokulturowych: Cel 2: Wzrost na obszarze Gminy Baborów działań związanych z promocją zasobów
historycznych i kulturowych oraz Cel 4: Kreowanie, wdrażanie i wsparcie produktów turystycznych
wpływających na rozwój turystyki.
CELE
OPERACYJNE

4.1 PROWADZENIE
SYSTEMATYCZNYCH
DZIAŁAŃ
INFORMACYJNYCH I
PROMOCYJNYCH

4.2 ORGANIZACJA
IMPREZ
WYRÓŻNIAJĄCYCH
OBSZAR W REGIONIE

DZIAŁANIA
INWESTYCYJNE

-

4.2.1 POPRAWA JAKOŚCI
INFRASTRUKTURY
KULTURALNEJ ORAZ
REKREACYJNEJ, W TYM
PLACÓW ZABAW

4.3 GMINA BABORÓW
CENTRUM INFORMACJI I
PROMOCJI Z ZAKRESU
WSPARCIA GOSPODARKI
I NGO DLA POWIATU
GŁUBCZYCKIEGO
4.3.1 URUCHOMIENIE
GOSPODARCZEGO
INKUBATORA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
4.3.2 URUCHOMIENIE
CENTRUM WSPARCIA
ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH

DZIAŁANIA
SPOŁECZNE

4.1.1 URUCHOMIENIE
PORTALU: GMINA
BABORÓW I SOŁECTWA
4.1.2 PROWADZENIE
PROFILU GMINY W
MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

4.2.2 ORGANIZACJA
CZTERECH
OGÓLNODOSTĘPNYCH
IMPREZ ZWIĄZANYCH Z
PORAMI ROKU I ICH
PROMOCJA W REGIONIE

4.3.3 UTWORZENIE
CENTRUM INFORMACJI I
PROMOCJI
4.3.4 WYKORZYSTANIE
KNOW-HOW
PARTNERSKIEJ GMINY
TEUBLITZ W ROZOWJU
SIECI INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
4.3.5 KAMPANIE
PROMOCYJNE I
INFORMACYJNE WŚRÓD
MIESZKAŃCÓW
POWIATU

4.1.3 WYKONANIE
MATERIAŁÓW
PROMOCYJNYCH
4.1.4 UMOŻLIWIENIE
OBSERWACJI
ATRAKCYJNEGO
MIEJSCA (MIEJSC) ON
LINE
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CELE OPERACYJNE
CEL STRATEGICZNY NR 1

STWORZENIE WARUNKÓW DO ZWIĘKSZENIA LICZBY MIESZKAŃCÓW GMINY
DZIAŁANIE

OPIS

UZASADNIENIE

PARTNERZY

WSKAŹNIKI

1.1.1 SPRZEDAŻ ZASOBÓW
KOMUNALNYCH OBECNYCH
I POZYSKANYCH NA RYNKU
WTÓRNYM
NIERUCHOMOŚCI

Dostosowywanie pustych
obiektów, będących
własnością komunalną do
pełnienia funkcji mieszkań oraz
sprzedaż ich na wtórnym rynku
nieruchomości.

Gmina Baborów nie dysponuje
odpowiednim, tj. zabezpieczającym
potrzeby mieszkaniami komunalnym i
socjalnymi. Na lokalnym rynku
dochodzi do sytuacji, kiedy samorząd
staje się właścicielem obiektów, które
można przystosować do funkcji
mieszkalnej i sprzedać na rynku
wtórym nieruchomości. Tym samym
nakłady poniesione na dostosowanie
obiektu zwrócą się, a nawet jeśli nie
wprost, to wartość dodana w postaci
nowych mieszkańców z pewnością
koszty te zrekompensuje.
Informacja o możliwości zakupu
mieszkań, czy działek powinna być
przekazywana potencjalnym
zainteresowanym w sposób, w jaki
robią to firmy komercyjne. I to bez
względu na liczbę sprzedawanych
zasobów – taka informacja poza
granice gminy, czy powiatu to także
znakomita działania marketingowe
wpływające na budowanie marki
„Gmina Baborów”

Urząd Miejski
w Baborowie

Liczba mieszkań
sprzedanych w okresie
2014-2020

1.1.2 PROWADZENIE
KAMPANII PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

Opracowywanie
profesjonalnych ogłoszeń do
biur pośrednictwa
nieruchomościami oraz do
gazet.
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POTENCJALNE
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Budżet gminy

Rada Miejska w
Baborowie
Biura
nieruchomości

Urząd Miejski
w Baborowie
Rada Miejska w
Baborowie
Biura
nieruchomości

Liczba złożonych ofert
na ogłoszenia w
okresie 2014-2020

Budżet gminy

1.2.1 POPRAWA JAKOŚCI
INFRASTRUKTURY
KULTURALNEJ ORAZ
REKREACYJNEJ, W TYM
PLACÓW ZABAW

Stworzenie w budynku
dawnego Ratusza miejsca w
strukturach Gminnego
Ośrodka Kultury, które
spełniać będzie standardy,
jakie obowiązują w tego typu
placówkach.
Utworzenie miejsc małej
infrastruktury turystycznej w
wybranych miejscach gminy.
Poprawa jakości placów zabaw
tam, gdzie jest to niezbędne,
aby stworzyć sieć bezpiecznych
placów w całej gminie.

Jak wynika z analizy infrastruktura
kulturalna i rekreacyjna wymaga
poprawy.

Urząd Miejski
w Baborowie
Rada Miejska w
Baborowie
Gminny
Ośrodek Kultury
w Baborowie

Liczba
wybudowanych,
zmodernizowanych
lub doposażonych
obiektów w okresie
2014-2020

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
Fundusze
transgraniczne
Fundusze obszaru
EOG
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1.2.2 ORGANIZACJA
WYDARZEŃ
POPOŁUDNIOWYCH I
WEEKENDOWYCH O
CHARAKTERZE
SPORTOWYM,
REKREACYJNYM I
KULTURALNYM

Opracowanie oferty zajęć
weekendowych i
popołudniowych na podstawie
rozpoznania potrzeb
mieszkańców i opracowanie
projektów na organizację czasu
wolnego osób w różnych
kategoriach wiekowych.

Istnieje kalendarz imprez
organizowanych przez GOK i sa to
wydarzenia, które cieszą się
popularnością wśród mieszkańców.
Doskonałym ich uzupełnieniem są
świetlice wiejskie. Należałoby jednak
wprowadzić większą cykliczność tych
wydarzeń oraz oferowanie je jako
usług o charakterze kulturalny i
rekreacyjnym mieszkańcom gminy.
Projekty nie muszą być realizowane
tylko przez GOK – organizację takich
cyklicznych wydarzeń mogą prowadzić
również grupy społeczne, które mają
większe możliwości pozyskiwania na
nie środków.

Urząd Miejski
w Baborowie
Rada Miejska w
Baborowie
Gminny
Ośrodek Kultury
w Baborowie

Liczba organizowanych
imprez i wydarzeń
w okresie 2014-2020

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Liczba uczestników
organizowanych
imprez i wydarzeń
w okresie 2014-2020

Program
Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój
(PO WER)
Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich

Organizacje
pozarządowe

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
(otwarte konkursy
ofert)

Sołectwa

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
(otwarte konkursy
ofert oraz
programy)
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
(otwarte konkursy
ofert)
1.2.3 ORGANIZACJA IMPREZ
CYKLICZNYCH

Organizacja czterech imprez o
charakterze regionalnym:
Wiosenne EKO TARGI

Aby zbudować stabilną markę Gminy
Baborów trzeba na obszarze gminy
organizować imprezy cykliczne o
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Urząd Miejski
w Baborowie

Liczba organizowanych
imprez i wydarzeń
w okresie 2014-2020

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Festiwal Piosenki o Miłości
(nazwa robocza)
Święto Kapusty (robocza
nazwa imprezy)
Jarmark Bożonarodzeniowy na
baborowskim Rynku

zasięgu co najmniej regionalnym.
Wśród najpopularniejszych tego typu
wydarzeń są: festiwale piosenki oraz
imprezy kulinarne (zwłaszcza, że trend
blogów kulinarnych będzie się wciąż
rozwijał, a na terenie województwa
powstało stowarzyszenie Opolska
Blogosfera). Aby zapewnić spójność
wizerunkową oraz pełne
wykorzystanie zasobów proponujemy
organizację festiwalu piosenek,
których motywem przewodnim będzie
miłość – temat klasyczny i wciąż
popularny. Festiwal musi mieć formę
konkursu.
Święto Kapusty wiązałoby się z
organizacją trzydniowej imprezy,
której motywem przewodnim byłby
produkt rolny. Najważniejsze, aby
produkt ten można było wykorzystać
kulinarnie. Proponujemy
zorganizowanie w tym czasie konkursu
kulinarnego oraz warsztatów
kulinarnych – a to wszystko w
otoczeniu imprez towarzyszących.
EKO TARGI to z kolei y punktem 1.1.
gospodarstw ekologicznych i zdrowej
żywności. W miastach, np. w Opolu
powstają grupy sympatyków tzw. slow
food, którzy zamawiają ekologiczne
jedzenie z dostawą do domu. Takie
targi mogą wypromować lokalne małe
gospodarstwa rolne, ogrodnicze,
sadownicze, a w miarę rozwoju
umożliwiać nawiązywania współpracy
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Rada Miejska w
Baborowie
Gminny
Ośrodek Kultury
w Baborowie
Organizacje
pozarządowe
Sołectwa

Liczba uczestników
organizowanych
imprez i wydarzeń
w okresie 2014-2020

Program
Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój
(PO WER)
Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
(otwarte konkursy
ofert)
Fundusze
transgraniczne

1.3.1 STWORZENIE
POTENCJAŁU
KOMUNALNEGO DO
PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZYCH
ZWIĄZNYCH Z USŁUGAMI
ŚWIADCZONYMI DLA
SENIORÓW ORAZ RODZIN Z
MAŁYMI DZIEĆMI

Tworzenie miejsc lub wsparcie
usług opieki nad dziećmi.

gospodarczej między instytucjami i
organizacjami, a nie tylko między
wytwórcą, a klientem.
Baborów jest miastem, które idealnie
nadaje się do zorganizowania Jarmarku
Bożonarodzeniowego w klimacie
bajkowym. Niezbędne byłoby
zaaranżowanie jednej z części Rynku
oraz opracowanie klasycznego
programu i umożliwienie producentom
i sprzedawcom produktów
świątecznych wystawienie się.
Przeprowadzenie takiej imprezy nie
jest łatwe i wymaga dużego
zaangażowania czasu.
organizację takich cyklicznych
wydarzeń mogą prowadzić również
grupy społeczne, które mają większe
możliwości pozyskiwania na nie
środków.
Jest to jeden – ale najważniejszy - z
elementów tworzenia warunków do
zamieszkania w Gminie Baborów.

Utworzenie miejsc aktywizacji i
integracji seniorów.

Urząd Miejski
w Baborowie
Rada Miejska w
Baborowie
Gminny
Ośrodek Kultury
w Baborowie
Organizacje
pozarządowe
Sołectwa
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Liczba
wybudowanych,
zmodernizowanych
lub doposażonych
obiektów w okresie
2014-2020

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Program
Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój
(PO WER)
Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich
Urząd
Marszałkowski
Województwa

Opolskiego
(otwarte konkursy
ofert)
Fundusze
transgraniczne

1.3.2 WŁĄCZENIE SIĘ W
DZIAŁANIA OPOLSKIEJ
STREFY DEMOGRAFICZNEJ

1.3.3 PROMOCJA
WŁĄCZANIA OSÓB 60+
W ŻYCIE SPOŁECZNE I
GOSPODARCZE

Obecnie jeszcze nie jest
wiadomo, jakie profity i komu
przyniesie wdrożenie koncepcji
Specjalnej Strefy
Demograficznej. Jeśli jednak
zostaną podjęte działania
zmierzające do osiągnięcia
celu, Gmina Baborów nie
powinna być poza
możliwościami, jakie da
program.

Celem Programu Specjalnej Strefy
Demograficznej tworzonej przez
samorząd województwa opolskiego
jest odbudowa potencjału
ludnościowego województwa poprzez
tworzenie nowych miejsc pracy oraz
poprawę jakości życia

Realizacja projektów
poprawiających aktywność (w
tym gospodarczą) oraz
integrację środowisk
senioralnych.
Utworzenie Rady Seniorów
przy Radzie Miejskiej w
Baborowie (jako organ
doradczy)
Organizowanie szkoleń dla
trenerów, opiekunów osób
starszych.
Włączanie zasady likwidacji

Struktura demograficzna Gminy
Baborów w ciągu ostatnich lat mocno
się zmieniła, tendencje również
wskazują na zwiększającą się grupę
osób w wieku pow. 60 lat.
Jest to tendencja obowiązująca w
całym kraju, chociaż województwo
opolskie jest w sytuacji najgorszej.
Jednak badacze rynku zwracają uwagę
na trend silver economy, który
wskazuje, jak ważnym odbiorcą usług i
produktów rynkowych są seniorzy.
Ministerstwo Pracy i Polityki
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Urząd Miejski
w Baborowie
Rada Miejska w
Baborowie

Liczba wdrożonych w
ramach programu
działań w latach 20142020

Fundusze obszaru
EOG
Nie są jeszcze
ostatecznie
wyodrębnione
środki na realizację
programu.

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
Urząd Miejski w
Baborowie
Rada Miejska w
Baborowie
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Gminny
Ośrodek Kultury

Liczba uczestników
uczestniczących w
działaniach
w okresie 2014-2020

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Program
Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój
(PO WER)
Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich
Urząd

barier architektonicznych dla
osób niepełnosprawnych i
seniorów do każdego z
realizowanych projektów
inwestycyjnych.
Budowanie wolontariatu
senioralnego.
Realizowanie programów
profilaktyki zdrowia.

Społecznej wskazuje w swoich
opracowaniach na tzw. „aktywne
starzenie”, na które składa się:
zatrudnienie, aktywność społeczna,
niezależne, zdrowe i bezpieczne
mieszkanie oraz zdolność i
przygotowanie otoczenia do
wykorzystania potencjału starzejącego
się społeczeństwa.

Podmioty
służby zdrowia

Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
(otwarte konkursy
ofert)

Organizacje
pozarządowe
Sołtysi

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
(otwarte konkursy
ofert oraz
programy)

Zespół SzkolnoPrzedszkolny

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
(otwarte konkursy
ofert)
Fundusze
transgraniczne

1.3.4 PROWADZENIE
KAMPANII PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

Punkt tożsamy z punktem
1.1.2

Punkt tożsamy z punktem 1.1.2

Punkt tożsamy z
punktem 1.1.2

Punkt tożsamy z
punktem 1.1.2

Fundusze obszaru
EOG
Punkt tożsamy z
punktem 1.1.2

CEL STRATEGICZNY NR 2

WSPIERANIE LOKALNEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
DZIAŁANIE

OPIS

UZASADNIENIE
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PARTNERZY

WSKAŹNIKI

POTENCJALNE
ŹRÓDŁA

2.1.1 URUCHOMIENIE
GOSPODARCZEGO
INKUBATORA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2.1.2 DOSTOSOWANIE
WYZNACZONEGO
OBSZARU MIASTA DO
ORGANIZACJI EKO
TARGÓW

Utworzenie inkubatora powinno
przebiegać w trzech etapach:
1: utworzenie miejsc biurowych, z
dostępem do biurowej
infrastruktury (sieć internetowa,
faks, drukarki, komputery,
telefony itp.) z nieodpłatnymi
usługami doradczymi w zakresie:
założenie i prowadzenie
działalności gospodarczej,
księgowość i finanse, dotacje ze
środków zewnętrznych, prawo
krajowe i UE, wsparcie promocji i
udziału w targach.
2: Modernizacja i wyposażenie
obiektów komunalnych pod
wynajem na preferencyjnych
warunkach – zgodnie z potrzebami
rynku (sklepy, firmy usługowe, np.
żłobek i inne, np. linie
technologiczne).
3: utworzenie stacji badawczych
na potrzeby rolnictwa,
ogrodnictwa, sadownictwa i
kwiaciarstwa.
Wyznaczenie obszaru miasta
(najlepiej Rynku) na organizację
cyklicznych targów EKO (jako
imprezy wiosennej oraz jako co
miesięcznych targów miejskich).
Zakup lub budowa stoisk.

Wywiad terenowy pozwolił
określić, że najpoważniejszą
barierą w podejmowaniu
aktywności gospodarczej są
początkowe koszty związane
z utrzymaniem biur,
sklepów, czy konieczność
zainwestowania w
wyposażenie, czyli linie
produkcyjne. Ten obowiązek
w ramach projektów
finansowanych ze źródeł
zewnętrznych może przyjąć
na siebie samorząd we
współpracy z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, a w
dalszej fazie rozwoju
inkubatora – również z
profilowana uczelnią
wyższą, lub kierunkiem.
Co więcej – na terenie
powiatu głubczyckiego byłby
to pierwszy taki
sprofilowany inkubator.
Targi wpłyną na promocję
lokalnych produktów oraz
staną się platformą do
nawiązywania relacji
gospodarczych.
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Urząd Miejski
w Baborowie
Rada Miejska w
Baborowie
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Profilowana uczelnia
wyższą lub kierunek
(związany z rolnictwa,
ogrodnictwa,
sadownictwa i
kwiaciarstwa)

Powierzchnia inkubatora
przedsiębiorczości
wybudowanego/zmoder
nizowanego/
Wyposażonego w latach
2014-2020
Liczba powstałych w
latach 2014-2020
nowych podmiotów
gospodarczych.
Liczba osób
korzystających z oferty
inkubatora w latach
2014-2020

FINANSOWANI
A
Budżet gminy
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020
Europejski
Fundusz
Społeczny
Fundusze
obszaru EOG

Samorządy Branic,
Głubczyc i Kietrza oraz
Starostwa Powiatowego
w Głubczycach

Urząd Miejski
w Baborowie

Liczba EKO targów w
okresie 2014-2020

Rada Miejska w
Baborowie

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020

Lokalni
przedsiębiorcy/rolnicy

Regionalny
Program

Operacyjny na
lata 2014-2020

2.1.3 PROWADZENIE
KAMPANII
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

2.1.4 ORGANIZACJA
REGIONALNYCH EKO
TARGÓW

Opracowywanie profesjonalnych
ogłoszeń oraz do gazet.

Organizacja jednej dorocznej
imprezy oraz stworzenie
warunków do co miesięcznych
mini targów EKO w Baborowie

Informacja o możliwości
zakupu zdrowej żywności
powinna być przekazywana
potencjalnym
zainteresowanym w sposób,
w jaki robią to firmy
komercyjne. Taka
informacja poza granice
gminy, czy powiatu to także
znakomita działania
marketingowe wpływające
na budowanie marki „Gmina
Baborów”
Targi wpłyną na promocję
lokalnych produktów oraz
staną się platformą do
nawiązywania relacji
gospodarczych.

Urząd Miejski
w Baborowie
Rada Miejska w
Baborowie

Liczba sprzedawców
uczestniczących w EKO
targach w okresie 20142020

Gminny Ośrodek Kultury
w Baborowie

Aktualizacja oraz opracowanie
prezentacji multimedialnej
terenów inwestycyjnych –
komunalnych, Skarbu Państwa i
podmiotów prywatnych.

Istniejąca informacja o
terenach inwestycyjnych
odbiega od obowiązujących
standardów promowania
tego typu ofert. Należy ją
dostosować do poziomu,
którego oczekują
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Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020
Fundusze
transgraniczne

Urząd Miejski
w Baborowie
Rada Miejska w
Baborowie

Liczba sprzedawców
uczestniczących w EKO
targach w okresie 20142020

Gminny Ośrodek Kultury
w Baborowie

2.1.5 PROMOCJA
TERENÓW
INWESTYCYJNYCH

Budżet Gminy

Urząd Miejski
w Baborowie
Opolskie Centrum
Rozwoju Gospodarki
Polska Agencja

Liczba miesięcznych
wyświetleń prezentacji
multimedialnej w okresie
2014-2020
Liczba ofert inwestorów
w okresie 2014-2020

Budżet Gminy
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020
Fundusze
transgraniczne
Budżet Gminy
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020

potencjalni inwestorzy.

2.2.1 URUCHOMIENIE
GOSPODARCZEGO
INKUBATORA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
2.2.2 URUCHOMIENIE
CENTRUM WSPARCIA
ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH

Punkt tożsamy z pkt. 2.1.1

Punkt tożsamy z pkt. 2.1.1

Utworzenia miejsca wsparcia

Na obszarze Gminy Baborów
(i dalej: całego Powiatu
Głubczyckiego) działa wiele
organizacji formalnych i
nieformalnych, w tym
bardzo dużo aktywnych,
których w ich rozwoju
ograniczają sprawy formalne
oraz brak funduszy.
Centrum zmieni tę sytuację,
a podmioty społeczne
włączą się skutecznie w
działania wpływające na
proces poprawy jakości
życia na obszarach wiejskich
i w mieście.

trzeciego sektora, czyli
organizacji i grup
nieformalnych, w tym
prowadzących działalność
społeczną powinno służyć
podmiotom całego powiatu
głubczyckiego. Działalność
takiego centrum: doradztwo z
zakresu zakładania i
prowadzenia organizacji
pozarządowych, ich
finansowania, uzyskiwania
wsparcia ze źródeł
zewnętrznych, współpracy z
samorządami, organizowania
sieci itp.

Informacji i Inwestycji
Zagranicznych
Punkt tożsamy z pkt.
2.1.1

Urząd Miejski
w Baborowie
Rada Miejska w
Baborowie
Gminny Ośrodek Kultury
w Baborowie
Organizacje
pozarządowe

Punkt tożsamy z pkt.
2.1.1

Punkt tożsamy
z pkt. 2.1.1

Liczba podmiotów
korzystających z
wsparcia w latach 20142020

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020
Program
Operacyjny
Wiedza
Edukacja
Rozwój (PO
WER)

Sołectwa
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Samorządy Branic,
Głubczyc i Kietrza oraz
Starostwa Powiatowego
w Głubczycach

Funduszu
Inicjatyw
Obywatelskich
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
(otwarte
konkursy ofert)
Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej
(otwarte
konkursy ofert)
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2.2.3 WDROŻENIE
PROGRAMU PROMES
DLA ORGANIZACJI
POZYSKUJĄCYCH
DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ
ZEWNĘTRZNYCH

Wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących
zabezpieczenie realizacji
projektów przez organizacje
pozarządowe ze źródeł
zewnętrznych.

2.2.4 PROMOCJA
WŁĄCZANIA OSÓB 60+
W ŻYCIE SPOŁECZNE I
GOSPODARCZE
PROMOCJA TERENÓW
INWESTYCYJNYCH

Realizacja projektów
poprawiających aktywność (w tym
gospodarczą) oraz integrację
środowisk senioralnych.
Utworzenie Rady Seniorów przy
Radzie Miejskiej w Baborowie
(jako organ doradczy)
Organizowanie szkoleń dla
trenerów, opiekunów osób
starszych.
Włączanie zasady likwidacji barier
architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych i seniorów do
każdego z realizowanych
projektów inwestycyjnych.
Budowanie wolontariatu
senioralnego.
Realizowanie programów
profilaktyki zdrowia.

Organizacje, które będą
samodzielnie i z sukcesem
aplikować o fundusze
zewnętrzne mogą liczyć na
wsparcie samorządów w
tym względzie, aby uniknąć
wysokich – i nie
kwalifikowanych – kosztów
obsługi kredytów w
bankach.
Struktura demograficzna
Gminy Baborów w ciągu
ostatnich lat mocno się
zmieniła, tendencje również
wskazują na zwiększającą się
grupę osób w wieku pow. 60
lat.
Jest to tendencja
obowiązująca w całym kraju,
chociaż województwo
opolskie jest w sytuacji
najgorszej.
Jednak badacze rynku
zwracają uwagę na trend
silver economy, który
wskazuje, jak ważnym
odbiorcą usług i produktów
rynkowych są seniorzy.
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej wskazuje w
swoich opracowaniach na
tzw. „aktywne starzenie”, na
które składa się:
zatrudnienie, aktywność
społeczna, niezależne,
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Urząd Miejski
w Baborowie
Rada Miejska w
Baborowie

Liczba podmiotów
korzystających z
wsparcia w latach 20142020

Budżet Gminy

Liczba seniorów
uczestniczących w
działaniach
w okresie 2014-2020

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020

Organizacje
pozarządowe

Urząd Miejski w
Baborowie
Rada Miejska w
Baborowie
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Podmioty służby zdrowia
Organizacje
pozarządowe

Program
Operacyjny
Wiedza
Edukacja
Rozwój (PO
WER)
Funduszu
Inicjatyw
Obywatelskich

Sołtysi
Zespół SzkolnoPrzedszkolny

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
(otwarte
konkursy ofert)
Ministerstwo

zdrowe i bezpieczne
mieszkanie oraz zdolność i
przygotowanie otoczenia do
wykorzystania potencjału
starzejącego się
społeczeństwa.

Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
(otwarte
konkursy ofert
oraz programy)
Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej
(otwarte
konkursy ofert)
Fundusze
transgraniczne

2.3.1 URUCHOMIENIE
CENRTUM INFORMACJI I
PROMOCJI
2.3.2 BUDOWA MAŁEJ
INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ W
WYZNACZONYCH
SOŁECTWACH

Punkt tożsamy z pkt. 2.2.2

Punkt tożsamy z pkt. 2.2.2

Punkt tożsamy z pkt.
2.2.2

Punkt tożsamy z pkt.
2.2.2

Utworzenie miejsc małej
infrastruktury turystycznej w
wybranych miejscach gminy.

Turystka to druga obok
rolnictwa, sadownictwa,
ogrodnictwa i kwiaciarstwa
branża, wpływająca na
rozwój gospodarczy
obszaru. Niestety, obecnie
trudno mówić o
infrastrukturze turystycznej,
w tym także o tzw. małej
infrastrukturze, tj. miejscach
odpoczynku dla
odwiedzających i turystów.

Urząd Miejski
w Baborowie

Liczba wybudowanych,
zmodernizowanych lub
doposażonych obiektów
w okresie 2014-2020

103

Rada Miejska w
Baborowie
Gminny Ośrodek Kultury
w Baborowie

Fundusze
obszaru EOG
Punkt tożsamy
z pkt. 2.2.2
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020

Sołectwa

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Organizacje
Pozarządowe

Fundusze
transgraniczne

2.3.3 UTWORZENIE
PARKU MINIATUR W
BABOROWIE
ODZWIERCIEDLAJĄCYCH
POŁOŻENIE
POSZCZEGÓLNYCH WSI
I TYPOWYCH DLA NICH
OBIEKTÓW

Sporządzenie miniaturowych
obiektów typowych dla danego
sołectwa i miasta i umieszczenie
ich w Parku Miejskim wraz z
informacjami o danej
miejscowości o obiekcie.

Miasto jest dla całej gminy
centrum administracyjnym,
oświatowym, kulturalnym
oraz gospodarczym. Tutaj
też przede wszystkim dotrze
Odwiedzający/Turysta.
Utworzenie takiego parku
nie dość, że wpłynie na
poprawę estetyki miasta, to
jeszcze będzie nietypowym
drogowskazem do innych
miejscowości.
Propozycja padła podczas
warsztatów.
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Rada Miejska w
Baborowie

Fundusze
obszaru EOG
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020

Gminny Ośrodek Kultury
w Baborowie

Fundusze
transgraniczne

Sołectwa

Fundusze
obszaru EOG

Urząd Miejski
w Baborowie

Organizacje
Pozarządowe

Powierzchnia
zagospodarowanego pod
projekt parku

2.3.4 OZNAKOWANIE
TRAS TURYSTYCZNYCH

Wytycznie w terenie (drogi leśne,
transportu rolnego, drogi lokalne)
tras turystycznych i ich
oznakowanie

Obszar Gminy Baborów
sprzyja aktywnej rekreacji –
pieszej, rowerowej, a zimą –
narciarstwu biegowemu.
Istnieją wytyczone w części
gminy ścieżki, jednak nie ma
spójnej koncepcji takich
tras.
Rozwój turystyki pieszej i
rowerowej wzmocnią
inwestycje w remonty dróg,
w tym dróg transportu
rolnego.

Urząd Miejski
w Baborowie

Utworzenie tras narciarstwa
biegowe wymaga kooperacji
z rolnikami oraz wsparcia
organizacji narciarskich
promujących ten rodzaj
sportu

Organizacje sportowe

Rada Miejska w
Baborowie
Gminny Ośrodek Kultury
w Baborowie
Organizacje
pozarządowe

Liczba kilometrów
wyznaczonych tras
turystycznych w okresie
2014-2020

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020
Program
Operacyjny
Wiedza
Edukacja
Rozwój (PO
WER)

Sołectwa
Funduszu
Inicjatyw
Obywatelskich

Rolnicy
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
(otwarte
konkursy ofert)
Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
(otwarte
konkursy ofert
oraz programy)
Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej
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(otwarte
konkursy ofert)

2.3.4 REWITALIZACJA
ZABYTKÓW

Prowadzenie prac remontowych
zabytków Gminy Baborów

Według analizy zasobów
historycznych i kulturowych
niemal wszystkie obiekty
zabytkowe na obszarze
gminy wymagają remontu.
Ich właścicielem są
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Urząd Miejski
w Baborowie
Rada Miejska w
Baborowie

Liczba organizowanych
imprez i wydarzeń
w okresie 2014-2020
Liczba uczestników
organizowanych imprez i

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na
lata 2014-2020

najczęściej parafie, które
muszą samodzielnie
aplikować o dotacje.
Rola samorządu to wsparcie
merytoryczne.

Gminny Ośrodek Kultury
w Baborowie

wydarzeń
w okresie 2014-2020

Organizacje
pozarządowe

Program
Operacyjny
Wiedza
Edukacja
Rozwój (PO
WER)

Sołectwa
Funduszu
Inicjatyw
Obywatelskich

Parafie

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
(otwarte
konkursy ofert)
Fundusze
transgraniczne
Punkt tożsamy
z pkt. 2.1.3

2.3.6 PROWADZENIE
KAMPANII
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

Punkt tożsamy z pkt. 2.1.3

Punkt tożsamy z pkt. 2.1.3

Punkt tożsamy z pkt.
2.1.3

Punkt tożsamy z pkt.
2.1.3

2.3.7 ZLECANIE ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z
PROMOCJĄ TURYSTKI W
RAMACH OTWARTYCH
KONKURSÓW OFERT

Ogłaszanie otwartych konkursów
ofert z zakresu organizacji i
promocji turystyki jako
priorytetowych.

Urząd Miejski
w Baborowie

Liczba wdrożonych w
ramach programu
działań w latach 20142020

Budżet Gminy

2.3.8 ORGANIZACJA I
PROMOCJA IMPREZ

Opracowanie spójnego kalendarza
imprez sportowych, rekreacyjnych
i kulturalnych oraz ich promocja w

Wsparcie organizacji
pozarządowych w tym
zakresie i zlecenia zadań na
zewnątrz wpłynie na
poprawę infrastruktury
turystycznej oraz jej
promocję.
Istnieje kalendarz imprez
organizowanych przez GOK i
są to wydarzenia, które

Liczba uczestników
uczestniczących w
działaniach

Program
Rozwoju
Obszarów
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Rada Miejska w
Baborowie

Urząd Miejski w
Baborowie

SPORTOWYCH,
REKREACYJNYCH I
KULTURALNYCH

regionie.

cieszą się popularnością
wśród mieszkańców.
Doskonałym ich
uzupełnieniem są świetlice
wiejskie. Należałoby jednak
wprowadzić większą
cykliczność tych wydarzeń i
wypromować je nie tylko na
obszarze gminy, czy też w
danym środowisku, np.
biegaczy.
Należy też włączyć do
działań organizacje
pozarządowe, które mają
większe możliwości na
pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych na tego typu
przedsięwzięcia.

Rada Miejska w
Baborowie
Gminny Ośrodek Kultury
Organizacje
pozarządowe
Sołtysi
Zespół SzkolnoPrzedszkolny

w okresie 2014-2020

Wiejskich na
lata 2014-2020
Program
Operacyjny
Wiedza
Edukacja
Rozwój (PO
WER)
Funduszu
Inicjatyw
Obywatelskich
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
(otwarte
konkursy ofert)
Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
(otwarte
konkursy ofert
oraz programy)
Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej
(otwarte
konkursy ofert)
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Fundusze
transgraniczne
Fundusze
obszaru EOG

CEL STRATEGICZNY NR 3

POPRAWA ESTETYKI OBSZARU GMINY BABORÓW
DZIAŁANIE

OPIS

UZASADNIENIE

PARTNERZY

WSKAŹNIKI

3.1.1 PRZEBUDOWA,
MODERNIZACJE, BUDOWA
MIEJSC PUBLICZNYCH

Remonty i modernizacje dróg, w tym
dróg transportu rolnego

Stan dróg lokalnych wymaga
modernizacji. Budowa dróg
transportu rolnego umożliwi
nie tylko poprawę pracy
rolników, ale także wpłynie na
utworzenie sieci tras
turystycznych.
Wszystkie elementy tego
działania wpłyną na poprawę
jakości życia na obszarze gminy
i stworzenia odpowiednich
warunków do zamieszkania na
tym terenie.

Urząd Miejski w Baborowie

Liczba kilometrów
wybudowanych lub
zmodernizowanych dróg,
chodników w latach 20142020

Budowa chodników
Modernizacja centrum sołectw
Budowa małej infrastruktury
turystycznej

3.1.2 NASADZENIA ROŚLIN

Wyznaczenie miejsc nasadzeń

Nasadzenia roślin według
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Rada Miejska w Baborowie
Zarząd Dróg Powiatowych
Organizacje pozarządowe
Sołectwa

Powierzchnia
zmodernizowanych
centrów wsi w latach 20142020
Liczba mieszkańców
sołectw, w których zostało
zmodernizowane centrum
aktywności i integracji w
latach 2014-2020

Urząd Miejski w Baborowie

Powierzchnia obszarów

POTENCJALNE
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Budżet gminy
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020
Fundusze
obszaru EOG
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
Programy
rządowe
(drogowe)
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Budżet Gminy

roślinności według opracowanej
koncepcji

3.1.3 OPRACOWANIE
KONCEPCJI
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

W każdym sołectwie należy
wyodrębnić część przestrzeni
publicznej, która będzie centrum
integracji i aktywizacji (nie należy
mylić tego z właściwym centrum
miejscowości). Zanim zostaną podjęte
działania inwestycyjne należy
przeprowadzić opracowanie koncepcji
zagospodarowania tych miejsc – w
oparciu o konsultacje ze społecznością
danej miejscowości. Dopiero
koncepcja powinna być punktem
wyjścia do opracowywania
konkretnych projektów. Koncepcje
pozwolą też ocenić, który obszar
faktycznie wymaga interwencji, a
który małych projektów społecznych.
Te „centra” wsi mogą (ale nie muszą)
pełnić jednocześnie funkcji małej

koncepcji opracowanej przez
specjalistów to najszybszy
sposób poprawienia estetyki
miejscowości.

Rada Miejska w Baborowie
ZUK Baborów

Proponujemy, aby każda z
miejscowości wybrała jedną
wiodącą roślinę, która będzie w
znaczącej przewadze tam
sadzona: np. wieś bzów, wieś
lawendy, wieś wiśni. Trzeba
tylko pamiętać, aby te pomysły
były efektowne przez jak
najdłuższy czas roku,
odpowiadały warunkom
glebowym i klimatycznym oraz
by były zaakceptowane przez
lokalną społeczność.

Sołectwa

Koncepcje mogą powstać w
ramach konkursu
adresowanego do biur
projektowych i
architektonicznych – w chwili,
gdy będzie istniała szansa na
pozyskanie środków na
realizację inwestycji w zakresie
objętym koncepcją.

Urząd Miejski w Baborowie
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poddanych nasadzeniom
latach 2014-2020

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020
Fundacje
krajowe
promujące
ochronę
środowiska,
ekologię, rozwój
społeczny w
oparciu o
naturalne zasoby

Rada Miejska w Baborowie
Biura projektowe i
architektoniczne

Liczba powstałych koncepcji
w latach 2014-2020

Budżet Gminy
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020

3.1.4 INFORMACJA I
PROMOCJA ZWIĄZANA Z
KSZTAŁCENIEM POSTAW

3.1.5 WDROŻENIE PROGRAMU
PROMES DLA ORGANIZACJI
POZYSKUJĄCYCH DOTACJE ZE
ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

3.2.1 WDROŻENIE
KONKURSÓW NA NAJLEPIEJ
ZAGOPSODAROWANE
PRZESTRZENIE PRYWATNE

infrastruktury turystycznej.
Organizacja warsztatów i szkoleń z
zakresu zagospodarowania ładu
przestrzennego

Wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących zabezpieczenie
realizacji projektów przez organizacje
pozarządowe ze źródeł zewnętrznych.

Ogłoszenie konkursów na:
PIĘKNE GOSPODARSTWO ROLNE
UROCZY DOM
SIELSKI OGRÓD
OKNO NA ŚWIAT

Aby zmienić wizerunek gminy
niezbędna jest zmiana postaw i
kształcenie w zakresie aranżacji
przestrzeni, ogrodnictwa,
sadownictwa, kwiaciarstwa.
Takie szkolenia w ramach
realizowanych projektów mogą
prowadzić lokalni
przedsiębiorcy

Urząd Miejski w Baborowie

Sołtysi

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020

Organizacje, które będą
samodzielnie i z sukcesem
aplikować o fundusze
zewnętrzne mogą liczyć na
wsparcie samorządów w tym
względzie, aby uniknąć
wysokich – i nie
kwalifikowanych – kosztów
obsługi kredytów w bankach.
Mieszkańcy Gminy Baborów
powinni zostać włączeni w
poprawę wizerunku obszaru i
zmotywowani do
zaangażowania się w to
działanie. Motywacją taką
może być wsparcie w ramach
ogłaszanych przez samorząd
konkursów.

Urząd Miejski w Baborowie

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER)
Budżet Gminy
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Rada Miejska w Baborowie

Liczba uczestników
warsztatów i szkoleń w
latach 2014-2020

Przedsiębiorcy

Rada Miejska w Baborowie

Liczba podmiotów
korzystających z wsparcia w
latach 2014-2020

Budżet Gminy

Organizacje pozarządowe

Urząd Miejski w Baborowie
Rada Miejska w Baborowie
Sołtysi

Liczba osób biorących
udział w konkursach w
latach 2014-2020

Budżet Gminy

CEL STRATEGICZNY NR 4

WYPROMOWANIE MARKI „GMINA BABORÓW”
DZIAŁANIE

OPIS

UZASADNIENIE

PARTNERZY

WSKAŹNIKI

4.1.1 URUCHOMIENIE
PORTALU: GMINA BABORÓW I
SOŁECTWA

Rozszerzenie istniejącej strony
internetowej www.baborow.pl do
pełnienia funkcji portalu i podawania
w systemie zintegrowanym informacji
ze wszystkich sołectw, jednostek i
organizacji pozarządowych

Strona www.baborow.pl to
przejrzysta i funkcjonalna
strona informacyjna, która
mogłaby jednak pełnić rolę o
wiele szerszą w zakresie
informacji i promocji. Tylko
kilka jednostek organizacyjnych
gminy działa w systemie
zintegrowanym, a przecież taką
funkcję można rozszerzyć na:
sołectwa, lokalne organizacje
pozarządowe i inne jednostki.
W ten sposób wszystkie dane
ze stron i podstron
skumulowane byłyby w jednym
miejscu, co wpłynęłoby w
pozytywny sposób na
informację o całym obszarze
gminy i jego promocji.
Portale społecznościowe są
obecnie ważnym narzędziem
markietingowym, dzięki
któremu informacja o
podmiocie prowadzącym profil
trafia do zainteresowanych
szybciej i skuteczniej niż z
wykorzystaniem tradycyjnych
nośników.
Ogłoszenie konkursu
adresowanego do firm
reklamowych i innych na
opracowanie systemu

Urząd Miejski w Baborowie

Liczba stron/podstron w
systemie zintegrowanym
portalu www.baborow.pl w
roku 2020

4.1.2 PROWADZENIE PROFILU
GMINY W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

4.1.3 WYKONANIE
MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Uruchomienie i prowadzenie profilu
Gminy Baborów na portalu
społecznościowym.

Opracowanie systemu identyfikacji
wizualnej oraz edycja materiałów
promocyjnych
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Rada Miejska w Baborowie
Firma zarządzająca
portalem
Organizacje pozarządowe

Liczba średnich wejść
miesięcznych na portal w
latach 2014-2020

POTENCJALNE
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA
Budżet gminy
Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020
Fundusze
obszaru EOG

Sołectwa
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Urząd Miejski w Baborowie

Liczba osób, które
obserwują profil w 2020 r.

Działanie
bezkosztowe
Ewentualny koszt
osoby
wprowadzającej
codziennie
informacje

Urząd Miejski w Baborowie
Rada Miejska w Baborowie

Liczba powstałych
materiałów (nakłady) w
latach 2014-2020

Budżet Gminy
Program
Rozwoju

identyfikacji wizualnej i
wdrażanie wybranej koncepcji
w ramach posiadanych
środków.

Firmy reklamowe i inne

Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020

Organizacje pozarządowe
Gminny Ośrodek Kultury

4.1.4 UMOŻLIWIENIE
OBSERWACJI ATRAKCYJNEGO
MIEJSCA (MIEJSC) ON LINE

4.2.1 POPRAWA JAKOŚCI
INFRASTRUKTURY
KULTURALNEJ ORAZ
REKREACYJNEJ, W TYM
PLACÓW ZABAW

4.2.2 ORGANIZACJA CZTERECH
OGÓLNODOSTĘPNYCH IMPREZ
ZWIĄZANYCH Z PORAMI ROKU
I ICH PROMOCJA W REGIONIE

Uruchomienie systemu wideo w
miejscu atrakcyjnym przyrodniczo (np.
gniazdo bocianie) i prowadzenie
transmisji on line w sieci (na stronie
oraz na profilach w mediach
społecznościowych)

Stworzenie w budynku dawnego
Ratusza miejsca w strukturach
Gminnego Ośrodka Kultury, które
spełniać będzie standardy, jakie
obowiązują w tego typu placówkach.
Utworzenie miejsc małej
infrastruktury turystycznej w
wybranych miejscach gminy.
Poprawa jakości placów zabaw tam,
gdzie jest to niezbędne, aby stworzyć
sieć bezpiecznych placów w całej
gminie.

Organizacja czterech imprez o
charakterze regionalnym:
Wiosenne EKO TARGI
Festiwal Piosenki o Miłości (nazwa
robocza)
Święto Kapusty (robocza nazwa

Zachęcenie organizacji
pozarządowych do edycji
materiałów zgodnie z
wprowadzonym systemem.
To jedno z ciekawszych
narzędzi wdrażanych obecnie w
sieci internetowej i
zdobywającej coraz większą
liczbę sympatyków.
Doskonały, prosty i nie
wymagający dużych nakładów
projekt promocyjny.
Jak wynika z analizy
infrastruktura kulturalna i
rekreacyjna wymaga poprawy.

Urząd Miejski w Baborowie

Liczba obserwatorów
miejsca w roku 2020

Rada Miejska w Baborowie

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020

Organizacje pozarządowe
Sołtysi
Urząd Miejski w Baborowie
Rada Miejska w Baborowie

Budżet Gminy

Liczba wybudowanych,
zmodernizowanych lub
doposażonych obiektów w
okresie 2014-2020

Gminny Ośrodek Kultury w
Baborowie

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020
Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
Fundusze
transgraniczne

Aby zbudować stabilną markę
Gminy Baborów trzeba na
obszarze gminy organizować
imprezy cykliczne o zasięgu co
najmniej regionalnym. Wśród
najpopularniejszych tego typu
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Urząd Miejski w Baborowie
Rada Miejska w Baborowie

Liczba organizowanych
imprez i wydarzeń
w okresie 2014-2020

Gminny Ośrodek Kultury w
Baborowie

Liczba uczestników
organizowanych imprez i

Fundusze
obszaru EOG
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020

imprezy)
Jarmark Bożonarodzeniowy na
baborowskim Rynku

wydarzeń są: festiwale piosenki
oraz imprezy kulinarne
(zwłaszcza, że trend blogów
kulinarnych będzie się wciąż
rozwijał, a na terenie
województwa powstało
stowarzyszenie Opolska
Blogosfera). Aby zapewnić
spójność wizerunkową oraz
pełne wykorzystanie zasobów
proponujemy organizację
festiwalu piosenek, których
motywem przewodnim będzie
miłość – temat klasyczny i wciąż
popularny. Festiwal musi mieć
formę konkursu.
Święto Kapusty wiązałoby się z
organizacją trzydniowej
imprezy, której motywem
przewodnim byłby produkt
rolny. Najważniejsze, aby
produkt ten można było
wykorzystać kulinarnie.
Proponujemy zorganizowanie
w tym czasie konkursu
kulinarnego oraz warsztatów
kulinarnych – a to wszystko w
otoczeniu imprez
towarzyszących.
EKO TARGI to z kolei y punktem
1.1. gospodarstw ekologicznych
i zdrowej żywności. W
miastach, np. w Opolu
powstają grupy sympatyków
tzw. slow food, którzy
zamawiają ekologiczne jedzenie
z dostawą do domu. Takie targi
mogą wypromować lokalne
małe gospodarstwa rolne,
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Organizacje pozarządowe
Sołectwa

wydarzeń
w okresie 2014-2020

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER)
Funduszu
Inicjatyw
Obywatelskich
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
(otwarte
konkursy ofert)
Fundusze
transgraniczne

4.3.1 URUCHOMIENIE
GOSPODARCZEGO
INKUBATORA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Utworzenie inkubatora powinno
przebiegać w trzech etapach:
1: utworzenie miejsc biurowych, z
dostępem do biurowej infrastruktury
(sieć internetowa, faks, drukarki,
komputery, telefony itp.) z
nieodpłatnymi usługami doradczymi w
zakresie: założenie i prowadzenie
działalności gospodarczej, księgowość
i finanse, dotacje ze środków
zewnętrznych, prawo krajowe i UE,
wsparcie promocji i udziału w targach.
2: Modernizacja i wyposażenie

ogrodnicze, sadownicze, a w
miarę rozwoju umożliwiać
nawiązywania współpracy
gospodarczej między
instytucjami i organizacjami, a
nie tylko między wytwórcą, a
klientem.
Baborów jest miastem, które
idealnie nadaje się do
zorganizowania Jarmarku
Bożonarodzeniowego w
klimacie bajkowym. Niezbędne
byłoby zaaranżowanie jednej z
części Rynku oraz opracowanie
klasycznego programu i
umożliwienie producentom i
sprzedawcom produktów
świątecznych wystawienie się.
Przeprowadzenie takiej imprezy
nie jest łatwe i wymaga dużego
zaangażowania czasu.
organizację takich cyklicznych
wydarzeń mogą prowadzić
również grupy społeczne, które
mają większe możliwości
pozyskiwania na nie środków.
Wywiad terenowy pozwolił
określić, że najpoważniejszą
barierą w podejmowaniu
aktywności gospodarczej są
początkowe koszty związane z
utrzymaniem biur, sklepów, czy
konieczność zainwestowania w
wyposażenie, czyli linie
produkcyjne. Ten obowiązek w
ramach projektów
finansowanych ze źródeł
zewnętrznych może przyjąć na
siebie samorząd we współpracy
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Urząd Miejski w Baborowie
Rada Miejska w Baborowie
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Profilowana uczelnia
wyższą lub kierunek
(związany z rolnictwa,
ogrodnictwa, sadownictwa i
kwiaciarstwa)

Powierzchnia inkubatora
przedsiębiorczości
wybudowanego/zmoderniz
owanego/
Wyposażonego w latach
2014-2020

Budżet gminy

Liczba powstałych w latach
2014-2020 nowych
podmiotów gospodarczych.

Europejski
Fundusz
Społeczny

Liczba osób korzystających
z oferty inkubatora w latach

Fundusze
obszaru EOG

Regionalny
Program
Operacyjny na
lata 2014-2020

obiektów komunalnych pod wynajem
na preferencyjnych warunkach –
zgodnie z potrzebami rynku (sklepy,
firmy usługowe, np. żłobek i inne, np.
linie technologiczne).
3: utworzenie stacji badawczych na
potrzeby rolnictwa, ogrodnictwa,
sadownictwa i kwiaciarstwa.
4.3.2 URUCHOMIENIE
CENTRUM WSPARCIA
ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Utworzenia miejsca wsparcia
trzeciego sektora, czyli organizacji i
grup nieformalnych, w tym
prowadzących działalność społeczną
powinno służyć podmiotom całego
powiatu głubczyckiego. Działalność
takiego centrum: doradztwo z zakresu
zakładania i prowadzenia organizacji
pozarządowych, ich finansowania,
uzyskiwania wsparcia ze źródeł
zewnętrznych, współpracy z
samorządami, organizowania sieci itp.

z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, a w dalszej fazie
rozwoju inkubatora – również z
profilowana uczelnią wyższą,
lub kierunkiem.
Co więcej – na terenie powiatu
głubczyckiego byłby to pierwszy
taki sprofilowany inkubator.
Na obszarze Gminy Baborów (i
dalej: całego Powiatu
Głubczyckiego) działa wiele
organizacji formalnych i
nieformalnych, w tym bardzo
dużo aktywnych, których w ich
rozwoju ograniczają sprawy
formalne oraz brak funduszy.
Centrum zmieni tę sytuację, a
podmioty społeczne włączą się
skutecznie w działania
wpływające na proces poprawy
jakości życia na obszarach
wiejskich i w mieście.

Samorządy Branic, Głubczyc
i Kietrza oraz Starostwa
Powiatowego w
Głubczycach

2014-2020

Urząd Miejski w Baborowie

Liczba podmiotów
korzystających z wsparcia w
latach 2014-2020

Rada Miejska w Baborowie
Gminny Ośrodek Kultury w
Baborowie

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER)

Organizacje pozarządowe
Sołectwa
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Funduszu
Inicjatyw
Obywatelskich

Samorządy Branic, Głubczyc
i Kietrza oraz Starostwa
Powiatowego w
Głubczycach

4.3.3 UTWORZENIE CENTRUM
INFORMACJI I PROMOCJI

Utworzenia Centrum Informacji i
Promocji Turystycznej obszaru
Powiatu Głubczyckiego

Ponieważ na obszarze Powiatu
Głubczyckiego nie ma sprawnie i w oparciu o
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Urząd Miejski w Baborowie
Rada Miejska w Baborowie

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
(otwarte
konkursy ofert)

Liczba osób korzystając z
usług centrum w latach
2014-2020

Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej
(otwarte
konkursy ofert)
Program
Rozwoju
Obszarów

obowiązujące trendy i
standardy - działających
punktów (centrów) informacji
związanych z turystyką,
wspierających przedsiębiorców,
czy organizacje pozarządowe,
obowiązki te może przyjąć na
siebie Gmina Baborów.

4.3.4 WYKORZYSTANIE KNOWHOW PARTNERSKIEJ GMINY
TEUBLITZ ORAZ HRADEC NAD
MORAWIĆ W ROZWOJU SIECI
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Nawiązanie współpracy z
zagranicznymi partnerami w zakresie
szkoleń i warsztatów z zakresu
prowadzenia informacji turystycznej

Partnerzy zagraniczni Gminy
Baborów mają osiągnięcia w
zakresie prowadzenia
informacji turystycznych,
zwłaszcza partnerskie miasto w
Czechach – Hradec nad
Morawicą, w którym od 1997
roku działa Centrum Informacji
Turystycznej Hradec nad
Moravicí. Centrum od 2003 r.
jest oficjalnym ośrodkiem
informacji turystycznej i
posiada certyfikat Czeskiej
Centrali Ruchu Turystycznego
CzechTourism. Doświadczenie
czeskiego partnera to dla
Gminy Baborów możliwość
zdobycia informacji, w jaki
sposób promować i
informować o ofercie.

Wiejskich na lata
2014-2020

Gminny Ośrodek Kultury w
Baborowie

Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER)

Organizacje pozarządowe
Sołectwa
Samorządy Branic, Głubczyc
i Kietrza oraz Starostwa
Powiatowego w
Głubczycach
Urząd Miejski w Baborowie

Funduszu
Inicjatyw
Obywatelskich
Liczba osób przeszkolonych
w latach 2014-2020

Rada Miejska w Baborowie
Organizacje pozarządowe
Samorządy Teublitz oraz
Hradec nad Morawicą

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020
Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER)
Funduszu
Inicjatyw
Obywatelskich
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
(otwarte
konkursy ofert)
Fundusze
transgraniczne

4.3.5 KAMPANIE PROMOCYJNE
I INFORMACYJNE WŚRÓD

Prowadzenie działań informacyjnych i
promocyjnych na obszarze Powiatu

Nawiązanie relacji partnerskich
w zakresie promowania
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Urząd Miejski w Baborowie

Liczba rozkolportowanych
materiałów (nakłady) w

Program
Rozwoju

MIESZKAŃCÓW POWIATU

Głubczyckiego

produktów turystycznych
obszaru.

Rada Miejska w Baborowie
Gminny Ośrodek Kultury w
Baborowie
Organizacje pozarządowe
Samorządy Branic, Głubczyc
i Kietrza oraz Starostwa
Powiatowego w
Głubczycach

latach 2014-2020

Obszarów
Wiejskich na lata
2014-2020
Program
Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER)
Funduszu
Inicjatyw
Obywatelskich
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
(otwarte
konkursy ofert)
Fundusze
transgraniczne
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CZĘŚĆ IV: REALIZACJA, MONITOROWANIE WSKAŹNIKÓW
I EWALUACJA
IV.1: REALIZACJA STRATEGII
Jak już wcześniej pisaliśmy, realizacja założeń strategii, to nie obowiązek administracji, ale
całej wspólnoty, która zamieszkuje obszar Gminy Baborów. Oczywiście, można założyć, że
realizatorami o najwyższych kompetencjach (wiedzy i umiejętnościach) są pracownicy Urzędu
Miejskiego w Baborowie, jednostek organizacyjnych oraz radni. Osiągnięcie założonych celów nie
będzie jednak zależeć tylko od nich, niezbędne jest zatem przygotowanie pozostałych podmiotów
życia społecznego

do wdrażania i monitorowania tego

dokumentu.

W

ramach prac

przygotowawczych do realizacji założeń strategicznych należy zatem przewidzieć szkolenia i warsztaty
oraz konferencje i seminaria o charakterze lokalnym adresowane do podmiotów z terenu Gminy
Baborów. Społeczne grupy nieformalne powinny zostać przeszkolone w zakresie sformalizowania
swoich działań, a razem z istniejącymi organizacjami pozarządowymi w temacie zarządzania
projektami, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, finansowania działalności społecznej w ogóle oraz
księgowości i rozliczania projektów. Przedsiębiorcy z kolei mogą uczestniczyć w seminariach
związanych z wdrażaniem nowych narzędzi technologicznych, finansowania własnych projektów oraz
budowania sieci gospodarczych i włączania się w istniejące. Administracja samorządowa mogłaby
stać się specjalistą od sieciowania podmiotów, zarządzania logistycznego, działań promocyjnych oraz
informacyjnych. I w tym zakresie powinna brać udział w określonych działaniach edukacyjnych.
W każdym społeczeństwie istnieją trzy grupy podmiotów:
- podmioty o charakterze publicznym (dostarczające dobra publiczne) – nazywane sektorem
pierwszym
- podmioty o charakterze prywatnym (dostarczające dobra komercyjne), podmioty prowadzące
działalność gospodarczą – nazywane sektorem drugim
- podmioty o charakterze prywatnym (dostarczające dobra publiczne) czyli organizacje pozarządowe
– nazywane sektorem trzecim
Funkcjonowanie lokalnej gospodarki w największym stopniu związane jest z sektorem
drugim. Włączenie sektora

prywatnego w lokalny rozwój gospodarczy może mieć charakter

programowej współpracy opartej na partnerstwie publiczno-prywatnym. Należy pamiętać, że firmy
prywatne angażują się w rozwój gospodarczy poprzez swoją aktywność tam, gdzie istnieją warunki
umożliwiające im uzyskanie zwrotu zaangażowanego kapitału.
Na poziomie lokalnym dużego znaczenia nabiera partnerstwo sektorów: publicznego,
prywatnego i pozarządowego. Na takim poziomie zakłada się rozwój endogeniczny, czyli rozwój
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opierający się o własne zasoby. By było możliwe właściwe ich wykorzystanie samorząd lokalny
przyjmuje na siebie obowiązek podejmowania działań związanych z wsparciem powstawania nowych
przedsiębiorstw i wspomaganiem już istniejących, organizowaniem instytucji zajmujących się
stymulowaniem rozwoju, udzielaniem pomocy w uzyskiwaniu kapitału, przepływie rozwiązań
nowatorskich, wiedzy i umiejętności, współdziałaniu z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie
rozpoznawania rynków zbytu.
Aby taka współpraca przyniosła realne efekty musi powstać platforma współpracy i wymiany
idei, doświadczeń i dobrych praktyk. Wymiany informacji, analizowanie potrzeb rynku, ocena
realizowanych działań, których beneficjentami są przedstawiciele drugiego i trzeciego sektora to
podstawa działalności pewnego forum. Narzędziem promocji i informacji o jednoczesnym działaniu
konsultacyjnym byłoby powołanie Baborowskiego Forum Społeczno-Gospodarczego – zespołu,
w skład którego wchodziliby przedstawiciele administracji samorządowej i jednostek organizacyjnych
Gminy, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Zespół taki mógłby jednocześnie
monitorować osiąganie wskaźników strategicznych oraz – w razie potrzeby – reagować na zmiany
zachodzące w subregionie, wprowadzając zmiany do niniejszej strategii.
Celem Forum powinna być organizacja przepływu informacji o przedsięwzięciach
gospodarczych,

innowacjach

technologicznych,

możliwościach

realizacji

wspólnych

(międzynarodowych) projektów oraz inicjowanie i wspieranie działalności gospodarczej związanej
z branżą rolną i turystyczną.
Forum powinno mieć charakter otwartych debat organizowanych nie rzadziej niż raz na
kwartał. Debaty powinny być poświęcone jednemu wiodącemu tematowi, który zostanie wybrany na
podstawie sugestii i opinii zgłaszanych przez instytucje i organizacje. W spotkaniach powinni
uczestniczyć eksperci danego tematu.

IV.2: MONITOROWANIE
Podstawowym celem monitoringu jest umożliwienie sprawnego projektami, które
w niniejszej strategii zapisane są w formie celów operacyjnych. Umożliwia to właściwą koordynację
poszczególnych zadań i ocenę postępu ich realizacji oraz skuteczności ich wdrażania. W sytuacji
idealnej, do której będą dążyć koordynatorzy strategii, monitoring będzie dzielił się na monitoring
rzeczowy, który wykaże, czy założone w programie wskaźniki zostały uzyskane i czy odstępstwa od
wytycznych wpływają na stopień osiągnięcia celów operacyjnych, a co za tym idzie operacyjnych.
Drugi obszar poddany monitoringowi to wskaźniki finansowe. Ze względu na specyficzną działalność,
jaką jest funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego wskaźniki finansowe mogą być
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oceniane jedynie w odniesieniu do wydatków przeznaczonych w budżecie na realizację projektów
(osiąganie celów operacyjnych). Bez szczegółowych wiarygodnych badań trudno byłoby stwierdzić,
jaki wpływ na pobudzenie lokalnej gospodarki i wzrost dochodowości istniejących i powstających firm
ma realizacja niniejszego programu. W przypadku strategii najbardziej interesujące będą dla nas
wskaźniki rzeczowe – ilościowe.
Koordynatorzy programu (np. pracownicy Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz jednostek
organizacyjnych, zarządy organizacji społecznych) będą zobowiązani do kwartalnego monitorowania
wskaźników przypisanych do celów operacyjnych i działań. Po zaplanowaniu projektu, który związany
jest z konkretnym celem operacyjnym, rozpoczyna się najważniejsza część – jego wdrażanie. Bardzo
rzadko zdarza się, by realizacja projektu przebiegała dokładnie według planu. W rzeczywistości często
okazuje się, ze wdrażanie projektu idzie w kierunku lub nabiera tempa w sposób, którego zupełnie
nie przewidziano na etapie planowania. Zarządzający projektem mają w takim przypadku do
wykonania ważne i trudne zadanie polegające na zapewnieniu wystarczającej kontroli nad realizacją
projektu, tak aby zapewnić, by jego realizacja przebiegała w kierunku osiągnięcia celów. Dokonuje się
tego poprzez monitorowanie projektu, które można zdefiniować jako systematyczne i ciągłe
zbieranie, analizę i wykorzystanie informacji dla kontroli zarządzania i podejmowania decyzji.
Monitorowanie projektu stanowi integralną część codziennego zarządzania. Jego celem jest
dostarczenie informacji, na podstawie których zarządzający mogą zidentyfikować i rozwiązać
problemy związane z wdrażaniem, ocenić postęp w stosunku do pierwotnych planów.
Monitorowanie wdrażania
Cechy
- jest to systematyczne działanie w ramach zarządzania
- osiągany postęp jest porównywany do planu w celu wskazania na konieczne działania naprawcze
- ma miejsce na wszystkich poziomach zarządzania
- wykorzystuje zarówno formalne raportowanie jak i komunikaty nieformalne
- skupia się na zasobach, działaniach i wynikach w ramach matrycy logicznej

IV.3: EWALUACJA
Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena strategii, tj. jego założeń, procesu realizacji
i rezultatów pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności
podjętych w jego ramach działań. Powinna dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji o obiekcie
badania wspierając w ten sposób proces decyzyjny oraz współdziałanie wszystkich partnerów
zaangażowanych w realizację programu. Podczas przeprowadzania ewaluacji powinniśmy dowiedzieć
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się, jak program jest oceniany przez poszczególne osoby lub grupy osób, będących beneficjentami
strategii.
Etapy projektowania ewaluacji
Definiowanie przedmiotu ewaluacji (przedmiot, kwestia, czas)
Sformułowanie kluczowych pytań badawczych – ogólne pytania, które sami sobie zadajemy
Określenie kryteriów ewaluacji – według przyjętych standardów (np. zgodne z formalnymi
założeniami badanego projektu)
Dobór metod badawczych
Określenie próby badawczej (biorąc pod uwagę pieniądze i czas)
Zbieranie danych
Określenie formy prezentacji danych (raportu) (kto otrzyma raport?)
W fazie ewaluacji instytucja finansująca projekt ocenia go po to, by stwierdzić co zostało
osiągnięte i wyciągnąć wnioski. Celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć projektu w stosunku do
planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji projektu do poprawy
schematu przyszłych projektów i programów. Przy dokonywaniu ewaluacji korzysta się z rutynowych
raportów przygotowanych w trakcie wdrażania projektu, ewaluacja może także obejmować
dodatkowe badania za pomocą monitorowania zewnętrznego lub specjalnie powołanych misji.
Ewaluacja - cechy:
- jest oceną sukcesu projektu
- w ramach ewaluacji dokonuje się oceny odpowiedniości, skuteczności, efektywności, wpływu i
trwałości projektu w stosunku do jego określonych celów
- koncentruje się bardziej na stosunku wyników do celu i celu do celów ogólnych
- sprawdza spójność planowania w ramach projektu
- sprawdza wpływ ważnych założeń
- oparta jest na podstawowych zasadach: bezstronności, niezależności i wiarygodności
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