UCHWAŁA NR VI/41/15
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.
594, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241, z 2011r. Nr 279, poz. 1644,
z 2012r. poz. 1237, z 2013r. poz. 714, z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Strategię Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014 – 2020, stanowiącą załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/288/05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29.06.2005 w sprawie
przyjęcia “Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2005 – 2015”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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WPROWADZENIE
Strategia rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020, to najważniejszy dokument programowy,
w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. W obliczu
nowej perspektywy budżetowania środków unijnych, która generuje zmiany w możliwościach
finansowania działań rozwojowych, a także faktu, iż raz sformułowane strategie należy
systematycznie aktualizować i dostosowywać do stale zmieniających się uwarunkowań społecznogospodarczych i politycznych, oddajemy w Państwa ręce dokument nowej strategii rozwoju, której
głównym celem jest stworzenie realnych podstaw planu rozwoju gminy Olesno w okresie 2014-2020.
Strategia rozwoju gminy Olesno została opracowana w oparciu o perspektywę wizji regionu w 2020
roku, podkreślając jego specyfikę i wskazując na indywidualne rozwiązania, odpowiednie dla jego
charakterystyki, wyzwań i potrzeb. Przedłożona strategia będzie zatem dokumentem naczelnym przy
realizacji wyznaczonych perspektywicznych kierunków rozwoju regionu, dążeniu do osiągnięcia
założonych celów i kierunków działania uprzednio przyjętych do realizacji w granicach gminy Olesno
w wyznaczonym okresie dziesięciu lat, a także skutecznym i efektywnym zarządzaniu miastem z
perspektywy wielopoziomowego rozwoju. Niemniej jednak jest to dokument programowy, który
określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów, ale nie wskazuje precyzyjnie, co i z
jakich środków zostanie zrealizowane. Takie podejście zgodne jest z zasadami przygotowywania
dokumentów strategicznych, w których wskazuje się wyłącznie kluczowe obszary interwencji i
budowania przewag konkurencyjnych. Natomiast w celu wskazania szczegółowych zadań do realizacji
ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz źródeł finansowania należy
stworzyć właściwe dokumenty wykonawcze.
Kluczowe w planowaniu strategicznym jest umożliwienie udziału w pracach nad założeniami
strategicznymi dla jak najszerszego grona interesariuszy tak, aby społeczność utożsamiała się z nim,
co jest wyznacznikiem dla efektywności wdrażania dokumentu. Prezentowany dokument pomyślnie
przeszedł proces konsultacji społecznych. W spotkaniach dotyczących budowania strategii
uczestniczyli mieszkańcy gminy, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych. Doświadczenia i wnioski wypracowane podczas konsultacji miały na celu otwarcie
dyskusji na temat przyszłości gminy, wytyczenie wizji, celów a także zaproponowanie konkretnych
rozwiązań, które następnie po ich weryfikacji i analizie zostały uwzględnione w niniejszym
dokumencie. Proces tworzenia zapisów strategicznych wsparty był również rzetelnymi analizami oraz
wnioskami i sugestiami napływającymi od partnerów społecznych, przedstawicieli władz, a także
ekspertów poszczególnych dziedzin społeczno-gospodarczych.
Dzięki zaangażowaniu w proces budowy Strategii rozwoju gminy Olesno społeczności lokalnej i
funkcjonujących w jej granicach podmiotów, dokument ten wyraża interes publiczny, a także jest
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ważnym elementem dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanego w sprawy lokalne.
Ponadto prezentowany dokument nawiązuje do poprzedniej strategii, celem zachowania ciągłości i
spójności lokalnej polityki rozwoju, a także koresponduje ze strategicznymi dokumentami ogólnymi
i sektorowymi wyższego rzędu.

Strategia rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 powstała z inicjatywy Burmistrza Olesna. Jej
obecny

kształt

to

wynik

wielomiesięcznej

pracy

interdyscyplinarnej

grupy

złożonej

z przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz zewnętrznych ekspertów z firmy Grupa Ergo
Sp. z o.o.
Niniejszy dokument składa się z części programowej, stanowiącej najważniejszy rezultat procesu
budowania Strategii rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020. Zawiera ona wizję, kierunki rozwoju,
pola strategiczne i operacyjne oraz otwarty katalog kierunków działań. Część programowa zawiera
również wskaźniki realizacji strategii, opis finansowania, analizę spójności strategii z innymi
dokumentami strategicznymi oraz szczegółową procedurę monitorowania, ewaluacji i aktualizacji
strategii.
Integralnym elementem strategii jest załącznik:
1.

Załącznik nr 1: Sytuacja społeczno-gospodarcza gminy Olesno wraz z analiza SWOT.

Wskazane w strategii kierunki rozwoju, pola strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań znajdują
swoje odzwierciedlenie w przeprowadzonej szerokiej analizie stanu aktualnego gminy Olesno oraz
zasobów, jakimi dysponuje jej samorząd. Założenia strategii w pełni wpisują się w wizję i cele
strategiczne rozwoju województwa opolskiego oraz ogólne kierunki rozwoju dla Polski.
Dla każdego z czterech wypracowanych kierunków rozwoju gminy Olesno w okresie 2014-2020
została przeprowadzona diagnoza obecnej sytuacji, wraz ze wskazaniem istoty zachodzących
procesów i zjawisk, a także ich uwarunkowań. Diagnoza ta została przeprowadzona na etapie
opracowywania analizy społeczno-gospodarczej gminy Olesno (załącznik nr 1 do niniejszej strategii) w
oparciu o weryfikację danych zastanych (desk research), na podstawie których prowadzone było
dalsze wnioskowanie na potrzeby strategii. Podsumowanie ustaleń dla każdej części diagnozy
społeczno-gospodarczej stanowi analiza SWOT. Analiza korelacji pomiędzy silnymi i słabymi stronami
oraz szansami na rozwój gminy i zagrożeniami zidentyfikowanymi w otoczeniu stanowiły punkt
wyjścia dla sformułowania wyzwań. Na tej podstawie w dalszej kolejności zostały sformułowane
kierunki rozwojowe gminy Olesno w okresie 2014-2020. Zgodnie z przyjętym porządkiem logicznym
dokumentu opracowany został również system wskaźników, który pomocny będzie na etapie
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cyklicznej weryfikacji stopnia osiągnięcia przyjętych w strategii założeń, zgodnie z procedurą
monitoringu, ewaluacji i aktualizacji, będącej integralnym elementem wdrażania niniejszej strategii.
Budując Strategię rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 przyjęto zasadę, że
zidentyfikowane kierunki powinny odnosić się głównie do kompetencji samorządu terytorialnego.
Problematyka wymagająca włączenia się innych grup społecznych tj. mieszkańców, przedsiębiorców
oraz organizacji pozarządowych z gminy Olesno, zasygnalizowana poprzez konsultacje społeczne,
została uwzględniona w polach operacyjnych oraz kierunkach działań, które mają charakter
obszarowy i wykraczają poza sferę kompetencji samorządu miejskiego. Tym samym należy mieć na
uwadze, iż realizacja celów tylko w ograniczonym stopniu zależna jest od działań samorządu
miejskiego.

WIZJA I MISJA ROZWOJU GMINY OLESNO

Wizja stanowi obraz stanu, który pragnie osiągnąć wspólnota mieszkańców gminy Olesno do 2020
roku, dążąc do realizacji celów strategicznych oraz wyznaczonych kierunków działań. Podstawą
budowania wizji jest skuteczne wykorzystanie mocnych stron gminy oraz jej szans rozwoju, by
zwiększyć jej atrakcyjność i poziom życia lokalnej społeczności.

Mając na względzie dobro wspólnoty lokalnej gminy Olesno sformułowano wizję gminy na lata 20142020.

Wizja:
„GMINA OLESNO TO ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW, PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH, ZARZĄDZANA PRZEZ KOMPETENTNE KADRY ADMINISTRACJI,
Z NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĄ”.

Misja wyznacza cele nadrzędne dla rozwoju gminy Olesno, które będą przedmiotem dążeń na
najbliższe lata. W realizację misji są zaangażowane nie tylko władze gminy oraz przedstawiciele
samorządu. Efektywność i skuteczność działania zależy od szerokiego udziału społeczności, partnerów
społecznych i gospodarczych.
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Misja jest kontynuacją zapisu wypracowanego w ramach Strategii rozwoju gminy Olesno na lata
2005- 2015:

„MISJĄ

SAMORZĄDU

GMINY OLESNO JEST ZAPEWNIENIE ZRÓWNOWAŻONEGO,

HARMONIJNEGO, DŁUGOFALOWEGO ROZWOJU
OPARTEGO NA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, DOŚWIADCZENIU,

KIERUNKI
ROZWOJU,
CELE STRATEGICZNE
I OPERACYJNESZANSĘ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ.”
WIEDZY
MIESZKAŃCÓW
I WYKORZYSTUJĄCEGO

Cele określone w Strategii rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 ukazują pełne spojrzenie na
problemy gminy. Cele te wynikają z przyjętej wizji i zdefiniowanej misji rozwoju. Dla
urzeczywistnienia celów strategicznych zostały sformułowane cele operacyjne. Należy je traktować,
jako ogólne ramy koncentracji aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej całej wspólnoty
gminy Olesno w perspektywie lat 2014–2020.
Poniższe schematy prezentują strukturę celów Strategii rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020, a w
dalszej części dokumentu są one poszerzone o proponowane kierunki działań dla poszczególnych
celów operacyjnych
Tabela 1. Matryca kierunków rozwoju oraz celów strategicznych i operacyjnych
KIERUNKI ROZWOJU

CELE STRATEGICZNE
I.1.

Wykorzystanie

gminy

dla

CELE OPERACYJNE
walorów I.1.1.

jej

gospodarczego

rozwoju

rozwoju przedsiębiorczości
I.1.2.

I.KONKURENCYJNA

Wspieranie

Rozwój

rolnictwa

przetwórstwa

i

rolno-

spożywczego

GOSPODARKA

I.1.3. Promowanie potencjału
turystyczno-

rekreacyjnego

gminy
II.1.

Wzrost

poziomu

mieszkańców gminy

życia II.1.1. Poprawa warunków i
jakości

usług

świadczonych

przez

instytucje

ochrony

zdrowia i pomocy społecznej
II. ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO

II.1.2. Poprawa warunków i
jakości edukacji i sportu
II.1.3.

Id: BA84E773-639B-4387-8A03-E59F11B4AFCA. Podpisany

Ochrona

dziedzictwa

Strona 6

kulturowego
II.1.4. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego

III.1.

Rozwój

technicznej

infrastruktury III.1.1.

,

Poprawa

stanu

gospodarczej infrastruktury technicznej

i społecznej gminy

III.1.2. Zrównoważony rozwój

III. INWESTYCJE W ZASOBY

infrastruktury transportowej
III.1.3.

Wspieranie

rozwoju

mieszkalnictwa
III.1.4.

Zrównoważone

wykorzystywanie

zasobów

środowiska naturalnego
IV.1.

Wzmocnienie

potencjału IV.1.1. Wzrost dostępności i

administracji samorządowej
IV. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

jakości

świadczenia

usług

publicznych
IV.1.2. Kreowanie społeczeństwa
obywatelskiego

Źródło: Opracowanie własne

Kierunek rozwoju: Konkurencyjna gospodarka

Pierwszym kierunkiem rozwoju Gminy Olesno w latach 2014-2020 jest gospodarka jako obszar
kluczowy dla wzmocnienia potencjału regionu. Dotychczas odnotowuje się stosunkowo słabe tempo
rozwoju gospodarczego. Jest to pochodna niedoboru inwestycji o znaczeniu strategicznym, odpływu
ludności, niskiej aktywności ekonomicznej mieszkańców gminy, a także bardzo silnej konkurencji
regionów sąsiadujących. Należy zagwarantować, aby istniejące możliwości w sferze lokalnej polityki
gospodarczej wykorzystywane były tak, aby na stałe utrzymać gminę Olesno na ścieżce rozwoju.
Kluczowe znaczenie ma prowadzenie polityki gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem walorów
gminy. Rozwojowi gospodarczemu sprzyjać będzie otwartość i elastyczność w zakresie
przedsiębiorczości. Cel strategiczny Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego to
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odzwierciedlenie posiadanych możliwości, jakie wynikają z jej położenia, otoczenia, charakterystyki
zasobów i innowacyjności jej mieszkańców.
Wyżej wskazanemu celowi strategicznemu przypisano poszczególne cele operacyjne, a dalej kierunki
działania do realizacji w Gminie Olesno w okresie 2014 – 2020.
W zakresie Wspierania rozwoju przedsiębiorczości działania ukierunkowane będą na wspieranie
inwestycji poprzez zagwarantowanie im dogodnych warunków do rozwoju. Kluczowe są dalsze
inwestycje w infrastrukturę techniczną na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Inwestycyjnej, które
pozwolą sprostać wymaganiom nowoczesnych gałęzi przemysłu i usług. Nieodzownym elementem
jest kontynuowanie systemu zachęt dla inwestorów w postaci m.in. ulg podatkowych.
Kolejnym aspektem jest wspieranie firm rodzimych, a także producentów rolnych, w tym także
pomoc w pozyskaniu funduszy na działalność, czy też w zrzeszaniu się i organizacji współpracy między
różnymi podmiotami.
Ważnym zadaniem jest rozwijanie preinkubacji działalności gospodarczej, aby można było testować
modele biznesowe i zachęcać mieszkańców do zakładania własnych przedsiębiorstw. W tym celu
należy postawić na rozwój inkubatorów przedsiębiorczości, który będą pomocną formą w zakresie
tworzenia i prowadzenia firm, pozyskania kapitału, a także zapewnią infrastrukturę dla rozwoju
przedsiębiorczości.
W ramach wspierania przedsiębiorczości w gminie wzmocniona zostanie współpraca samorządu
gminnego z przedsiębiorcami oraz innymi instytucjami, w zakresie wsparcia rozwoju mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw. Wspierane będą w szczególności przedsiębiorstwa o charakterze
innowacyjnym oraz firmy rozwijające się, tworzące nowe miejsca pracy, w tym także tworzone przez
osoby powracające z zagranicy.

I.1. WYKORZYSTANIE WALORÓW GMINY DLA JEJ

POLE STRATEGICZNE
CEL OPERACYJNY:

ROZWOJU GOSPODARCZEGO

NR

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1.

Wspieranie
podnoszenia

WSPIERANIE

projektów

kompetencji

i

programów

pracowników

w

zakresie

przedsiębiorstw

oraz

aktywizacji zawodowej mieszkańców.

ROZWOJU

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

realizacji

2.

Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców gminy.

3.

Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych w szczególności
poprzez ich dozbrojenie oraz budowę dróg dojazdowych w tym

Id: BA84E773-639B-4387-8A03-E59F11B4AFCA. Podpisany

Strona 8

połączenie z drogą krajowa nr 11.
4.

Rozszerzenie oferty terenów przeznaczonych pod inwestycje

5.

Opracowanie systemu promocji gospodarczej oraz gminnej oferty
inwestycyjnej.

6.

Podejmowanie działań mających na celu pozyskanie inwestorów z
zewnątrz, zwłaszcza z konkurencyjnych i innowacyjnych gałęzi
gospodarki.

7.

Rozszerzenie działalności i oferty inkubatorów przedsiębiorczości w
zakresie wspierania mieszkańców w prowadzeniu działalności
gospodarczej.

8.

Stymulowanie współpracy samorządu z sektorem prywatnym oraz
instytucjami otoczenia biznesu

Źródło: Opracowanie własne

W zakresie Rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno- spożywczego należy podjąć działania w
kierunku poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, w tym w szczególności poprzez
ułatwienie startu młodym rolnikom, tworzenie grup producenckich, bazy przetwórstwa rolnospożywczego zasobów rolnych i łowieckich z obszaru gminy Olesno (w tym budowa wytwórni pasz i
koncentratów). Ponadto, należy wspierać modernizację gospodarstw rolnych, aby zwiększyć ich
rentowność, a także promować dobre praktyki rolnicze, ekologiczne metody gospodarowania.
Istotnym aspektem jest prowadzenie działań na terenie gminy Olesno na rzecz dywersyfikacji źródeł
dochodu gospodarstw z działalności nierolniczej. Niezbędne jest także wzmocnienie współpracy
pomiędzy samorządem gminnym, a instytucjami z branży rolnictwa oraz rolnikami. Istotnym
elementem rozwoju rolnictwa będzie rozszerzenie działań zmierzających do poprawy stosunków
wodnych i warunków glebowo- rolniczych oraz zwiększenie retencji wód.
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I.1. WYKORZYSTANIE WALORÓW GMINY DLA JEJ ROZWOJU

POLE STRATEGICZNE

CEL OPERACYJNY:

GOSPODARCZEGO

NR

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1.

Popularyzacja ekologicznych metod gospodarowania.

2.

Wspieranie inicjatyw około rolniczych jako dodatkowego źródła

ROZWÓJ ROLNICTWA

dochodów.

I PRZETWÓRSTWA ROLNO-

3.

Kultywowanie rolniczych tradycji regionu.

SPOŻYWCZEGO

4.

Współpraca z organizacjami rolniczymi w celu rozszerzenia rynku
zbytu dla lokalnych produktów.

Źródło: Opracowanie własne
W ramach działań w zakresie Promowania potencjału turystyczno- rekreacyjnego gminy, planuje się
obranie kierunków mających na celu wykorzystanie i zagospodarowanie walorów turystycznych oraz
rozwój i budową infrastruktury turystycznej w regionie. W szczególności niezbędne jest podjęcie
działań w zakresie modernizacji bazy noclegowej oraz gastronomicznej. Należy wykorzystać
możliwości związane z walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi gminy związane m.in. z istnieniem
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Pradolina i źródliska rzeki Stobrawy”, a także zabytków
architektury w Oleśnie i innych miejscowościach. Kluczowe znaczenie ma szlak drewnianego
budownictwa sakralnego, który stanowi istotny element turystyki w województwie opolskim.
Samorząd gminny zamierza inicjować działania na rzecz współpracy z partnerami ( np. Nadleśnictwo
Olesno, Opolska Organizacja Turystyczna, członkowie Stowarzyszenia Obszaru Funkcjonalnego
Kluczbork – Namysłów- Olesno) w celu zagospodarowania terenów atrakcyjnych pod względem
turystycznym oraz rozwoju infrastruktury i oferty promującej gminę w oparciu o potencjał
przyrodniczo- krajobrazowy obszaru. Planowana jest rozbudowa infrastruktury turystycznej w
szczególności tras rekreacyjnych (ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych). Kluczowymi
projektami będą m. in. budowa ścieżek rowerowych łączących zabytkowe obiekty sakralne (w tym
drewniane kościoły), utworzenie parku tematycznego promującego walory turystyczne gminy, a
także stworzenie sieci centrum informacji turystycznej oraz systemu turystycznych przewodników
głosowych. Należy również rozwijać bazę wokół zbiorników wodnych, w tym stawów, jako pełniących
funkcje rekreacyjne dla mieszkańców i turystów.
Konieczne jest opracowanie zintegrowanej oferty turystycznej i promocji gminy, która będzie
odpowiadała na potrzeby zróżnicowanych grup turystów. Zwiększenie potencjału turystyki regionu to
zadanie wymuszające współpracę z różnymi partnerami w tym samorządami, podmiotami z branży
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turystycznej i innymi. Ocenia się, że wskazane zasoby o potencjale turystycznym zlokalizowane na
terenie gminy Olesno, predestynują teren do rozwoju turystyki weekendowej, aktywnej oraz
zabytkoznawczej.

I.1. WYKORZYSTANIE WALORÓW GMINY DLA JEJ

POLE STRATEGICZNE

CEL OPERACYJNY:

ROZWOJU GOSPODARCZEGO

NR

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1.

Podejmowanie działań i inwestycji zwiększających atrakcyjność

PROMOWANIE POTENCJAŁU

turystyczną

TURYSTYCZNO-

turystycznych,

REKREACYJNEGO GMINY

towarzyszącą (w tym drewnianego budownictwa sakralnego).
2.

gminy,

Utworzenie

w

tym

rozwój

szlaków

przyrodniczo-kulturowych

parku

tematycznego

(miniatur

rowerowych,
z infrastrukturą

drewnianego

budownictwa sakralnego, park nauki i rozrywki)
3.

Wspieranie rozwoju agroturystyki i turystyki weekendowej, w tym
budowa bazy noclegowej oraz gastronomicznej na terenie gminy.

4.

Rozwój wiejskich centrów kultury

5.

Opracowanie systemu promocji gminnej oferty turystycznorekreacyjnej.

6.

Wspieranie zagospodarowania terenów wokół zbiorników wodnych.

7.

Zagospodarowanie wolnego czasu – rozwój oferty rekreacyjnej na
terenie gminy.

8.

Wsparcie procesu budowy bazy noclegowej i gastronomicznej na
terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

9.

Cyfryzacja zasobów oraz zwiększenie dostępności informacji
turystycznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Źródło: Opracowanie własne
Kierunek rozwoju: Rozwój kapitału ludzkiego

Drugim kierunkiem rozwoju gminy Olesno w latach 2014-2020 jest rozwój zasobów ludzkich. We
współczesnym świecie kluczowe jest zapewnienie warunków dla harmonijnego, bezpiecznego i
wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Olesno. Dostrzega się konieczność zmian w sferze
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społecznej poprzez poszukiwanie dróg wzmocnienia społeczności tak, aby stały się one zdolne do
samoorganizacji, rozwoju i tworzenia dóbr wspólnych. Konieczne jest rozwijanie współpracy
pomiędzy

podmiotami

życia

społeczno-gospodarczego,

przy

jednoczesnym

podnoszeniu

efektywności ich działań.
W ramach kierunku Rozwój kapitału ludzkiego wyróżniony został cel strategiczny Wzrost poziomu
jakości życia mieszkańców gminy. Przypisano mu poszczególne cele operacyjne, a dalej kierunki
działania zaplanowane do realizacji na terenie gminy Olesno w okresie 2014 – 2020.
W zakresie rozwoju edukacji, samorząd gminny będzie wspierał działania sprzyjające efektywności i
jakości kształcenia. Planuje się podjęcie działań mających na celu polepszenie warunków
funkcjonowania placówek edukacyjno-oświatowych, rozwijanie kształcenia pozaszkolnego, a także
dostosowanie oferty edukacyjno-oświatowej do potrzeb rynku pracy oraz organizację kursów
zawodowych. Uwzględnienie takiego celu operacyjnego w polityce rozwoju lokalnego gminy Olesno
do roku 2020 wynika z faktu, iż w regionie tym istnieje silna potrzeba współdziałania w zakresie
dostosowania edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Konieczne jest zagwarantowanie równego
dostępu do usług edukacyjnych oraz opieki nad dziećmi do lat 3, aby minimalizować skutki
rozwarstwienia społecznego. Należy jak najszerzej włączyć społeczność lokalną w procesy edukacji
oraz wychowania, a także rozwijać funkcję placówek jako miejsce integracji mieszkańców. Zmiany
demograficzne wymuszają w obszarze zarządzania placówkami oświatowymi dalsze dążenie do
optymalizacji kosztów edukacji, współpracy z podmiotami z branży edukacyjnej. Niezbędne jest
wsparcie rozwoju bazy materialnej, w tym wyposażanie w nowoczesny sprzęt oraz materiały
dydaktyczne placówek funkcjonujących w publicznym systemie oświaty. Istotny będzie rozwój
technik cyfrowych w procesie edukacji oraz wzrost dostępności komputerów i internetu
w szkołach. Konieczne są również dalsze inwestycje w samą bazę lokalową ośrodków edukacyjnych, a
także poprawa przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W zakresie rozwoju sportu niezbędne jest wzmocnienie infrastruktury sportowej, a także
zróżnicowanie oferty zajęć w tym skierowanej do mieszkańców i turystów. Kluczowe znaczenie
powinny

stanowić

działania

ukierunkowane

na

wypracowanie

przemyślanej

koncepcji

zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców gminy. W tym celu nacisk zostanie położony na
realizację inwestycji, które uatrakcyjnią życie mieszkańcom i pozwolą im na ciekawsze i aktywniejsze
spędzanie wolnego czasu. Należy stworzyć kompleksową, atrakcyjną ofertę promocji podmiotów,
sekcji działających w obszarze sportu i rekreacji. Konieczne są także dalsze inwestycje w rozwój bazy
sportowej i rekreacyjnej, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Rozwój sportu wymaga także
wykwalifikowanej kadry trenerskiej, przewodników oraz animatorów czasu wolnego.
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II.1. WZROST POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY

POLE STRATEGICZNE

CEL OPERACYJNY:

NR

KIERUNKI DZIAŁANIA:

POPRAWA WARUNKÓW I 1.

Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych w zakresie poprawy

JAKOŚCI EDUKACJI I SPORTU

stanu

technicznego

bazy

oraz

ich

wyposażenia

w pomoce

dydaktyczne i nowoczesne technologie, w tym:
a. kontynuacja prac w zakresie modernizacji i remontów bazy
lokalowej,
b. budowa oraz modernizacja zaplecza sportowego, w tym
budowa boisk typu „Orlik lekkoatletyczny” przy Szkole
Podstawowej nr 3 oraz boisko wielofunkcyjne przy
Gimnazjum nr 1., bieżni na stadionie w Oleśnie,
c.

budowa i modernizacja placów zabaw przy żłobkach i
przedszkolach,

d. wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesne
technologie,
e. wzrost dostępności uczniów do komputerów oraz sieci
internet.
2.

Poprawa dostępności placówek edukacyjnych, w tym rozbudowa
żłobka i przedszkoli.

3.

Organizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, w
tym:
a. opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych dostosowanej do
potrzeb (uczniów, rodziców, rynku pracy),
b. zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży zgodnie z
oczekiwaniami rodziców,
c. zapewnienie opieki specjalistycznej.

4.

Wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym:
a. zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły,
b. realizacja

programów

profilaktycznych

na

temat

potencjalnych zagrożeń,
c. dofinansowanie ciepłych posiłków w szkołach.
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5.

Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej.

7.

Współpraca szkół z innymi placówkami oraz z rodzicami i
organizacjami działającymi na terenie gminy, w tym:
a. aktywne włączanie rodziców w życie szkoły,
b. organizacja forum wymiany doświadczeń.

Źródło: Opracowanie własne
W zakresie Poprawy warunków i jakości usług świadczonych przez instytucje ochrony zdrowia i
pomocy społecznej, niezbędnym jest dostosowanie oferty placówek ochrony zdrowia i pomocy
społecznej do potrzeb społeczności lokalnej. Zmiany w strukturze demograficznej gminy Olesno
wymuszają dostosowanie priorytetów ochrony zdrowia i pomocy społecznej do warunków
funkcjonowania społeczeństw starzejących się. W celu zagwarantowania wysokich standardów
zdrowotnych populacji, niezbędny jest rozwój programów profilaktycznych skoncentrowanych na
zmniejszaniu zachorowalności na choroby cywilizacyjne, jak również wdrażanie programów
edukacyjnych i akcji promocyjnych na rzecz zdrowego stylu życia oraz regularnego korzystania
z badań profilaktycznych. Kluczowe jest także podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania
zjawiskom wykluczenia społecznego w tym do osób starszych i niepełnosprawnych. Planowane jest
stworzenie systemu dziennych i całodobowych domów opieki dla osób potrzebujących oraz świetlic
środowiskowych (budowa/ adaptacja/ wyposażenie).

II.1. WZROST POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY

POLE STRATEGICZNE

CEL OPERACYJNY:

NR

POPRAWA WARUNKÓW I 1.
JAKOŚCI

USŁUG

ŚWIADCZONYCH
INSTYTUCJE
ZDROWIA

2.

OPIEKI

Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego.
Rozwój oferty wsparcia, integracji i aktywizacji osób starszych i
potrzebujących, w tym m.in. poprzez rozwój systemu dziennej i

PRZEZ

całodobowej opieki nad osobami starszymi i potrzebującymi

OCHRONY
I

KIERUNKI DZIAŁANIA:

3.

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w
życiu społeczności lokalnej.

SPOŁECZNEJ

4.

Wspieranie placówek ochrony zdrowia

5.

Wspieranie procesów modernizacji i doposażenia placówek pomocy
społecznej

Źródło: Opracowanie własne
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W ramach działań w zakresie wsparcia Ochrony dziedzictwa kulturowego, planuje się obranie
kierunków mających na celu rewitalizację zabytków w tym budownictwa sakralnego, rynku,
zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistystycznej, a także estetyzację i zagospodarowanie
terenów zielonych, poprawę jakości infrastruktury kulturalnej, a także aktywizację mieszkańców
wokół promocji tradycji i kultury regionu. Ważną inwestycją w obszarze rozwoju kultury będzie także
modernizacja amfiteatru z funkcją kina cyfrowego.
Celem działań w zakresie rewitalizacji jest podniesienie estetyki i funkcjonalności przestrzeni
publicznych i terenów zielonych oraz udostępnienie przestrzeni mieszkańcom rewitalizacja zielonych
obszarów miast na cele kulturowe i rekreacyjne rewitalizacja centrów miast i nadanie nowych funkcji
rewitalizowanym obiektom. Realizacja działań w zakresie rewitalizacji wymaga współpracy na
płaszczyźnie Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork- Namysłów- Olesno.

II.1. WZROST POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY

POLE STRATEGICZNE

CEL OPERACYJNY:

OCHRONA

NR

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1.

Odnowa i rewitalizacja obiektów zabytkowych, parków, promenady
układów urbanistycznych na terenie miasta i gminy w tym

DZIEDZICTWA

szczególności budownictwa drewnianego oraz rynku w Oleśnie.

KULTUROWEGO

2.

Rewitalizacja i odnowa obszarów wiejskich, zagospodarowanie
obszarów popegeerowskich na cele społeczne, gospodarcze,
turystyczne, zgodnie z charakterem rewitalizowanego obszaru

3.

Rewitalizacja społeczna utworzenie rewitalizacyjnego budżetu
obywatelskiego włączenie osób wykluczonych ze względu na wiek,
samotność, niesamodzielność i status społeczny oferta kulturalnowychowawcza dla dzieci i młodzieży

2.

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego

3.

Rozwój kultury w szczególności poprzez modernizację amfiteatru.

4.

Promowanie działalności kulturalnej realizowanej na terenie gminy.

Źródło: Opracowanie własne
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W ramach działań w zakresie Poprawa bezpieczeństwa publicznego, planuje się obranie kierunków
mających na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Z tego też względu działania będą
ukierunkowane

na

rozwój

infrastruktury

monitoringu

zagrożeń

naturalnych

i cywilizacyjnych oraz alarmowania mieszkańców o nadchodzącym bądź zaistniałym zagrożeniu.
Należy także kontynuować działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Obszar ten wymaga szczególnej uwagi ze względu na stosunkowo dużą liczbę wypadków w skali
rocznej na terenie gminy.
Ponadto, wsparcie gminy Olesno w dalszym ciągu ukierunkowane będzie na prowadzenie różnego
rodzaju działań i programów dostosowanych do występujących na jego terenie zagrożeń, w tym na
zapobieganie takim zjawiskom, jak: przemoc w rodzinie, przestępczość i demoralizacja nieletnich,
alkoholizm i narkomania, czy wszelkiego rodzaju zagrożenia w sieci (cyber zagrożenia), które wydają
się w dobie postępu technologicznego istotną problematyką.

II.1. WZROST POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY

POLE STRATEGICZNE

CEL OPERACYJNY:

NR

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1.

Tworzenie optymalnych warunków do zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.

2.

Poprawa wyposażenia służb bezpieczeństwa publicznego.

3.

Wspieranie

rozwiązań

w

zakresie

poprawy

bezpieczeństwa

POPRAWA

mieszkańców w miejscach publicznych, w tym m.in. poprzez

BEZPIECZEŃSTWA

monitoring.

PUBLICZNEGO

4.

Tworzenie

warunków

do

poprawy

bezpieczeństwa

przeciwpożarowego, w tym m.in. poprzez poprawę systemu
monitoringu i alarmowania.
5.

Tworzenie

warunków

do

poprawy

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
6.

Tworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, w tym m.in. poprzez montaż tablic ostrzegawczych o
przekroczeniu prędkości, budowę progów zwalniających.

Źródło: Opracowanie własne
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Kierunek rozwoju: Inwestycje w zasoby

Wskazany w dwóch pierwszych kierunkach rozwoju gminy Olesno wzrost społeczno-gospodarczy
wymaga odpowiedniej infrastruktury i na odwrót – dobrze funkcjonująca infrastruktura jest
niezbędna dla zapewnienia wzrostu społeczno-gospodarczego. Dlatego też trzecim kierunkiem
rozwoju gminy Olesno w okresie 2014-2020 jest infrastruktura techniczna, gdyż dobrze rozwinięta
sprzyja właściwemu rozwojowi niemal wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Należy
mieć jednak na względzie, iż rozwój infrastruktury technicznej, transportowej, mieszkaniowej
powinien zmierzać w kierunku znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Z
tego też względu, w okresie 2014-2020 nacisk w prowadzonej polityce rozwój lokalnego przez gminę
Olesno w ramach kierunku rozwoju „Inwestycje w zasoby”, zostanie położony na Rozwój
infrastruktury technicznej, gospodarczej i społecznej gminy, który to obszar jednocześnie stanowić
będzie cel strategiczny podejmowanych we wskazanym okresie czasu działań.
Wyżej wskazanemu celowi strategicznemu przypisano poszczególne cele operacyjne, a dalej kierunki
działania do realizacji w gminie Olesno w okresie 2014 – 2020.
W ramach działań w zakresie Poprawa stanu infrastruktury technicznej, planuje się obranie
kierunków mających na celu modernizację i rozbudowę infrastruktury. Nowoczesna i sprawna
infrastruktura techniczna gminy, zapewnia dobre warunki do inwestowania i podnoszenia standardu
życia społeczności lokalnej. Z tego też względu gmina Olesno, w ramach realizacji zadań ciągłych,
planuje modernizację i rozbudowę sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej,
gazowej oraz teleinformatycznej, gdyż ich istnienie oraz sprawność jest niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa gminy.
Nacisk położony zostanie także na infrastrukturę teleinformatyczną, gdyż rozwój cywilizacyjny
obliguje samorządy do przywiązywania większej uwagi w zakresie wykorzystania nowoczesnych
technologii w przestrzeni publicznej.
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III.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ,

POLE STRATEGICZNE

CEL OPERACYJNY:

GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ GMINY

NR

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1.

Wspieranie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci gazowej,
ciepłowniczej, energetycznej.

POPRAWA

STANU

2.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie.

3..

Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w tym budowa

INFRASTRUKTURY

kanalizacji sanitarnej przy ul. Sądowej, Chopina, Targowej,

TECHNICZNEJ

Biskupickiej, Kolejowej, Gorzowskiej.
4.

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz utrzymanie
sprawnego systemu wodnego.

5.

Rozwój dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz sieci
teleinformatycznej na terenie gminy.

Źródło: Opracowanie własne

W ramach działań w zakresie Zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej, planuje się
obranie kierunków mających na celu rozwijanie i modernizację infrastruktury drogowej wraz z
oświetleniem, chodnikami, parkingami, przystankami, a także poprawę komunikacji transportowej
wewnątrz oraz na zewnątrz gminy. Ocenia się, że dla pełniejszego wykorzystania potencjału
położenia geograficznego gminy Olesno oraz możliwości, jakie tworzy układ powiązań drogowych na
jej terenie, kluczowy będzie rozwój infrastruktury drogowej zmierzający do wsparcia budowy
połączeń sieci dróg na poziomie regionalnym.
Ponadto, planowane są działania w zakresie wzrostu mobilności mieszkańców gminy poprzez
wdrożenie zintegrowanego transportu publicznego, który będzie obejmował tereny subregionu
Kluczbork – Namysłów – Olesno.
Celem działań w zakresie wdrożenie zintegrowanego systemu transportu jest zwiększenie
dostępności transportowej obszaru funkcjonalnego w tym gminy Olesno, poprawa dostępności do
obszarów aktywności inwestycyjnej poprawa dostępności do obszarów atrakcyjnych turystycznie
oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego uspokojenie ruchu kołowego w centrach miast
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III.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,

POLE STRATEGICZNE

CEL OPERACYJNY:

GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ GMINY

NR

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1.

Remont i budowa dróg na terenie gminy celem tworzenia sieci
wzajemnie uzupełniającej się oraz łączenia ich z drogami
powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.

2.

Budowa drogi przeznaczonej do ruchu tranzytowego ciężkiego w
tym w szczególności łączącą ul. Gorzowską (droga wojewódzka nr
487) z ul. Kluczborską (droga krajowa nr 11)

3.

Przebudowa dróg przy ul. Wygodzkiej, ul. Studnitza wraz z budową
ronda na skrzyżowaniu ww ulic z ul. Częstochowską (droga
wojewódzka nr 494).

4.

Pieloka, Krasickiego w Oleśnie.

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

5.

Podjęcie działań mających na celu ograniczenie ruchu kołowego z
centrum poprzez budowę obwodnicy.

INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ

Remont dróg gminnych w szczególności ul. Sądowa, Dworcowa,

6.

Remont i budowa infrastruktury okołodrogowej (oświetlenie,
chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, parkingi, przystanki) celem
poprawy

bezpieczeństwa

oraz

budowy

spójnego

systemu

komunikacyjnego,
7.

Dostosowanie infrastruktury okołodrogowej i towarzyszącej do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

8.

Poprawa

istniejącej

oraz

uruchomienie

nowej

komunikacji

transportowej wewnątrz oraz na zewnątrz gminy.
9.

Wdrożenie zintegrowanego systemu transportowego na terenie
gminy.

10.

Modernizacja dworca PKS i PKP.

Źródło: Opracowanie własne
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W ramach działań w zakresie Wspierania rozwoju mieszkalnictwa, planuje się obranie kierunków
mających na celu wzrost liczby budynków mieszkalnych zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności
oraz

podniesienie

standardu

już

istniejących

zasobów

komunalnych,

socjalnych

i chronionych. Istotne są działania zmierzające do poszukiwania szans na rozwój i poprawę stanu
zasobów mieszkaniowych, w tym komunalnych, socjalnych i chronionych, a także łagodzenie luki
infrastrukturalnej w zakresie zagospodarowania terenów wokół budynków mieszkalnych oraz innych
zjawisk hamujących rozwój regionu.

III.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,

POLE STRATEGICZNE

CEL OPERACYJNY:

WSPIERANIE

GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ GMINY

NR

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1.

Promowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz
szukanie deweloperów.

ROZWOJU

MIESZKALNICTWA

2.

Podejmowanie działań mających na celu wzrost dostępności
mieszkań dla ludzi młodych.

3.

Wzrost

dostępności

mieszkań

komunalnych,

socjalnych

i

chronionych.
Źródło: Opracowanie własne

W ramach działań w zakresie Zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego
planuje się obranie kierunków mających na celu ochronę środowiska w gminie. W celu
zrównoważonego rozwoju regionu należy kontynuować działania dotyczące ochrony zasobów
naturalnych w tym wód powierzchniowych i podziemnych oraz jakości powietrza. Kluczowe
znaczenie dla gminy ma przede wszystkim ochrona zasobów wód w zlewni chronionej rzeki Stobrawy,
która stanowi jedną z czterech strategicznych zlewni w województwie opolskim. Należy kontynuować
prace na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska w tym niekontrolowanym zrzutom
ścieków do wód.
Ponadto istotne jest, aby podjąć efektywne działania zmierzające do zminimalizowania
występowania azbestu na terenie gminy; stworzenie zachęty do wymiany pokryć dachowych.
Ograniczenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych przyczyni się do
redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego.
Gmina Olesno posiada duży potencjał w zakresie wykorzystania energii biomasy, a także energii
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słonecznej, czy też geotermalnej. Efektywność realizacji zielonych projektów wymaga nie tylko
zaangażowania środków finansowych, ale również konieczność edukowania społeczności w zakresie
wykorzystywania ekoinnowacyjnych technologii i kształtowanie postaw proekologicznych. Z tego też
względu promocja wykorzystania technologii niskoemisyjnych oraz produkcji i dystrybucji OZE
w gminie Olesno została zaprogramowana dwutorowo. Równolegle będą prowadzone działania
miękkie zwiększające świadomość mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska i ekologii oraz
promocji lokalnego rolnictwa w zakresie działań wspierających naturalne i ekologiczne wyroby rolnospożywcze.
W ramach działań w zakresie ochrony środowiska podjęte będą działania na rzecz zaspokojenia
potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarowania odpadami, w tym zwiększenie zasięgu
oddziaływania istniejących systemów segregacji odpadami, a także budowę instalacji służącej do
przetwarzania odpadów. Planowana jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie.

III.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,

POLE STRATEGICZNE
CEL OPERACYJNY:

GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ GMINY

NR

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1.

Wdrożenie optymalnego systemu gospodarowania odpadami,
opartego na selektywnej zbiórce odpadów

2.

Ograniczenie źródeł niskiej emisji.

3.

Rozwój usług uzdrowiskowo-rekreacyjnych w oparciu o zasoby wód
geotermalnych w tym: przeprowadzenie odwiertów próbnych,
wykonanie wstępnej dokumentacji technicznej i kosztorysowej,

ZRÓWNOWAŻONE
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

pozyskanie inwestorów
4..

ŚRODOWISKA
NATURALNEGO

Podjęcie działań mających na celu obniżeni poziomu hałasu na
terenie gminy.

5.

Dalsze działania w zakresie sprawniejszego usuwania azbestu z
terenu gminy.

6.

Rozwój i promocja niskoemisyjnych źródeł energii, w tym
wykorzystanie potencjału wód geotermalnych

7.

Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy.

8.

Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej na terenie gminy

Źródło: Opracowanie własne
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Kierunek rozwoju: Współpraca z otoczeniem

Czwartym kierunkiem rozwoju gminy Olesno jest współpraca z otoczeniem. Ocenia się, że warunkiem
zrównoważonego rozwoju gminy, jest budowanie powiązań kooperacyjnych i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego. Z punktu widzenia działalności publicznej, celowa jest współpraca samorządu
gminnego w szczególności z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem prywatnym, a
także podmiotami ekonomii społecznej.
Wyżej wskazanemu celowi strategicznemu przypisano poszczególne cele operacyjne, a dalej kierunki
działania do realizacji w gminie Olesno w okresie 2014 – 2020.
W ramach działań w zakresie Wzrostu dostępności i jakości świadczenia usług publicznych,
podejmowane będą inicjatywy mające na celu zwiększenie potencjału samorządu gminnego do
wypełniania swoich funkcji w nowoczesny i partnerski sposób. Ponadto, kluczowym aspektem jest
także przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do pełnienia roli gospodarczej, szkoleniowej,
edukacyjnej, kulturowej, społecznej. Z kolei w ramach działań w zakresie Kreowania społeczeństwa
obywatelskiego, podejmowane będą inicjatywy mające na celu aktywizację społeczności lokalnej,
celem zwiększenia jej partycypacji i roli w kreowaniu polityki rozwoju lokalnego gminy Olesno.

IV.1. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI

POLE STRATEGICZNE

CEL OPERACYJNY:

SAMORZĄDOWEJ

NR

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1.

Organizacja i dofinansowanie szkoleń i innych form wsparcia dla
podmiotów ekonomii społecznej.

KREOWANIE
SPOŁECZEŃSTWA

2.

Organizacja i dofinansowanie szkoleń i innych form wsparcia
mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

3.

OBYWATELSKIEGO

Wspieranie inicjatyw obywatelskich, w tym zaprojektowanie
mechanizmu wspierającego aktywność mieszkańców.

4.

Kontynuacja działań zmierzających do wzmocnienia partycypacji
obywatelskiej w kreowaniu lokalnej polityki rozwoju.

5.

Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Źródło: Opracowanie własne
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Analiza

zasobów

samorządu

gminnego

wskazuje

na

konieczność

rozwoju

systemów

i narzędzi zarządzania administracją publiczną, w tym przede wszystkim wdrażania usług
e-administracji oraz stymulowania partycypacji społecznej w życiu publicznym. Szczególnie istotne
jest stosowanie w administracji samorządowej nowoczesnych kanałów komunikacji z otoczeniem
oraz umożliwienie społeczności współdecydowania o kształcie rozwoju gminy i sprawach lokalnych.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii i internetu ma na celu usprawnienie procesów
administracyjnych w tym obsługi klientów. Towarzyszyć temu będzie podnoszenie kompetencji kadr
sektora publicznego.

IV.1. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI

POLE STRATEGICZNE

CEL OPERACYJNY:

WZROST DOSTĘPNOŚCI I
JAKOŚCI

ŚWIADCZENIA

SAMORZĄDOWEJ

NR

KIERUNKI DZIAŁANIA:

1.

Cyfryzacja usług publicznych.

2.

Współpraca z innymi samorządami (w kraju i za granicą), dotycząca
m.in. wymiany doświadczeń.

3.

USŁUG PUBLICZNYCH

Umocnienie

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi,

podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorcami.
4.

Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu poprawy
dostępności usług publicznych.

Źródło: Opracowanie własne
PROPONOWANY KATALOG WSKAŹNIKÓW

Wskaźniki realizacji mają na celu wspomóc proces monitoringu i ewaluacji strategii. Przyjęto metodę
„0”, co oznacza, iż w pierwszej kolejności badana będzie bezwzględna wartość wypracowanych
produktów strategii. Następnie w stosunku do wskaźników, dla których na koniec 2014 r. możliwe
będzie ustalenie wartości referencyjnych, należy dokonać porównania rok do roku.
Opracowano cztery grupy wskaźników, przy czym zaznacza się, że katalog ten nie jest
zamknięty i może zostać w toku monitoringu i ewaluacji rozszerzony o dodatkowe. Pierwsza grupa to
wskaźniki ogólne, odnoszące się do liczby projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych
i wartości środków zewnętrznych, pozyskanych na potrzeby wdrażania uwzględnionych w strategii
kierunków działania. Monitorowanie i ewaluacja wskaźników ogólnych jest niezwykle istotna z
perspektywy obserwacji postępów i możliwości reakcji.
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Tabela 2 Wskaźniki ogólne
ROK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

WSKAŹNIKI
Wartość środków finansowych pozyskanych
ze źródeł zewnętrznych przez samorząd
gminny
Liczba projektów zrealizowanych ze środków
pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez
samorząd gminny
Źródło: Opracowanie własne
Tabela 3 Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Konkurencyjna gospodarka”
ROK

ŹRÓDŁO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

WSKAŹNIKI
CEL OPERACYJNY I.1.1.: WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Liczba nowo zarejestrowanych Centralna
na terenie gminy MŚP [szt.]

Ewidencja
i

Informacja

o Działalności
Gospodarczej
Liczba bezrobotnych z terenu Raporty
gminy

okresowe PUP

Stosunek

liczby

działalności
rejestrowanych
gminy

do

nowych Centralna

gospodarczych Ewidencja
na

terenie i

podmiotów o Działalności

wyrejestrowywanych
Udział

Informacja

dochodów

Gospodarczej
z

CIT Gmina Olesno

w dochodach gminy ogółem
CEL OPERACYJNY: I.1.2. ROZWÓJ ROLNICTWA I PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
Liczba gospodarstw rolnych Bank
prowadzących

Danych

działalność Lokalnych GUS
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rolniczą
Przeciętna

powierzchnia Bank

gospodarstwa rolnego
Liczba

Danych

Lokalnych GUS

podmiotów Bank

Danych

gospodarczych działających w Lokalnych GUS
sektorze

rolnictwa,

przetwórstwa

i

gospodarki

leśnej
CEL OPERACYJNY: I.1.4. PROMOWANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNO- REKREACYJNEGO GMINY
Liczba

miejsc

noclegowych Bank

w turystycznych

Danych

obiektach Lokalnych GUS

zakwaterowania zbiorowego
Wartość

zakończonych Gmina Olesno,

inwestycji w zakresie rozwoju partnerzy
turystyki i rekreacji [zł]
Liczba

realizacyjni

zakończonych Gmina Olesno,

inwestycji w zakresie rozwoju partnerzy
turystyki i rekreacji
Długość

realizacyjni

urządzonych Gmina Olesno,

i oznakowanych
turystycznych

tras partnerzy
na

terenie realizacyjni

gminy
Źródło: opracowanie własne
Tabela 4 Wskaźniki realizacji kierunku „Rozwój kapitału ludzkiego”
ROK

ŹRÓDŁO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

WSKAŹNIKI
CEL OPERACYJNY: II.1.1. POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE OCHRONY
ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

Liczba

inwestycji

placówkach

w Gmina Olesno

pomocy

społecznej [szt.]:
Liczba

nowych Gmina Olesno
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działań/programów
w ramach oferty instytucji
pomocy społecznej [sz.]
CEL OPERACYJNY: II.1.2. POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI EDUKACJI I SPORTU
Liczba

komputerów Gmina Olesno

w szkołach z dostępem do
internetu [szt.]
Liczba

zmodernizowanych Gmina Olesno

placówek

edukacyjno-

oświatowych
Liczba

doposażonych Gmina Olesno

placówek

edukacyjno-

oświatowych
Wyniki

sprawdzianów

zakończenie

na Okręgowa

szkoły Komisja

podstawowej

Egzaminacyjna

Wyniki

egzaminów Okręgowa

gimnazjalnych

Komisja
Egzaminacyjna

CEL OPERACYJNY: II.1.3. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Liczba inwestycji w zakresie Gmina Olesno
ochrony

dziedzictwa

kulturowego [szt.]
Udział wydatków na kulturę Gmina Olesno
w budżecie gminy

CEL OPERACYJNY: II.1.4. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Liczba podjętych działań z Gmina
zakresu

Olesno,

poprawy partnerzy

bezpieczeństwa publicznego
[szt.]
Źródło: opracowanie własne

Id: BA84E773-639B-4387-8A03-E59F11B4AFCA. Podpisany

Strona 26

Tabela 5 Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Inwestycje w zasoby”
ROK

ŹRÓDŁO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20
20

WSKAŹNIKI
CEL OPERACYJNY III.1.1. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Długość wybudowanej sieci [km]:

Gmina

wodociągowej

Olesno

kanalizacyjnej
Długość

zmodernizowanej

[km]:

sieci Gmina
Olesno

wodociągowej
kanalizacyjnej
CEL OPERACYJNY III.1.2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
Długość dróg [km]:

Gmina

wyremontowanych

Olesno

wybudowanych
Długość chodników [km]:

Gmina

wyremontowanych

Olesno

wybudowanych
Długość ciągów pieszo-rowerowych Gmina
[km]:

Olesno

wyremontowanych
wybudowanych
CEL OPERACYJNY III.1.3. WSPIERANIE ROZWOJU MIESZKALNICTWA
Liczba mieszkań przypadająca na Starostwo
1000 mieszkańców

Powiatowe

Liczba nowo powstałych mieszkań Gmina
komunalnych,

socjalnych

i Olesno

chronionych (łącznie) [szt.]
CEL OPERACYJNY III.1.4. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Liczba

zainstalowanych Gmina

odnawialnych źródeł energii w Olesno
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budynkach użyteczności publicznej
[szt.]
Ilość

wdrożonych

rozwiązań

wykorzystujących OZE [szt.]
Odpady

komunalne

selektywnie

z

zebrane Bank Danych
odpadów Lokalnych

komunalnych ogółem (%)

GUS, Gmina
Olesno,
partnerzy

Liczba

zrealizowanych

zwiększających

działań Gmina

świadomość Olesno

mieszkańców w zakresie ochrony Starostwo
środowiska [szt.]

Powiatowe,
partnerzy

Źródło: opracowanie własne
Tabela 6 Wskaźniki realizacji kierunku rozwoju „Współpraca z otoczeniem”
ROK

ŹRÓDŁO

2014

2015

201

2017

6

2018

201

202

9

0

WSKAŹNIKI
CEL OPERACYJNY: IV.1.1. WZROST DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH
Liczba usług publicznych możliwych Gmina
do załatwienia on-line [szt.]

Olesno

CEL OPERACYJNY: IV.1.2. KREOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Liczba

dokumentów

poddanych Gmina

konsultacjom społecznym [szt.]

Olesno

Liczba zorganizowanych spotkań w Gmina
ramach konsultacji społecznych [szt.]

Olesno

Liczba funkcjonujących na terenie Gmina
gminy

podmiotów

ekonomii Olesno

społecznej [szt.]
Źródło: opracowanie własne
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FINANSOWANIE
Niniejsza strategia określa podstawowe cele i kierunki działania gminy Olesno w okresie 2014-2020.
Kluczowym zadaniem samorządu jest

pozyskiwanie i zabezpieczanie środków finansowych na

realizację zamierzonych, zaplanowanych działań. Budżet Gminy Olesno z uwagi na stale rosnącą ilość
zadań własnych, nie jest wystarczający dla sfinansowania wielu kluczowych inwestycji i osiągnięcia
zamierzonych standardów i celów. W związku z tym koniecznością staje się sięgnięcie do innych,
zewnętrznych źródeł finansowania.
Podstawowe źródła finansowania kierunków działań przewidzianych w ramach Strategii rozwoju
gminy Olesno na lata 2014-2020, to:
a. Środki własne budżetowe na realizację zadań własnych Gminy;
b. Krajowe i zagraniczne mechanizmy finansowe, w tym:


środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej na lata

2014-2020 (m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz
Spójności);


środki finansowe transferowane w ramach Mechanizmów Finansowych Europejskiego

Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego;


inne zagraniczne środki finansowe;



krajowe środki finansowe;



inne źródła finansowania.

c. Komercyjne instrumenty finansowe, w tym:


pożyczki i kredyty bankowe;



leasing finansowy;



inne.

d. Fundusze innych uczestników procesu wdrażania strategii, w tym sektora prywatnego.
Jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania środków finansowania działań strategicznych będą
środki z funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Spójności). Ocenia się, że samorządy województwa opolskiego oraz inne
podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe w latach 2014-2020 będą mogły otrzymać
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 kwotę
887 416 658,00 euro z funduszy europejskich oraz 56 643 617,00 euro rezerwy wykonania. Program
składa się z 10 osi priorytetowych – spośród których największe środki zaplanowano na
zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców.
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SPÓJNOŚĆ STRATEGII Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

Potrzeba aktualizacji Strategii rozwoju gminy Olesno oparta była o wiele istotnych przesłanek. Wśród
nich na pierwszy plan wysuwa się wymóg dostosowania zapisów dokumentu do nowej sytuacji
społeczno-gospodarczej, w której gmina, a także jej makrootoczenie (województwo opolskie i Polska)
znalazły się na początku drugiej dekady XXI wieku. Ponadto, niebagatelne znaczenie dla rozwoju
polskich regionów ma funkcjonowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej i wynikające z niego
korzyści (m.in. możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych na rozwój lokalny), ale także
zobowiązania, których spełnienie scedowano ze szczebla centralnego na jednostki samorządu
terytorialnego. Czas, który upłynął od uchwalenia poprzedniej Strategii rozwoju gminy Olesno
charakteryzuje także diametralna zmiana sposobu prowadzenia polityki rozwoju regionalnego na
szczeblu centralnym.
Strategia rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 jest nie tylko dokumentem spójnym wewnętrznie,
ale również wykazuje wysoki poziom spójności ze strategicznymi dokumentami ogólnymi i
sektorowymi wyższego rzędu.
Okres realizacji Strategii rozwoju gminy Olesno przyjęto na siedem lat (2014-2020), adekwatnie do
czasu obowiązywania Strategii Rozwoju Kraju 2020, Strategii Sprawne Państwo 2020, czy Strategii
rozwoju województwa opolskiego do 2020 r. Zatem strategia dla gminy Olesno została sformułowana
w ścisłej korelacji zarówno z nimi, jak i z pozostałymi aktualnie obowiązującymi dokumentami o
charakterze planistycznym szczebla regionalnego, krajowego i międzynarodowego:

EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu
Strategia rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 wpisuje się w założenia dokumentu EUROPA 2020,
gdyż podobnie do celów opracowanych przez Komisję Europejską, przede wszystkim nakreśla ścieżkę
rozwoju gminy, uwzględniając w samej wizji regionu chociażby większą liczbę miejsc pracy oraz
wyższy standard życia lokalnej społeczności. Ponadto, Strategia rozwoju gminy Olesno wskazuje, iż
gmina ta może rozwijać się w sposób inteligentny i zrównoważony, sprzyjając przy tym włączeniu
społecznemu, gdyż kładzie nacisk, na takie obszary, jak: wspieranie gospodarki korzystającej z
lokalnych zasobów oraz przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, rozwój kapitału ludzkiego
poprzez m.in. wyższy poziom edukacji i ochrony zdrowia oraz walkę z ubóstwem. Wskazane kierunki
rozwoju Strategii rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 są powiązane z celami wyznaczonymi w
strategii EUROPA 2020, co czyni oba te dokumenty spójnymi.
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Strategia Sprawne Państwo 2020
Strategia rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 w pełni koresponduje z logiką interwencji Strategii
Sprawne Państwo 2020. Jednym z głównych dążeń Strategii rozwoju gminy Olesno jest zwiększenie
udziału mechanizmów kooperacyjnych, które pozwoliłby odejść od sztywnego i hierarchicznego
modelu zarządzania w samorządzie w kierunku współzarządzania, tj. sieciowego świadczenia usług
przez administrację publiczną i podmioty zewnętrzne, takie jak organizacje pozarządowe.
Mechanizmy ewaluacji zawarte w Strategii rozwoju gminy Olesno pozwolą na wprowadzenie
rozwiązań zwiększających partycypację społeczności lokalnej w procesie realizacji strategicznych
działań gminy. Zatem powyższe główne zmienne strategiczne Strategii rozwoju gminy Olesno na lata
2014-2020 czynią programowane działania rozwojowe dla gminy koherentnymi ze Strategią Sprawne
Państwo 2020.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
Przedstawione w Strategii rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 założenia, które są tożsame z
celami Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030, przede wszystkim dotyczą systemu
ochrony zdrowia oraz zapewnienia spójności społecznej, poprzez wzrost poziomu edukacji i transferu
absolwentów na rynek pracy oraz samej aktywności zawodowej. Analogicznie oba dokumenty
zwracają uwagę na kształtowanie kompetencji przedsiębiorców, które pozwolą im rozwijać firmy.
Istotnym elementem działań niniejszych strategii na rzecz przedsiębiorców jest również poprawa
sprawności funkcjonowania administracji samorządowej oraz zniesienie barier legislacyjnych i
administracyjnych. Ponadto, oba dokumenty uwzględniają inwestycje w infrastrukturę techniczną, w
tym system transportowy, a także działania infrastrukturalne w szerokopasmowy internet dostępny
dla wszystkich oraz rozwój e-usług i zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Co więcej,
zarówno działania uwzględnione w Strategii rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020, jak i w
Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, przewidują modyfikację i coraz szersze wykorzystywanie
odnawialnych źródeł energii oraz dbałość o stan środowiska. Większa uwaga w obu dokumentach
poświęcona została również na zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa publicznego, rozszerzenie
tradycyjnych ról instytucji kultury, czy ułatwienie w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii
społecznych.

Strategia Rozwoju Kraju 2020: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne
państwo
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Strategia rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 w pełni koresponduje z logiką interwencji Strategii
Rozwoju Kraju 2020 na poziomie celu strategicznego oraz obszarów strategicznych i celów
operacyjnych. W Strategii rozwoju gminy Olesno zaakcentowano konieczność zrównoważonego
rozwoju. Uwzględniono rozwój narzędzi podnoszących jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców
oraz bardzo mocno podkreślono znaczenie endogenicznych potencjałów, w tym rolniczego,
elektromaszynowego, jaki budowlanego, czy meblarskiego. Powyższe główne zmienne strategiczne
Strategii rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 czynią programowane działania rozwojowe dla
gminy koherentnymi ze Strategią Rozwoju Kraju 2020.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
Strategia rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 nakreśla cztery obszary strategicznych wyzwań, na
które polityka regionalna wspierająca konkurencyjność gminy powinna odpowiedzieć za pomocą
rozwiązań szczegółowych, z których zbieżne z tymi uwzględnionymi w Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2010 – 2020, są chociażby: lepsze wykorzystanie potencjału gminy do kreowania
wzrostu i zatrudnienia oraz stymulowania rozwoju pozostałych jednostek gminy; przeciwdziałanie
negatywnym trendom demograficznym oraz pełniejsze wykorzystanie zasobów pracy; poprawa
jakości zasobów pracy; ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych gminy;
wspieranie rozwoju kapitału społecznego; zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej i
teleinformatycznej do wspierania konkurencyjności i zapewniającej spójność gminy; podwyższenie
zdolności instytucjonalnej do zarządzania rozwojem na poziomie gminy.

Założenia Krajowej Polityki Miejskiej
Strategia rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 wpisuje się w założenia celów krajowej polityki
miejskiej, gdyż podobnie jak wskazany dokument, kładzie nacisk na wzmocnienie zdolności miast – w
tym przypadku Olesna oraz obszaru funkcjonalnie z nimi związanego, do kreowania wzrostu
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców – w tym przypadku
mieszkańców gminy Olesno. Tym samym, z uwagi na fakt, iż misją gminy w okresie do roku 2020 jest
zapewnienie komfortu życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów, cele Strategii rozwoju gminy
Olesno na lata 2014-2020 w pełni korespondują z założeniami Krajowej Polityki Miejskiej.

Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020r.
W Strategii rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 duży nacisk położono na rozwój narzędzi
dostosowujących edukację do potrzeb rynku pracy, promocję kształcenia pozaszkolnego, podjęcie
działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój infrastruktury komunikacyjnej,
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zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie skutkom negatywnych
zmian demograficznych i wykluczeniu społecznemu, zainicjowanie mechanizmów współpracy, a także
wsparcie informatyzacji i cyfryzacji. Tym samym Strategia rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 w
pełni koresponduje z logiką interwencji Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020r.
wykazując wysoką spójność ze wszystkimi dziesięcioma celami strategicznymi uwzględnionymi
w Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020 r.

Należy również podkreślić komplementarność działań planowanych w ramach realizacji Strategii
rozwoju gminy Olesno do działań planowanych na poziomie województwa. Przykładam jest
planowana budowa drogi przeznaczonej do ruchu tranzytowego ciężkiego w tym w szczególności
łączącą ul. Gorzowską (droga wojewódzka nr 487) z ul. Kluczborską (droga krajowa nr 11) jak
działania spójne z budowa drogi ekspresowej z Kępna do Lublińca przez Olesno (S11) wraz z
rozbudową połączeń z drogami regionalnymi.
Poniższa tabele przedstawia spójność celów operacyjnych w ramach Strategii rozwoju gminy Olesno i
Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020 r.

SPÓJNOŚĆ

STRATEGII

ROZWOJU

GMINY

OLESNO

ZE

STRATEGIĄ

ROZWOJU

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO 2020 ROKU
STRATEGIA ROZWOJU GMINY OLESNO NA LATA 2014- STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO
2020

2020R

CELE OPERACYJNE
I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

1.3. Wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia
3.2.

Wzmocnienie

powiązań

pomiędzy

gospodarką, nauką oraz regionalnymi
instytucjami otoczenia biznesu
3.3. Wspieranie powiązań kooperacyjnych w
gospodarce
4.1.

Wsparcie

rozwoju

przedsiębiorstw

i

nowoczesnego rzemiosła
4.2. Rozwój sektora usług rynkowych
I.1.2. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno- 10.1.
spożywczego
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10.2. Rozwój wielofunkcyjnego rolnictwa i
rybactwo
10.3. Rozwój sektora rolno-spożywczego

10.4. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią
I.1.3.

Promowanie

potencjału

turystyczno- 5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz

rekreacyjnego gminy

ich infrastruktury

II.1.1. Poprawa warunków i jakości usług 1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i
świadczonych przez instytucje ochrony zdrowia i

ubóstwu
1.5.

Rozwój

usług

opiekuńczych

i

wychowawczych
5.1. Poprawa jakości i dostępności do usług
zdrowotnych, opiekuńczych
i edukacyjnych
II.1.2. Poprawa warunków i jakości edukacji i 1.5.
sportu

Rozwój

usług

opiekuńczych

i

wychowawczych
5.1. Poprawa jakości i dostępności do usług
zdrowotnych, opiekuńczych
i edukacyjnych

II.1.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego

5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz
ich infrastruktury
9.2 Poprawa ładu przestrzennego i rewitalizacja
na obszarach miejskich

II.1.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego

6.4.

Poprawa

bezpieczeństwa

na

szlakach

komunikacyjnych
III.1.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej

5.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury 6.1. Rozwój powiązań transportowych
transportowej
III.1.4.

Zrównoważone

6.3. Integracja systemu transportu zbiorowego
wykorzystywanie 7.1 Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój

zasobów środowiska naturalnego

infrastruktury technicznej
7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki
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7.3.

Kształtowanie

systemu

przyrodniczego,

ochrona krajobrazu i bioróżnorodności
7.4.

Racjonalne

wykorzystanie

zasobów

naturalnych
7.5.

Przeciwdziałanie

i

usuwanie

skutków

zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych
IV.1.1. Wzrost dostępności i jakości świadczenia 2.3. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i
usług publicznych
IV.1.2.

Kreowanie

skuteczności administracji
społeczeństwa 2.1.

obywatelskiego

Wspieranie

rozwoju

społeczeństwa

obywatelskiego

Strategia Rozwoju Obszary Funkcjonalnego Kluczbork- Namysłów – Olesno na lata 2014-2020

Strategia rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020 wpisuje się w założenia strategiczne Strategii
Rozwoju Obszary Funkcjonalnego Kluczbork- Namysłów – Olesno na lata 2014-2020, w szczególności
w następujące obszary strategiczne:
Obszar strategiczny Rewitalizacja- podniesienie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych i
terenów zielonych oraz udostępnienie przestrzeni mieszkańcom oraz wspieranie idei włączenia
społecznego
Obszar strategiczny Kultura, sport, turystyka i rekreacja- wykorzystanie endogenicznego potencjału
zasobów kulturowych, rozwój usług uzdrowiskowo-rekreacyjnych w oparciu o zasoby wód
geotermalnych i mineralnych rozwój infrastruktury turystyki aktywnej
Obszar strategiczny Środowisko- wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii oraz
wykorzystanie OZE, promocja gospodarki niskoemisyjnej oraz produkcji i dystrybucji energii
odnawialnej na terenie OF KNO.

ZAKOŃCZENIE

Strategia rozwoju gminy Olesno jest dokumentem długoplanowym, przyjętym na okres siedmiu lat,
który określa najważniejsze priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego do realizacji
na obszarze jednostki w okresie 2014-2020. Dokument ten stanowi także odpowiedź na ustawowy
wymóg prowadzenia polityki rozwoju lokalnego w oparciu o strategię, jak również skuteczną próbę
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dostosowania się do standardów europejskich i krajowych, które od czasu przyjęcia dotychczasowej
Strategii rozwoju gminy Olesno uległy diametralnej zmianie.
Nowo zaprojektowana strategia rozwoju prezentuje zatem określoną propozycję dla gminy Olesno w
postaci kierunków rozwoju, pól strategicznych i operacyjnych oraz głównych kierunków działania
realizowanych na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków dla trwałego rozwoju gospodarczego
oraz wydatnego wzrostu poziomu życia mieszkańców, zgodnie z wymogami ochrony środowiska
przyrodniczego w okresie 2014-2020. W związku z tym, w ramach dokumentu opracowano katalog
kierunków działania, do których zmierzać powinna gmina Olesno we wskazanym okresie czasu. Nie
zamyka to oczywiście drogi do wypracowania i realizowania innych kierunków działań i rozwiązań.
Niemniej jednak podstawą zmian, korekt i modyfikacji powinny być wyłącznie względy merytoryczne,
wynikające ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych (szans i zagrożeń rozwojowych,
tkwiących

w otoczeniu

gminy

–

prawnych,

finansowych,

społecznych,

gospodarczych,

międzynarodowych) oraz wewnętrznych (silnych i słabych stron) rozwoju gminy.
Uaktualniona strategia rozwoju oprócz swojego zasadniczego celu, jakim jest wskazanie kierunków
rozwoju, jest również doskonałą płaszczyzną integrującą władze i społeczność gminy Olesno wokół jej
najważniejszych problemów i szans rozwojowych jakie niesie współczesny świat. Dokument ten nie
ogranicza się jednak w swych zapisach wyłącznie do zadań realizowanych bezpośrednio przez władze
samorządowe, proponując równolegle partycypację w wyznaczonych w strategii kierunkach
działania, innym podmiotom funkcjonującym w granicach gminy Olesno, celem rozwijania sieci
powiązań publiczno-prywatnych na rzecz wdrażania wspólnej polityki rozwoju lokalnego. Tak
realizowana kooperacja stanowi jeden z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii
Europejskiej, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego okresu programowania 2014-2020, gdzie nacisk
położony jest na realizowanie wspólnej polityki rozwoju lokalnego w kontekście terytorialnym,
mającej na celu współpracę samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i
rozwiązywania problemów poszczególnych obszarów danego województwa.
Należy przy tym zaznaczyć, iż mimo, że samorząd miejski nie jest jedynym beneficjentem niniejszej
strategii, to za wdrażanie koncepcji zawartych w jej ramach odpowiedzialna jest Rada Miejska, która
w oparciu o integralny element dokumentu Strategii rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020, jakim
jest procedura monitoringu, ewaluacji i aktualizacji, powinna dokonywać okresowych przeglądów
stanu realizacji przyjętych koncepcji strategicznych oraz ich korekty lub uaktualnień całości lub części
niniejszego dokumentu, celem zagwarantowania realizacji polityki rozwoju lokalnego gminy Olesno w
sposób ciągły i spójny.
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ZAŁĄCZNIKI
1.

Załącznik nr 1: Sytuacja społeczno-gospodarcza gminy Olesno,

Analiza społeczno-gospodarcza Gminy Olesno
1. Położenie
Gmina Olesno położona jest w południowo-zachodniej części Polski, w województwie opolskim.
Graniczy z gminami: Gorzów Śląski, Radłów, Dobrodzień i Zębowice położonymi w powiecie oleskim,
gminami Kluczbork i Lasowice Wielkie położonymi w powiecie kluczborskim, gminami Krzepice
i Przystajń położonymi w powiecie kłobuckim oraz gminą Ciasna położoną w powiecie lublinieckim.

Rysunek 1. Gmina Olesno na tle powiatu oleskiego i województwa opolskiego
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olesno

Olesno jest gminą miejsko-wiejską. Układ osadniczy gminy tworzy miasto Olesno i 18 wsi sołeckich:
Bodzanowice, Borki Małe, Borki Wielkie, Boroszów, Broniec, Grodzisko, Kolonia Łomnicka, Kucoby,
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Leśna, Łomnica, Łowoszów, Sowczyce, Stare Olesno, Świercze, Wachów, Wachowice, Wojciechów,
Wysoka.

Rysunek 2. Gmina Olesno na tle sąsiednich gmin
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olesno
UKŁAD PRZESTRZENNY
Strukturę przestrzenną gminy charakteryzują przede wszystkim dobre położenie logistyczne
i komunikacyjne, tereny o niewątpliwie wysokich walorach turystyczno-rekreacyjnych, znaczny udział
terenów zielonych, w tym bardzo wysoki stopień zalesienia terenu, bogata sieć wód
powierzchniowych i otwartych zbiorników wodnych oraz niski udział użytków rolnych, przy
dominującym znaczeniu rolnictwa opartego na średniej jakości glebach oraz dominująca pozycja
miasta Olesno na tle pozostałych jednostek osadniczych gminy.
Układ osadniczy miasta stanowi zabudowa wielorodzinna zlokalizowana zasadniczo w centralnej
i wschodniej części miasta. Centrum miasta stanowią kwartały historycznej zabudowy, którą tworzą
niskie, najczęściej dwu i trzykondygnacyjne budynki z cegły o spadzistych dachach, uzupełnione mało
atrakcyjną pod względem architektonicznym zabudową lat 80-tych. Typowym widokiem są lokale
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usługowe usytuowane w parterach budynków. Południowo-zachodnia i północno-zachodnia część
miasta jest miejscem rozwijającej się jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

WŁASNOŚĆ GRUNTÓW
Przeważająca część gruntów na terenie gminy należy do osób prywatnych. Pozostała część terenu
to w dużym udziale własność Gminy Olesno, Skarbu Państwa (w tym Agencja Nieruchomości Rolnych,
zarząd Lasów Państwowych i działki drogowe) oraz pozostałe podmioty.
Struktura użytkowania gruntów gminy Olesno przedstawia się w następujący sposób
(stan na 2010 r.):
 powierzchnia ogólna = 24 090 ha
 użytki rolne = 12011,5 ha
o grunty orne (pod zasiewami) = 10179,93 ha
o sady = 4,24 ha
o łąki = 1339,87 ha
o pastwiska = 283,57 ha
 lasy = 956,81 ha
 pozostałe grunty = 430,21 ha
TERENY INWESTYCYJNE
Gmina Olesno posiada szeroki wachlarz usług z zakresu handlu, administracji, zdrowia, kultury
i oświaty. Obszary przemysłowe gminy Olesno zostały włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Tereny te skoncentrowane są zasadniczo w północnej części gminy, a ich rozwój
warunkuje rozbudowana sieć komunikacyjna — w szczególności połączenia z drogą krajową nr 11
i drogami wojewódzkimi nr 487, 494 i 901. Obok rozbudowy powiązań komunikacyjnych z regionem
rozwój terenów przemysłowych wymaga nakładów kapitałowych i nowoczesnych technologii.
Niemniej jednak stworzenie łatwo dostępnych terenów przemysłowych stwarza realną szansę
wzmożonego zainteresowania inwestorów z zupełnie nowych gałęzi przemysłu. Uzupełnieniem
struktury funkcjonalnej Olesna jest rolnictwo, które wobec narastającej presji urbanistycznej jest
sukcesywnie wypierane z terenu gminy.
Tereny inwestycyjne dostępne w ofercie w 2014 r.:
w obrębie Olesna stanowiące własność Gminy Olesno:
a. działka nr 202/2 o powierzchni 2,3329 ha
b. działka nr 211/1 o powierzchni 10,0572 ha
w obrębie Świercze stanowiące własność Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych:
a. działka nr 81/2 o powierzchni 7,0177 ha
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b. działka nr 96/2 o powierzchni 14,3966 ha
c. działka nr 296/97 o powierzchni 15,1690 ha
d. działka o nr 293/77 o powierzchni 0,6933 ha.

Analiza SWOT — Położenie
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 charakter miejsko-wiejski gminy — możliwość  położenie w województwie borykającym się
utrzymywania

rolniczego

charakteru

oraz z problemem

rozwijanie gminy

wyludniania

—

pośrednie

zagrożenie dla gminy

 gmina jako ważny węzeł komunikacyjny —
dobre drogi, połączenie z innymi jednostkami,
rozwój gminy oraz wzrost rozpoznawalności
 duży udział terenów zielonych w powierzchni
gminy
 tereny o walorach turystyczno-rekreacyjnych
 — komfort mieszkania w gminie, możliwość
spędzania czasu w ciekawy sposób na terenie
gminy
 tereny inwestycyjne — połączenie z KSSE,
duża atrakcyjność dla inwestorów
 położenie

terenów

inwestycyjnych

w północnej części miasta, ogólna powierzchnia
terenów

inwestycyjnych

w mieście

Olesno

wynosząca 70 ha
SZANSE

ZAGROŻENIA

 rozwój sieci komunikacyjnej i dbałość o stan  wypadki komunikacyjne związane z dużym
istniejącej w związku z przynależnością do KSSE

ruchem pojazdów w gminie

 szanse na rozwijanie szerokiego zakresu  zanieczyszczenie
działalności gospodarczej
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2. Warunki przyrodnicze
2.1. Warunki klimatyczne
KLIMAT
Temperatura średnioroczna osiąga 7,6–8 °C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (17,6–7,9°C),
a najzimniejszym styczeń (1,5–2,2 °C). Długość okresu wegetacyjnego wynosi 210–220 dni. Średnia
suma opadów wynosi ok. 620–660 mm, z wyraźną kulminacją w okresie letnim (ok. 260 mm).
Pozostałe miesiące charakteryzują się w miarę równomiernym rozkładem opadów. Pod względem
anemometrycznym w okresie letnim dominują wiatry z kierunków zachodnich, w okresie zimowym
przeważają wiatry z kierunków północno-zachodnich.
ATMOSFERA
Gmina Olesno zalicza się do obszarów, które pod względem zanieczyszczenia powietrza należą
do średnio obciążających i obciążonych emisjami i zanieczyszczeniami atmosfery. Na terenach
zabudowanych, w sezonie zimowym, istotnym źródłem zanieczyszczeń jest emisja z lokalnych źródeł
grzewczych (paleniska domowe, komunikacja wewnątrzmiejska) i w związku z tym, stan higienicznosanitarny powietrza wymaga poprawy.
2.2. Lasy
Lasy rosnące na terenie gminy należą do Krainy Śląskiej, dzielnicy Równiny Opolskiej
i mezoregionu Borów Stobrawskich. Są one znacznie zróżnicowane pod względem żyzności
i wilgotności siedliska. Wyodrębniono 11 typów siedliskowych lasu.
Dominującymi w gminie są siedliska borowe — bór świeży i wilgotny, bór mieszany świeży
i wilgotny. Znaczne powierzchnie zajmuje także lasy mieszane świeże i wilgotne. Najmniejszy udział
w strukturze siedlisk ma bór suchy (występuje tylko na południe od Łomnicy), ols jesionowy i ols,
a następnie las wilgotny i świeży. Większe fragmenty żyznych siedlisk występują na południe od
Leśnej, na zachód od Wachowic, na północ od Boroszowa oraz w okolicach Borek Małych i Borek
Wielkich.
Gatunkiem dominującym jest sosna, która zajmuje 94,27% powierzchni leśnej w gminie. Pozostała
część powierzchni przypada głównie na:
 dąb (1,77%),
 brzozę (1,74%),
 świerk (1,06%),
 olchę (0,82%),
 buk (0,16%),
 grab (0,09%),
 modrzewie (0,07%).
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W domieszce występuje tu także jodła, jesion, osika, jawor.
2.3. Fauna i flora
Krajobraz przyrodniczy gminy tworzą głównie pola uprawne, łąki oraz pastwiska. Lasy w gminie
należą do kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich. Fakt ten sprawił, że gminę zamieszkują przede
wszystkim zwierzęta leśne oraz ptaki. Wśród

ptaków

występujących

na

tym

terenie

zaobserwowano kruki, gawrony, sroki, wrony siwe, skowronki borowe, sikory i dzięcioły oraz bażanty
i kuropatwy. Z ssaków można wymienić jelenia, zająca szaraka, lisa rudego, sarnę oraz kunę leśną.
FORMY OCHRONY PRZYRODY NA TERENIE GMINY OLESNO:
Pomniki przyrody:
a. Boroszów — grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy
b. Łomnica — głaz narzutowy — granit szaroczerwony
c. Olesno — grupa drzew z gatunku buk pospolity
d. Olesno — pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy
e. Leśna — głaz narzutowy
Użytki ekologiczne:
a. Boroszów — użytek ekologiczny „Tarzanisko” bagno śródleśne
b. Boroszów — użytek ekologiczny „Lęgowisko” bagno śródleśne
c. Wojciechów — użytek ekologiczny „Ostoja I” bagno śródleśne
d. Wojciechów — użytek ekologiczny „Torfowisko” bagno śródleśne
e. Wachów — użytek ekologiczny „Suchy Staw” bagno śródleśne
f.

Wysoka — użytek ekologiczny „Stawek” łąki śródleśne

g. Leśna — użytek ekologiczny „Bagienko” bagno śródleśne
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa” — źródlisko i górny
odcinek rzeki Stobrawa z dobrze wykształconymi Zbiorowiskami łąkowymi i leśnymi wraz
ze stanowiskami chronionych gatunków roślin i zwierząt.
2.4. Wody
Obszar gminy położony jest w dorzeczu rzeki Odry. Posiada dobrze rozwiniętą sieć rzeczną. Przez
teren gminy przebiega dział wodny II rzędu pomiędzy dorzeczami Odry i Warty, stąd
charakterystyczną cechą jest występowanie licznych obszarów źródliskowych rzek, stanowiących
dopływy niższych rzędów Odry i Warty. Na obszarze opracowania mają swe źródła m.in: rzeka
Stobrawa, Budkowiczanka, Łomnica oraz wiele innych małych, bezimiennych cieków. Głównymi
rzekami w zachodniej części gminy są Stobrawa, Budkowiczanka oraz Łomnica, Prąd i Liswarta w
części wschodniej. Główne cieki to rzeki o charakterze nizinnym, z deszczowo-śnieżnym reżimem
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zasilania, o stosunkowo znacznych przyborach wody w okresie roztopów wiosennych i małych
przyborach w okresie maksimum opadów letnich.
Na sieć hydrologiczną składają się także liczne mniejsze cieki, stawy, wyrobiska poeksploatacyjne,
torfowiska, starorzecza, niewielkie oczka wodne, niecki bezodpływowe, tereny zalewowe oraz
rozbudowana sieć kanałów i rowów melioracyjnych. Na terenie gminy występują stawy
wykorzystywane głównie do hodowli ryb oraz zbiorniki wodne poeksploatacyjne o potencjale
turystyczno-rekreacyjnym. Przeważnie zbiorniki wodne mają niewielką powierzchnię (od 0,01 do 0,2
ha), a występują przede wszystkim na rzece Wilcza Woda (największe zgrupowanie) oraz w Starym
Oleśnie (zbiorniki rekreacyjne). Większość zbiorników wodnych gminy Olesno posiada bardzo
wysokie walory faunistyczne, a także florystyczne. Zbiornikami o szczególnych walorach
przyrodniczych są: stawy w dolinie Wilczej Wody, staw Żurawiniec, staw w Borkach Wielkich oraz
zbiorniki poeksploatacyjne w okolicy Wysokiej.
System licznych zbiorników wodnych uzupełniają torfowiska posiadające bardzo wysoką wartość
retencyjną i przyrodniczą. Znajdują się one jednak pod silną presją odwadniających melioracji, które
prowadzą do ich degradacji. Największe obszary występowania torfowisk zlokalizowane są
w dolinach rzecznych Liswarty, Prądu, Stobrawy oraz na terenach źródliskowych w okolicy Kucob
i Leśnej. Wylewy w czasie roztopów wiosenno-letnich są umiarkowane i nie wywołują większych
szkód w rolnictwie ze względu na łatwo przepuszczalne gleby i zmeliorowanie gruntów.
Kluczowe znaczenie zarówno dla gminy Olesno, jak i całego województwa opolskiego ma ochrona
zasobów i jakości wód w zlewni chronionej rzeki Prosny — wyznaczonej jako jedna
z czterech strategicznych zlewni w województwie.
2.5. Gleby
W gminie Olesno przeważają średnie gleby do produkcji rolnej. Najlepsze gleby występują
w środkowej części gminy, czego skutkiem jest znaczne przekształcenie i odlesienie obszaru. Na
terenie gminy Olesno zalegają przede wszystkim gleby pseudobielicowe, mady, gleby brunatne
wyługowane, czarne ziemie i gleby bielicowe. Materiałem glebotwórczym są przeważnie piaski
zwałowe, piaski i piaskowce jurajskie oraz gliny morenowe. Doliny rzeczne zajęte są przez gleby
hydrogeniczne: torfy, gleby mułowo-torfowe oraz gliny. Pod względem mechanicznym przeważają
gleby wytworzone na piaskach słabo gliniastych (ok. 65%) oraz na piaskach gliniastych (ok. 30%).
Na obszarze gminy grunty III klasy stanowią jedynie około 3%, a klasy IV prawie 47%. Na użytkach
zielonych przeważają grunty klasy IV i V, co stanowi przeszło 81% użytków w gminie. Na terenie
gminy przeważają gleby średnio dobre i słabe, głównie żytnio-ziemniaczanych i żytnio-łubinowych
kompleksów glebowych. Są to głównie gleby średnie i lekkie w uprawie, nie stanowiące znaczącego
potencjału rozwojowego dla gospodarki gminy.
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2.6. Surowce mineralne
Budowa geologiczna w obrębie gminy Olesno sprzyja występowaniu surowców pospolitych,
głównie piasków i żwirów oraz iłów. Występowanie kruszyw naturalnych o znaczeniu przemysłowym
związane jest tu z działalnością lodowca oraz osadami triasu i jury. Utwory te od wielu lat stanowiły
lokalną bazę dla eksploatacji kruszywa naturalnego oraz surowca dla ceramiki budowlanej, przy czym
ich zasoby są niewielkie i nie mają dużego znaczenia perspektywicznego. Występujące na terenie
gminy Olesno złoża to: kruszywo naturalne (8 złóż) i surowce ilaste ceramiki budowlanej (3 złoża).
2.7. Energia odnawialna
W gminie Olesno zakłada się rozwój urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych,
takich jak energia słońca (np. elektrownie fotowoltaiczne), energia geotermalna, energia z biomasy
(np. biogazownie), biogazu i biopaliw.
Wskazuje się na wysoki potencjał wykorzystywania energii biomasy. Na terenach zabudowanych
dopuszcza się lokalizację urządzeń wykorzystujących energię odnawialną na użytek własny, takie jak
kotłownie na biomasę, kolektory słoneczne na dachach budynków i inne.
W strefach ochronnych obowiązuje lokalizowanie instalacji wykorzystujących energię z biomasy,
biogazu i biopaliw na cele rolnicze w odległości nie mniejszej niż 300 m od budynków mieszkalnych.
Na terenach przeznaczonych pod aktywność gospodarczą dopuszcza się lokalizowanie urządzeń
pozyskujących energię z biomasy, biogazu i biopaliw, urządzeń produkcji energii ze słońca (systemy
fotowoltaiczne) oraz ze źródeł geotermalnych.
W gminie odbywają się imprezy promujące wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii m.in.:
„Odnawialne źródła energii w praktyce” czy „Europejskie Dni Słoneczne”, w czasie których
mieszkańcy mogą dowiedzieć się o zaletach alternatywnej energii oraz o metodach i możliwościach
jej wdrażania.
Analiza SWOT — Warunki przyrodnicze
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 stawy o dużych walorach przyrodniczych —  niezadowalający stan higieniczno-sanitarny
atrakcyjność krajobrazu w gminie

ze względu

 występowanie torfowisk o funkcji retencyjnej

tradycyjnych

 promowanie

źródeł

energii

na

odnawialnej zanieczyszczenie

spaliny

wykorzystywanie

metod

ogrzewania

powietrza

w

—

mieście,

poprzez imprezy plenerowe — atrakcja dla możliwość powstawania alergii u mieszkańców
mieszkańców, dobry sposób na zainteresowanie  odlesienie
tym ważnym tematem

obszaru

i

przekształcenia

ze względu na konieczność wykorzystywania
dobrych jakościowo gleb w części gminy —
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znaczna ingerencja w krajobraz
 w

dominującej

większości

gleby

nie

stanowiące potencjału rozwoju gospodarczego
 brak dużych zasobów kruszyw o potencjale
przemysłowym
SZANSE

ZAGROŻENIA

 ochrona zasobów i jakości wód — znaczenie  zagrożenie pożarowe ze względu na lasy na
dla gminy i województwa
 potencjał

do

terenie gminy

wykorzystywania

energii  wyczerpanie się złóż kruszyw

odnawialnej z różnych źródeł — szerokie
możliwości wyboru, poprawa atmosfery gminy,
proekologiczny wizerunek

3. Procesy demograficzne
3.1. Ludność
W roku 2013 liczba mieszkańców gminy Olesno wynosiła 18 070, z czego 52,8% osób
zamieszkiwała w mieście. Ogólna liczba ludności gminy stanowiła 27,3% ludności powiatu oleskiego.
Wykres 1. Liczba ludności gminy Olesno w latach 2007–2013
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Gmina Olesno boryka się z problemem, jakim jest spadek liczby ludności. Wyraźne załamanie w tej
sferze widać przede wszystkim w roku 2009, kiedy to nastąpił znaczny spadek zarówno w grupie
kobiet, jak i mężczyzn.
Tabela 7 Saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w gminie Olesno w latach 2007–2013
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

saldo migracji wewnętrznych 9

5

-1

9

-18

25

14

saldo migracji zewnętrznych -78

-48

-10

-11

-20

-55

-48

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wykres 2. Saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w gminie Olesno w latach 2007–2013 —
ujęcie graficzne
40
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Saldo migracji wewnętrznych w gminie Olesno kształtuje się pozytywnie, przyjmując przeważnie
wartości dodatnie (poza nagłym spadkiem w 2011 r.). Przeciwna tendencja dotyczy salda migracji
zagranicznych. W analizowanym okresie od 2007 do 2013 r. osiągało ono wartości ujemne. Trudno
określić trend (malejący lub rosnący) w migracjach zagranicznych gminy Olesno, ponieważ co roku
przyjmowały one znacznie różniące się wartości.
Przyrost naturalny omawianej gminy w 2013 r. wyniósł -29, co przedstawia wykres poniżej.
Wykres 3. Przyrost naturalny w gminie Olesno w latach 2007-2013
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny
W gminie Olesno utrzymuje się ujemny przyrost naturalny, który przyjmuje duże wartości poniżej
zera (do 2009 r.). Jest to negatywne zjawisko demograficzne i przyczynia się do spadku liczby ludności
w gminie. Można przypuszczać, że w najbliższych latach sytuacja ta poprawi się, ponieważ od 2010 r.
przyrost naturalny przyjmuje już mniejsze wartości poniżej zera.
Tabela 8. Gęstość zaludnienia w gminie Olesno na tle powiatu, województwa i kraju w 2013 r.
gmina Olesno
Liczba osób na 1 km2

75

powiat

województwo

oleski

opolskie

67

107

Polska
123

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Gęstość zaludnienia w gminie Olesno należy ocenić jako umiarkowaną — w 2013 r. wskaźnik ten
wyniósł 75 os./km2. Jest ona nieco wyższa od gęstości zaludnienia powiatu oleskiego (67 os./km2)
i wyraźnie niższa od gęstości zaludniania województwa opolskiego i kraju (odpowiednio 107 os./km2
i 123 os./km2).
3.2. Struktura wiekowa
W strukturze ludności najbardziej liczną grupą są osoby w wieku produkcyjnym stanowiące
64,8% ogółu ludności. Liczebność tej grupy wzrosła od 2007 r. o 1,1 punktu procentowego.
Niekorzystne

tendencje

dotyczą

pozostałych

grup

wiekowych.

Grupa

osób

w

wieku

przedprodukcyjnym maleje (od 2007 r. o 2,6 punktu procentowego) i wyniosła w 2013 r. 16% ogółu
ludności. Natomiast ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła w 2013 r. 19,2%, co oznacza wzrost
o 1,7 punktu procentowego od 2007 r.
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Tabela 9 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w gminie Olesno w
latach 2007–2013

w

wieku

przedprodukcyjnym [%]
w wieku produkcyjnym
[%]
w

wieku

poprodukcyjnym [%]

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

18,6

17,7

17,1

16,8

16,4

15,9

16,0

63,9

64,5

65,1

64,9

65,0

65,2

64,8

17,5

17,8

17,9

18,3

18,6

19,0

19,2

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wykres 4. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w gminie Olesno w
latach 2007–2013 — ujęcie graficzne
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2007

2008

2009

w wieku przedprodukcyjnym [%]

2010

2011

2012

2013

w wieku produkcyjnym [%]

w wieku poprodukcyjnym [%]

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Struktura wiekowa gminy jest wynikiem wielu czynników i zjawisk o charakterze globalnym
i ogólnopolskim. Poniższy wykres przedstawia strukturę wiekową gminy na tle pozostałych jednostek
podziały terytorialnego i kraju.
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Wykres 5. Struktura wiekowa gminy Olesno na tle powiatu oleskiego, województwa opolskiego
i kraju w 2013 r.
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Porównując gminę Olesno z powiatem oleskim, województwem opolskim i krajem,

można

zauważyć, że charakteryzuje się ona najniższym udziałem osób w wieku przedprodukcyjnym w ogóle
ludności, mając przy tym najbardziej liczną grupę osób w wieku poprodukcyjnym. Struktura wiekowa
gminy Olesno jest niekorzystna z ekonomicznego punktu widzenia.
Wskaźnik obciążenia demograficznego, przedstawiony w tabeli poniżej, jest odwierciedleniem
struktury wiekowej danej jednostki.
Tabela 10 Wskaźnik obciążenia demograficznego gminy Olesno na tle powiatu, województwa
i kraju w 2013 r.
gm. Olesno
Liczba

osób

poprodukcyjnym

w
na

pow.
oleski

woj. opolskie Polska

wieku
100

osób 29,6

28,9

29,2

29,0

w wieku produkcyjnym
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Duża grupa osób w wieku poprodukcyjnym w gminie przekłada się na wysoki wskaźnik obciążenia
demograficznego, który dla gminy Olesno wynosił w 2013 r. 29,6 osoby. Był tym samym wyższy od
wskaźnika dla powiatu oleskiego i województwa opolskiego o 0,7 punktu procentowego oraz 0,4
punktu procentowego od wskaźnika obciążenia demograficznego dla Polski.
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Analiza SWOT — Procesy demograficzne
MOCNE STRONY
 duży

udział

SŁABE STRONY
ludności

gminy

w

ogóle  spadek liczby ludności — opuszczenie gminy

mieszkańców powiatu oleskiego — wyraźny przez ludność w wyniku emigracji zagranicznych
wpływ na zjawiska demograficzne zachodzące w celach zarobkowych, kreowanie negatywnego
w powiecie, istotna pozycja gminy

wizerunki gminy jak miejsca nie dającego

 dodatnie saldo migracji wewnętrznych — perspektyw
zmiana miejsca zamieszkania przez ludność

 znaczna

przewaga

kobiet

w

strukturze

w obrębie gminy, pozostawanie mieszkańców ludności — brak równowagi, zachwianie rynku
w gminie

pracy

 umiarkowana gęstość zaludnienia — komfort  ujemne saldo migracji zagranicznych —
mieszkania w gminie

opuszczanie gminy przez ludzi wykształconych w
wieku produkcyjnym
 ujemny przyrost naturalny — spadek liczby
mieszkańców
 niekorzystna struktura wiekowa
 —

wzrost

liczebności

grupy

w

wieku

poprodukcyjnym
 —

spadek liczebności

grupy w wieku

przedprodukcyjnym
 wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego
—

ponoszenie

ciężaru

starzenia

się

społeczeństwa przez młodsze pokolenia
SZANSE

ZAGROŻENIA

 osiąganie coraz niższych wartości ujemnych  dalszy spadek liczby ludności
przez przyrost naturalny i przyjęcie wartości  względnie niska gęstość zaludnienia — brak
dodatnich — poprawa sytuacji demograficznej zainteresowania mieszkaniem w gminie
 zagrożenie

w gminie
 utrzymywanie

dobrych

gospodarki

ze

względu

na

warunków starzenie się społeczeństwa

do mieszkania w gminie — zachęcanie do
osiedlania nowych mieszkańców
 utrzymywanie się dodatniego salda migracji
wewnętrznych
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4. Infrastruktura społeczna
4.1. Edukacja
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za edukację do poziomu
gimnazjalnego włącznie.
PRZEDSZKOLA
W gminie Olesno funkcjonuje 10 przedszkoli:


Publiczne Przedszkole w Bodzanowicach,



Publiczne Przedszkole w Borkach Małych,



Publiczne Przedszkole w Borkach Wielkich,



Publiczne Przedszkole w Łowoszowie,



Publiczne Przedszkole nr 3 w Oleśnie z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie Bajkowa

Trójeczka


Publiczne Przedszkole nr 4 w Oleśnie,



Publiczne Przedszkole w Sowczycach,



Publiczne Przedszkole w Wachowie,



Publiczne Przedszkole w Wojciechowie,



Publiczne Przedszkole w Wysokiej
Przedszkola są dobrze wyposażone i zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój oraz

odpowiednie przygotowanie do pójścia do szkoły. Duża liczba przedszkoli działających na terenie
Gminy w pełni zaspokaja potrzeby edukacyjne dzieci oraz daje możliwość wyboru odpowiedniej
placówki przez rodziców.
SZKOŁY PODSTAWOWE
W gminie funkcjonuje 7 szkół podstawowych, w których łącznie w roku szkolnym 2012/2013
uczyło się 926 uczniów.
Tabela 11. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w gminie Olesno w latach 2011–2014
Liczba uczniów
Szkoła
2011/2012

2012/2013

2013/2014

PSP w Bodzanowicach

73

66

68

PSP w Borkach Wielkich

73

74

75

304

295

PSP nr 2 im. księżnej Jadwigi Śląskiej
w Oleśnie placówka wchodzi w skład 322
Zespołu Szkół Nr 2 w Oleśnie
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PSP nr 3 im. Powstańców Śląskich

323

312

304

PSP im. Janusza Korczaka w Sowczycach

55

47

43

PSP w Wachowie

71

62

53

PSP w Wojciechowie

60

61

57

w Oleśnie

Źródło: Urząd Gminy Olesno
Powyższa tabela przedstawia liczebność uczniów w szkołach podstawowych w gminie.
Najliczniejsze jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Jadwigi Śląskiej oraz Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie. Pozostałe placówki liczą po kilkadziesiąt
uczniów i we wszystkich poza Publiczną Szkołą Podstawową w Borkach Wielkich, liczba uczniów ma
tendencję spadkową.
Szkoły są odpowiednio wyposażone w pomoce dydaktyczno-naukowe, pracownie informatyczne,
świetlice, biblioteki, sale gimnastyczne, boiska sportowe. Prowadzone są zajęcia dodatkowe, m.in.
koła przedmiotowe, zajęcia artystyczne czy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

GIMNAZJA


Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie



Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej

w Oleśnie — placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 2 w Oleśnie

Tabela 12. Liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych w gminie Olesno w latach 2011–2014
Liczba uczniów
Szkoła
2011/2012

2012/2013

2013/2014

426

423

365

Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi 153

145

145

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Oleśnie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami

Śląskiej w Oleśnie
Źródło: Urząd Gminy Olesno
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W Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie między 2013 a 2014 spadek
liczby uczniów o 58 osób. Liczba uczniów w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Oleśnie utrzymuje się na
ustabilizowanym poziomie.
Tabela 13. Współczynnik skolaryzacji w gminie Olesno w 2013 r.
współczynnik skolaryzacji brutto [%]
szkoły podstawowe

99,33

szkoły gimnazjalne

114,77

współczynnik skolaryzacji netto [%]
szkoły podstawowe

97,45

szkoły gimnazjalne

97,73

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Współczynnik skolaryzacji brutto dla gminy Olesno, czyli relacja liczby osób uczących się na danym
poziomie kształcenia do liczby ludności w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu
poziomowi nauczania, kształtuje się bardzo dobrze i wyniósł w 2013 r. dla szkół podstawowych
99,3%, a dla szkół gimnazjalnych 114,77%.
Współczynnik skolaryzacji netto będący relacją liczby osób uczących się na danym poziomie
kształcenia do liczby ludności w omawianej gminie również osiąga bardzo wysokie wartości: 97,45%
dla szkół podstawowych i 97,73% dla szkół gimnazjalnych.
Tabela 14. Wskaźnik komputeryzacji szkół w gminie Olesno w 2012 r.
udział % szkół wyposażonych w komputery przeznaczone do użytku uczniów z dostępem do
Internetu
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

100,0

gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

66,67

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Stan wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy jest ważnym elementem kształtującym warunki do
nauki dzieci i młodzieży. Wskaźnik komputeryzacji szkół podstawowych w gminie Olesno w 2012 r.
wyniósł 100%. Warto podkreślić jednak, że stan technologii zmienia się współcześnie bardzo
dynamicznie i z tego względu nie można wykluczyć potrzeby wymiany sprzętu w ciągu kilku lat.
Natomiast gorzej kształtuje się sytuacja komputeryzacji szkół gimnazjalnych, dla których wskaźnik
wynosił w analizowanym roku 66,67%. Konieczne są zatem środki dla zakup sprzętu komputerowego.
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
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W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika działają:


I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie



Technikum Ekonomiczne nr 2 w Oleśnie



Technikum Hotelarstwa nr 2 w Oleśnie



Technikum Architektury Krajobrazu nr 2 w Oleśnie



Technikum Logistyczne nr 2 w Oleśnie



Technikum Organizacji Reklamy nr 2 w Oleśnie



Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w systemie wieczorowym



Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Oleśnie



Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Oleśnie (specjalna)

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy
W skład ZSZ wchodzi:


Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

- stolarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- sprzedawca
- wielozawodowa
- dekarz,
- elektryk
- monter zabudowy i robót wykończeniowych


Technikum nr 1

- technikum informatyczne
- technikum handlowe
- technikum elektryczne
- technikum budownictwa
- technik żywienia i usług gastronomicznych
Zespół Szkół w Oleśnie im. Lotników Polskich
Zespół Szkół w Oleśnie tworzą następujące typy szkół:


I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie im. Lotników Polskich



Szkoła Policealna w zawodzie: opiekun w domu pomocy społecznej (szkoła dla dorosłych)
W szkołach prowadzone są zajęcia dodatkowe: humanistyczne, matematyczne, informatyczne,

artystyczne. Ponadto, wszystkie szkoły wyposażone są w pracownie informatyczne, biblioteki i sale
gimnastyczne.
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Odrębną placówką oświatową w gminie jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Oleśnie oraz
Młodzieżowe Studium Muzyki Rozrywkowej. Priorytety działań szkoły: muzykowanie zespołowe,
koncerty środowiskowe, umuzykalnianie od najmłodszych lat oraz współpraca zagraniczna.
W realizacji powyższych priorytetów pomaga Stowarzyszenie „Pro Musica Viva”.
4.2. Kultura i sztuka
Placówki kultury w gminie Olesno:
MIEJSKI DOM KULTURY
Miejski Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury na terenie
miasta i gminy Olesno. Do zakresu działania Miejskiego Domu Kultury należy w szczególności
inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, otaczanie opieką
twórczości ludowej- sprawowanie mecenatu nad młodymi talentami, prowadzenie działalności
instrukcyjno-metodycznej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez:


organizowanie koncertów, wystaw, spotkań autorskich i odczytów,



organizowanie imprez rozrywkowych,



organizowanie imprez okolicznościowych,



współpraca z przedszkolami, szkołami oraz innymi instytucjami.

W MDK odbywają się następujące stałe formy zajęć: taniec towarzyski i nowoczesny, zajęcia
teatralne i plastyczne, zajęcia muzyczne (chór, zespół śpiewaczy Ferajna) oraz kluby hobbystyczne.
Imprezy stałe organizowane przez MDK
Koncert Kolęd
styczeń

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Wieczór szantowy
Rewia Orkiestr Tanecznych

luty

Ferie w MDK
Wybory regionalne Miss Polonia
Konkursy Recytatorskie,

marzec

Konkurs plastyczny na koszyczek wielkanocny
Wojewódzki Festiwal Teatrów Dziecięcych
Eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Przegląd Zespołów Tańca Nowoczesnego.

kwiecień

Koncert Gorących Serc
Gminny konkurs Recytatorski dla dzieci szkól podstawowych i gimnazjalnych
Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego w Języku Niemieckim „Młodzież
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recytuje poezję”

Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Święta Majowe
maj

Reggae majówka
Koncerty w Amfiteatrze
Senioralia
Koncert "Dla Ciebie Mamo"
Dzień Dziecka
„Powitanie lata”

czerwiec

Prezentacje Form Teatralnych
Oleski Konkurs Fotograficzny
Koncerty w Amfiteatrze

lipiec

Koncerty w Amfiteatrze,
Dni Olesna

sierpień

Plener Malarski Plastyków Nieprofesjonalnych

wrzesień

Dożynki Gminne

październik

listopad

Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej
Jazzobranie
Koncert z okazji Święta Niepodległości.
Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych
Gminny konkurs plastyczny na szopkę bożonarodzeniową

grudzień

Sylwester w Rynku
Bal Sylwestrowy

OLESKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Oleska Biblioteka Publiczna w Oleśnie działa nieprzerwanie od 1945 r. (poprzednio jako:
Powiatowa Biblioteka Publiczna, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka
Publiczna, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna). Od 1970 biblioteka ma siedzibę w gmachu przy
ul. Aleksandra 5. Mieści się tutaj Wypożyczalnia Główna i Filia dla Dzieci. Wydzielone grupy zbiorów
Wypożyczalni Głównej stanowią: literatura regionalna i piśmiennictwo w języku niemieckim.
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Biblioteka gromadzi wszystkie ukazujące się wydawnictwa dotyczące ziemi oleskiej i ważniejsze
publikacje na temat Śląska.
Księgozbiór w języku niemieckim obejmuje głównie literaturę krajów niemieckiego obszaru
językowego oraz publikacje dotyczące kultury, historii i teraźniejszości tych regionów. W mniejszym
zakresie gromadzone są wydawnictwa w języku angielskim i nie stanowią one wydzielonego zbioru.
Publikacje w języku niemieckim i angielskim dla dzieci ma w swoich zbiorach Filia Dla Dzieci. Przy
Wypożyczalni Głównej działa Wideoteka.
Biblioteka uczestniczy w programie powszechnego dostępu do internetu "Ikonka". Użytkownicy
mogą nieodpłatnie korzystać z czytelni internetowej.
Oleska Biblioteka Publiczna posiada filie na terenie gminy: w Bodzanowicach, Borkach Wielkich,
Łomnicy, w których znajdują się czytelnie internetowe oraz można wypożyczyć lektury z zakresu
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich. Ponadto, w Oleśnie istnieje filia dla dzieci z czytelnią
internetową, zasobami lektur zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum oraz literatura w językach
obcych.
Tabela 15. Dane statystyczne dotyczące Oleskiej Biblioteki Publicznej za 2012 r.
Oleska Biblioteka Publiczna
księgozbiór [wolumin]

94 702

czytelnicy w ciągu roku [osoba]

4 291

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz [wolumin]

80 113

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Księgozbiór Oleskiej Biblioteki Publicznej wynosił w 2012 r. 94 702 woluminy. Liczba czytelników w
ciągu roku to 4291 osób, a liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz wynosiła ponad 80 tys.
Tabela 16. Komputeryzacja Oleskiej Biblioteki Publicznej w 2012 r.
Komputeryzacja bibliotek
komputery użytkowane w bibliotece ogółem [szt.]

24

komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników [szt.]

17

komputery podłączone do internetu [szt.]

22

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Oleska Biblioteka Publiczna wraz ze swoimi filiami dysponuje łącznie 24 komputerami, z czego 17
jest udostępnionych do korzystania dla czytelników, a 92% komputerów jest podłączonych do
internetu.
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OLESKIE MUZEUM REGIONALNE W OLEŚNIE
W 1960 roku z inicjatywy społeczności lokalnej otwarto muzeum, które otrzymało imię Jana
Nikodema Jaronia (Jan Nikodem Jaroń – liryk i dramaturg, autor dramatów „Wywłaszczenie”,
„Konrad Kędzierzawy”, brał czynny udział w III Powstaniu Śląskim będąc cywilnym komisarzem na
powiat oleski). Od 1999 r. zmiana nazwy muzeum na Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie. W
muzeum urządzono ekspozycję archeologiczną, etnograficzną i historyczną. Ponadto Muzeum
organizuje cykliczne „Czwartkowe spotkania muzealne”
Działy muzeum:


Dział archeologii obejmuje zabytki kultury materialnej pochodzące z badań na terenie
regionu (badania wykopaliskowe w Kościeliskach, Oleśnie – Walcach, Kucobach, Starych
Karmonkach). Obok garnków, waz i czerpaków ważnymi i ciekawymi eksponatami tego działu
są biżuteria, toporki kamienne oraz przedmioty żelazne.



Dział etnografii składa się z zabytków kultury ludowej ziemi oleskiej. W jego obrębie znajdują
się

przedmioty

związane

z

rybołówstwem,

hodowlą

zwierząt,

uprawą

roślin,

przechowywaniem żywności i surowców, obróbką wici i włókna, a także sprzęty
gospodarstwa domowego oraz oleski strój ludowy. Dział ten bogaty jest w rzeźbę ludową
Stanisława Majewskiego, Alojzego Jarząbka, Władysława Kochalskiego i Eugeniusza Marca.


Dział historyczny gromadzi pamiątki dotyczące poetów i działaczy społecznych oraz zdjęcia,
mapy, prasę, dokumenty tożsamości, modlitewniki z XIX wieku, medale okolicznościowe,
gipsowe odlewy pieczęci książąt opolskich, banknoty, a także zdjęcia dokumentów
archiwalnych dotyczące miasta Olesna na płytach CD. Do najcenniejszych eksponatów działu
zaliczane są dokumenty pergaminowe z lat 1593 i 1595 związane z rzemiosłem oleskim. Dział
historyczny na bieżąco dokumentuje zmiany zachodzące w wyglądzie miasta gromadząc
materiały fotograficzne.

4.3. Sport i rekreacja
OLESKI KLUB SPORTOWY
Na terenie gminy Olesno działalność prowadzi Oleski Klub Sportowy. Jego początki sięgają 1946
roku, kiedy to powołane zostało Stowarzyszenie Sportowe przez takich działaczy jak: Zygmunt
Turzański, Jerzy Utecki, Zygmunt Jama i Zenon Manasterski. W OKS trenowana jest piłka nożna przez
grupy seniorów, juniorów, trampkarzy I i II ligi, młodzików oraz orlików. Poza piłką nożną w OKS
rozwija się również siatkówka uprawiana przez drużynę seniorów oraz drużynę dziewcząt
„Młodziczki”. Inną popularną dyscypliną jest koszykówka trenowana przez seniorów i juniorów.
Gmina Olesno może pochwalić się również sukcesami w sferze tenisa stołowego. Kadra składa się
z 8 zawodników.

Id: BA84E773-639B-4387-8A03-E59F11B4AFCA. Podpisany

Strona 58

Olesno posiada dobrze rozwiniętą bazę sportową. Na terenie miasta znajduje się:


Stadion miejski w Oleśnie — boiska o wymiarach 103x64 m z naturalną nawierzchnią oraz
z bieżnią, liczba miejsc siedzących dla kibiców wynosi 500, z czego 150 jest zadaszonych;



Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji z Orlikiem i basenem Oleska Laguna;



kompleks sportowy Orlik 2012 z boiskiem do piłki nożnej oraz boiskiem wielofunkcyjnym;



boiska w Wojciechowie, Sowczycach, Wachowicach, Kolonii Łomnickiej, Brońcach
i Bodzanowicach;



boiska usytuowane przy szkołach różnego szczebla w gminie;



basen kryty „Oleska Laguna”;



basen odkryty, który w okresie zimowym pełni rolę lodowiska;



liczne place zabaw dla dzieci.

4.4. Bezpieczeństwo publiczne
POLICJA
W mieście Olesno znajduje się Komenda Powiatowa Policji Olesno. Obszar Olesna podzielony jest
na IV obszary, w których pełnione są służby dzielnicowe. Rejon I i II obejmuje poszczególne ulice
miasta, natomiast rejon III miejscowości: Grodzisko, Kolonia Łomnicka, Łomnica, Leśna, Łowoszów,
Sowczyce, Wysoka, Wachów, Wachowice, Wojciechów, a IV: Stare Olesno, Boroszów, Bodzanowice,
Broniec, Borki Wielkie, Borki Małe, Kucoby, Stara Chudoba, Świercze.
Tabela 17. Przestępstwa stwierdzone w gminie Olesno w latach 2011–2013
Przestępstwa stwierdzone w gminie Olesno
2011

2012

2013

razem kryminalne

431

322

317

razem gospodarcze

701

877

147

bójka i pobicie

8

7

5

rozboje

10

3

10

kradzieże z włamaniem

28

34

50

kradzieże mienia

98

79

69

kradzieże pojazdów

2

4

1

włamania do samochodów

5

1

2

podstawa wszczęcia — gorący uczynek

221

177

220

podejrzani

484

405

499

tymczasowo aresztowani

3

2

8
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czyny nieletnich

26

16

17

nieletni sprawcy

26

21

19

Źródło: Urząd Gminy Olesno
W omawianej gminie w ciągu trzech ostatnich lat znacznie spadła liczba przestępstw
gospodarczych. Wzrosła natomiast liczba odnotowanych kradzieży z włamaniem. Rosnąca skala tego
przestępstwa negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Sporadycznie
zdarzają się kradzieże i włamania do samochodów.
W 2013 r. prawie 6% wszystkich stwierdzonych przestępstw stanowiły te popełnione przez
nieletnich. Warto jednak zauważyć, że liczba tak młodych sprawców ma tendencję malejącą w
gminie.
Tabela 18. Bezpieczeństwo na drogach w gminie Olesno w latach 2011–2013 r.
2011

2012

2013

Liczba kolizji drogowych

228

187

226

Liczba wypadków drogowych

12

17

10

Liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców

149

70

78

Źródło: Urząd Gminy Olesno
Ważnym aspektem działalności policji jest bezpieczeństwo na drogach. Jak przedstawia powyższa
tabela liczba kolizji drogowych jest zmienna, ale utrzymuje się w granicach 200. Co roku
odnotowywanych jest też kilkanaście wypadków drogowych, czyli takich zdarzeń, w których są ofiary
lub ranni. Między 2011 a 2013 o połowę zmalała liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców.
Należy uznać to za pozytywne zjawisko świadczące o skuteczności kontroli policyjnych oraz
o wzrastającym poczuciu odpowiedzialności społeczeństwa.
STRAŻ MIEJSKA
Na terenie gminy Olesno zadania z zakresu ochrony porządku publicznego realizuje Straż Miejska,
jako samorządowa umundurowana formacja utworzona w dniu 1 października 1992 r. Organizacyjnie
liczy 5 etatów i umiejscowiona jest w strukturze Urzędu Miejskiego w Oleśnie.
Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:


ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;



czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego;



kontrola publicznego transportu zbiorowego;



współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń;
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zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc
zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów
i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości,
świadków zdarzenia;



ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;



współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń
i imprez publicznych;



doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli
osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych
osób;



informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;



konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla
potrzeb gminy.

Tabela 19. Wyniki określonych działań Straży Miejskiej w Oleśnie w latach 2011–2013
2011

2012

2013

Środki oddziaływania wychowawczego

833

551

374

Mandaty karne

371

750

441

Wnioski do sądu

180

68

57

Źródło: Ewidencja etatów, wyposażenia oraz wyników działań Straży Miejskiej w Oleśnie
Powyższa tabela przedstawia wybrane działanie Straży Miejskiej. W okresie między 2011 a 2013
znacznie zmalała liczba środków oddziaływania wychowawczego podejmowanych przez Straż
Miejską. Natomiast liczba mandatów karnych wystawianych przez Straż znacznie waha się z roku na
rok. Od 2011 r. zmalała liczba wniosków do sądu wystosowywanych przez Straż Miejską.
STRAŻ POŻARNA
Na terenie miasta Olesno położona jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej znajdują się we wsiach: Bodzanowice, Borki Małe, Borki Wielkie,
Broniec, Kolonia Łomnicka, Kucoby, Leśna, Łomnica, Łowoszów, Sowczyce, Stare Olesno, Wachowice,
Wachów, Wysoka, Boroszów oraz w mieście Olesno. Cztery jednostki zostały włączone do Krajowego
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Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Borki Małe, OSP Borki Wielkie oraz OSP Wysoka OSP
Bodzanowice.
4.5. Opieka zdrowotna
Opiekę zdrowotną na terenie gminy zapewnia rozbudowany Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
składający się z Przychodni Specjalistycznych, tj.:


Poradni Kardiologicznej,



Poradni Nefrologicznej,



Poradni Chirurgii Ogólnej,



Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,



Poradni Zdrowia Psychicznego,



Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc,



Poradni Reumatologicznej,



Poradni Urologicznej,



Poradni Diabetologicznej,



Poradni Ginekologiczno-Położniczej,



Poradni Wad Postawy,



Poradni Preluksacyjnej,



Poradni Laryngologicznej,



Poradni Audiologicznej,



Poradni Medycyny Pracy.

Ponadto w strukturze ZOZ-u funkcjonują Pracownie Diagnostyki Medycznej: Laboratorium
Analityczne, Dział Diagnostyki Obrazowej, Pracownia EKG, Pracownia Endoskopii. W skład Ośrodka
Zdrowia wchodzi również Zakład Rehabilitacji. Ponadto Zakład Opieki Zdrowotnej leczy swych
pacjentów na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej,
ginekologiczno-położniczym, noworodkowym, dziecięcym, anestezjologii i intensywnej terapii.
W ramach szpitala funkcjonuje również Szpitalny Oddział Ratunkowy i Stacja Dializ.
W gminie Olesno działa 10 aptek (stan na 2012 r.), które pełnią dyżury w porach nocnych,
niedziele, święta oraz inne dni wolne od pracy, tak by zapewnić mieszkańcom dostęp do leków
i porady farmaceutycznej.
Funkcjonująca na terenie gminy Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
składa się z poradni dla osób z problemami alkoholowymi oraz poradni dla osób współuzależnionych.
Do zadań Przychodni należy:


realizowanie programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,
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udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym od
alkoholu i współuzależnionym,



prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych,



wspieranie działań placówek POZ w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji,



współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
z grupami wsparcia.

W gminie Olesno zlokalizowanych jest 7 Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z zakresu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz 7 Niepublicznych Poradni Specjalistycznych. Funkcjonuje tu
również Indywidualna Praktyka Pielęgniarska i Indywidualna Praktyka Położnej.
4.6. Pomoc społeczna
Na terenie gminy działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie, który zajmuje się pomocą
społeczną, wypłatą dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych oraz funduszem
alimentacyjnym. Do zadań OPS należy również opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Ośrodek prowadzi swoją działalność m.in.
poprzez:


przyznawanie zasiłków okresowych z tytułu utraty pracy choroby, niepełnosprawności,
trudnej sytuacji życiowej,



przyznawanie zasiłków celowych (np. na zakup leków, opału, odzieży),



przyznawanie zasiłków stałych z tytułu niepełnoprawności lub wieku,



przyznawanie

świadczeń

rodzinnych,

pielęgnacyjnych,

świadczeń

z

funduszu

alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych,


realizację rządowego programu dożywiania dzieci w formie posiłków w stołówkach
szkolnych,



kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy
w tym domu,



organizowanie schronienia dla osób bezdomnych,



organizowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,



pracę socjalną w terenie,



aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych i niepracujących.

Ośrodek na bieżąco współpracuje z innymi instytucjami, które w swojej działalności
ukierunkowane są na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym, zagrożonym
wykluczeniem społecznym oraz ofiarom przemocy domowej.
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Tabela 20. Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie Olesno w 2012 r.
Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej
gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej [gosp. dom.] 350
osoby w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej [osoba]
udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem [%]

896

4,9

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
W 2012 r. blisko 900 osób z 350 gospodarstw domowych korzystało ze środowiskowej pomocy
społecznej, stanowiąc tym samym 4,9% mieszkańców gminy.
Pomoc

społeczna

w

analizowanej

gminy

świadczona

jest

również

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych. Zarówno dzieci, jak i dorośli niepełnosprawni zamieszkujący gminę Olesno mogą
korzystać z pomocy organizacji pozarządowych, placówek służby zdrowia i oświaty działających na
rzecz osób niepełnosprawnych, tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, Ośrodek
Pomocy Społecznej w Oleśnie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleśnie, Spółdzielnia Inwalidów
„Odrodzenie” w Oleśnie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Stacja „Caritas” Olesno,
Stowarzyszenie Integracyjne „Bądźmy razem” oraz Towarzystwo Pomocy Ludziom.
Tabela 21. Powody trudnej sytuacji życiowej w gminie Olesno w latach 2009–2013
Liczba rodzin korzystających z pomocy
powody trudnej sytuacji życiowej
2009

2010

2011

2012

2013

ubóstwo

133

146

162

160

170

bezrobocie

117

138

142

146

142

niepełnosprawność

132

149

152

169

165

długotrwała choroba

74

83

89

93

101

przemoc w rodzinie

0

0

2

6

4

ochrona macierzyństwa

70

73

73

82

75

15

9

10

15

17

20

27

24

25

23

5

5

8

9

8

bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-

wychowawczych
alkoholizm
trudność w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego
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klęska

żywiołowa

lub

1/6

0/4

0/1

0/0

0/2

zasiłki rodzinne

524

480

429

383

371

fundusz alimentacyjny

47

48

52

52

48

ekologiczna/zdarzenie losowe

Źródło: Urząd Gminy Olesno
Powodem trudnej sytuacji życiowej w gminie jest głównie ubóstwo. Od 2009 r. liczba rodzin w tej
kategorii systematycznie wzrastała, co jest niepokojącym sygnałem. Analogiczna sytuacja ma miejsce
w przypadku pobierania świadczeń socjalnych z powodu bezrobocia i niepełnosprawności. Znaczna
część pomocy społecznej jest przeznaczona na wsparcie rodzin, w których jeden z członków jest
dotknięty długotrwałą chorobą. Innym negatywnym zjawiskiem odnotowywanym w gminie od 2011
r. jest przemoc w rodzinie. Liczba rodzin w kategorii bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych oraz alkoholizm w analizowanym okresie utrzymuje się na stałym poziomie, co może
oznaczać brak działań zmierzających do poprawy sytuacji tych rodzin. Pojedyncze przypadki
przyznawania pomocy społecznej dotyczą osób, które mają trudności w przystosowaniu się do życia
po opuszczeniu zakładu karnego.
Od 2009 r. spadła liczba wypłacanych zasiłków rodzinnych, co może być przyczyną trudnej sytuacji
finansowej wielu rodzin w gminie.
4.7. Organizacje pozarządowe
Na terenie gminy Olesno działają liczne organizacje pozarządowe w postaci stowarzyszeń
i towarzystw. Część z nich posiada status organizacji pożytku publicznego. Obszary działalności są
zróżnicowane, jednak wszystkie przyczyniają się do rozwoju gminy, wzrostu jej rozpoznawalności
i podnoszą jakość życia mieszkańców.
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „BĄDŹMY RAZEM”
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie dzieci
i młodzieży, ale także osób dorosłych. Celem podejmowanych przez Stowarzyszenie działań jest
upowszechnianie wiedzy o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz pomoc tym osobom w rozwoju
i przystosowaniu

społecznym.

Stowarzyszenie

zajmuje

się

organizowaniem

turnusów

rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, okolicznościowych imprez, paczek i upominków oraz
wycieczek integracyjnych. Ponadto organizuje spotkania dla rodzin osób niepełnosprawnych w celu
wymiany doświadczeń i informacji związanych z możliwością uzyskania pomocy. Stowarzyszenie jest
organizacją pożytku publicznego.
OLESKI KLUB SPORTOWY
Działalność opisana przy rozdziale Sport i rekreacja.
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STOWARZYSZENIE "OLESKA JEDYNKA"
Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły,
udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej, tworzenie
warunków do rozwoju uzdolnień uczniów wspierania organizacji zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów
i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych, wspomaganie wyposażenia szkoły
i poprawy warunków jej funkcjonowania, popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego
szkoły, jej najlepszych wychowanków, pedagogów i uczniów, promowanie wszelkich przedsięwzięć
służących rozwojowi oświaty, popularyzacja zdrowego trybu życia, upowszechnianie kultury fizycznej
oraz sportu.
STOWARZYSZENIE "PRO MUSICA VIVA"
Funkcjonuje przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Oleśnie i jest organizacją pożytku
publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ OLESNO
Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we
wszystkich jej formach (turystyka piesza górska i nizinna, kolarska, kajakowa, żeglarska, konna,
narciarska i motorowa). Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK — terenowe jednostki Towarzystwa
posiadające osobowość prawną. Obecnie w Polsce działa 300 oddziałów PTTK, w tym właśnie jedno w
Oleśnie.
MŁODZIEŻOWE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W OLEŚNIE
Cel działania stowarzyszenia jest przygotowanie i aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu i pracy
integrującej się Europy, kształtowanie i rozwijanie przyjaźni i współpracy młodzieży krajów Europy,
propagowanie idei integracji europejskiej.
STOWARZYSZENIE METEOROLOGÓW AMATORÓW ZIEM ŚLĄSKICH
Stowarzyszenie istnieje od 2003 r. Celem działalności stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy
meteorologicznej wśród ludności, prowadzenie badań i obserwacji pogodowych dla celów
synoptycznych i klimatologicznych, współpraca z państwami i światowymi organizacjami
meteorologicznymi celem głębszego poznania klimatów lokalnych, organizowanie szkoleń
meteorologicznych dla zainteresowanych, prowadzenie obserwacji pogodowych w celu ostrzegania
przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi, rozbudowanie sieci punktów obserwacyjnych.
TOWARZYSTWO POMOCY LUDZIOM
Głównym celem działalności Towarzystwa jest pomoc osobom niepełnosprawnym, szczególnie
w zakresie informacyjnym, rehabilitacji, terapii zawodowej i społecznej. Towarzystwo jest organizacją
pożytku publicznego.
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STOWARZYSZENIE WETERANI OLESNO
Stowarzyszenie organizuje pomoc charytatywną dla mieszkańców gminy i okolic, przeciwdziała
patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży. Organizacja upowszechnia i propaguje rozwój kultury
fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, organizuje wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji.
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I OBSZARÓW WIEJSKICH – AGROTECH W ŚWIERCZU
Jest to organizacja pożytku publicznego, której celem jest przeciwdziałanie bezrobociu, działalność
wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BORKI WIELKIE
Stowarzyszenie działa na rzecz odnowy wsi, wspiera społeczną aktywność mieszkańców.
BORECKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE W BORKACH WIELKICH
Obszar działań Towarzystwa to kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
muzyka. Organizacja prowadzi orkiestrę dętą ”Borki Wielkie”.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI STARE OLESNO "STOBRAWA"
Stowarzyszenie prowadzi działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W OLEŚNIE
Działania podejmowane na rzecz osób w wieku emerytalnym.
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JÓZEFA LOMPY
Głównym celem działalności jest wspieranie działań wychowawczych szkoły poprzez udzielanie
pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej, tworzenie warunków do
rozwoju uzdolnień uczniów, upowszechniania turystyki, kultury fizycznej oraz sportu, popularyzację
zdrowego trybu życia, wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania.
Jest to organizacja pożytku publicznego.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI WOJCIECHÓW "ŚW. WOJCIECHA"
Obszar działań Stowarzyszenia to działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych.
STOWARZYSZENIE WSI GRODZISKO "ROCHUS"
Celem stowarzyszenia jest rozwój wsi, współpraca z organizacjami o podobnym charakterze,
wspieranie przedsiębiorstw, upowszechnianie wiedzy na temat rolnictwa, propagowanie wizerunku
wsi pod względem kulturowym, likwidowanie dystansu w poziomach edukacji, poprawa stanu
bezpieczeństwa w rolnictwie, poprawa dostępności mieszkańców wsi do dóbr kultury i uczestnictwa
w życiu społeczno-kulturalnym, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, działalność
charytatywna, poprawa dostępności mieszkańców wsi do świadczeń medycznych, pozyskiwanie
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środków unijnych, działanie na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej, promowanie historii
wioski.
STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE ROZWÓJ NA PLUS
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej na rzecz
młodzieży, a w szczególności: promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do
konkurencyjności na rynku edukacyjnych, podnoszenie jakości i atrakcyjności edukacji, wspieranie
inicjatyw społecznych, wspieranie działań wpływających na rozwój ucznia, prowadzenie działalności
na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej, wspomaganie rozwoju
zawodowego nauczycieli, finansowe, rzeczowe i ideowe wspieranie edukacji młodzieży.
STOWARZYSZENIE ODNOWA KOLONII ŁOMNICKIEJ
Cele swojej działalności określa jako wszechstronny rozwój wsi (społeczny, gospodarczy
i kulturowy), zwiększenie integracji mieszkańców, promocja wsi, upowszechnianie wiedzy dotyczącej
rozwoju rolnictwa i wsi polskiej oraz możliwościach pozyskania funduszy ze środków Unii
Europejskiej, podtrzymanie lokalnej kultury i tradycji w celu zachowania dziedzictwa kulturowego,
promowanie regionalnych produktów żywnościowych, wspieranie inicjatyw ekologicznych, ochrona
obiektów i zespołów cennych dla wioski ze względów przyrodniczych, kulturowych, bądź
historycznych, rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowych oraz bogatą historię
obszaru, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój różnych dyscyplin sportu,
organizowanie szkoleń zawodowych i kwalifikacyjnych.
4.8. Społeczeństwo obywatelskie
Miasto Olesno przyznaje tytuły "Honorowego Obywatela Miasta" oraz medale "Zasłużonego dla
Ziemi Oleskiej", które przeznaczone są dla osób o szczególnych zasługach dla promocji oleskiej ziemi.
Dotychczas zostało przyznanych 8 tytułów "Honorowy Obywatel Miasta".
Społeczeństwo gminy Olesno jest aktywnie zaangażowane w życie jednostki. Korzysta z prawnie
przyznanych możliwości wpływania na funkcjonowanie jednostki, o czym świadczy duża liczba
organizacji pożytku publicznego, które funkcjonują na terenie gminy. Organizacje te stanowią elitę
prowadzącą działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której cechą
charakterystyczną jest transparentność zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie
działania.
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Analiza SWOT — Infrastruktura społeczna
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 duża liczba przedszkoli i szkół podstawowych  tendencja
— szeroki wybór wyboru odpowiedniej placówki, w dłuższej

spadkowa
perspektywie

liczby

uczniów

może

—

stanowić

motywacja dla placówek do podnoszenia jakości zagrożenie dla istnienia placówki
 duży problem osób ubogich i bezrobotnych w

kształcenia
 wysoki

współczynnik

skolaryzacji

szkół gminie uzależnionych od pomocy społecznej

podstawowych i gimnazjum — atrakcyjność państwa
szkół gminnych, w pełni realizowanie obowiązku  występowanie
szkolnego

w gminie

przez

dzieci

w

problemu

alkoholowego

niej w niektórych rodzinach, utrzymywanie się tego

mieszkające

problemu od kilku lat — konieczność zwalczania

 szeroka

oferta

kształcenia

szkół patologii społecznych
 duża liczba stwierdzanych kradzieży

ponadgimnazjalnych i dla dorosłych

 działalność Miejskiego Domu Kultury — włamaniem

—

obniżenie

z
poczucia

szeroka oferta zajęć artystycznych i ruchowych bezpieczeństwa, trudność w wykryciu sprawców
dopasowanych do osób różnym wieku
 organizowanie stałych imprez gminnych —
forma rozrywki dla mieszkańców i ich integracja,
przyciąganie na te wydarzenia mieszkańców
sąsiednich gmin
 funkcjonowanie Oleskiej Biblioteki Publicznej
zapewniającej dostęp do książek w wielu
rejonach gminy
 posiadanie

przez

OBP

zbiorów

obcojęzycznych — zachęta do nauki języków,
dbałość historię regionu
 istnienie Muzeum Regionalnego — ochrona
cennych zbiorów, kultywowanie historii, atrakcja
turystyczna
 dobra
potrzebom

baza

sportowa

mieszkańców

odpowiadająca
—

możliwość

uprawiania różnych dyscyplin sportowych przez
cały rok
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 patrole dzielnicowych w każdej miejscowości
gminnej — troska o bezpieczeństwo i ład w
gminie
 funkcjonowanie licznych jednostek OSP —
zapewnienie

bezpieczeństwa

przeciwpożarowego,

zaangażowanie

mieszkańców
 dostęp do ośrodków zdrowia położonych
w mieście Olesno — specjalistycznych poradni i
szpitala
 niski

odsetek

osób

korzystających

ze środowiskowej pomocy społecznej
 instytucje i organizacje działające na rzecz
osób

niepełnosprawnych

—

wsparcie

i wyrównywanie warunków życiowych
 przyznawanie tytułów dla zasłużonych —
docenienie i wyróżnienie osób

promujących

gminę
SZANSE

ZAGROŻENIA

 zminimalizowanie patologii społecznych dzięki  zmniejszenie się zaangażowania mieszkańców
wdrożeniu strategii rozwiązywania problemów w życie społeczne
 duża liczba szkół, które w wyniku niżu

społecznych

 utrzymywanie bazy sportowej w dobrym demograficznego
stanie i rozwój klubów sportowych
 współpraca

samorządu

z

mogą

zostać

zamknięte

w przyszłości
aktywnie  mała dostępność do lekarza specjalisty (długi

działającymi organizacjami pozarządowymi — czas oczekiwania) mimo szerokiej oferty ZOZ-u
wielokierunkowy rozwój gminy w oparciu o
potencjał mieszkańców
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5. Sytuacja gospodarcza
5.1. Rynek pracy
Liczba podmiotów funkcjonujących na rynku w gminie Olesno w 2013 r. wynosiła 1880. Ponad
96% stanowiły podmioty gospodarcze z sektora prywatnego. Aż 1424 podmioty to osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą.
Tabela 22. Podmioty gospodarcze w gminie Olesno w 2013 r.
Podmioty wg sektorów własnościowych w 2013 roku
podmioty gospodarki narodowej ogółem

1880

sektor publiczny — ogółem

71

sektor publiczny — państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego

54

sektor prywatny — ogółem

1809

sektor prywatny — osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

1424

sektor prywatny — spółki handlowe

73

sektor prywatny — spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

23

sektor prywatny — spółdzielnie

13

sektor prywatny — stowarzyszenia i organizacje społeczne

64

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Analizując rodzaj działalności istniejących podmiotów gospodarczych w gminie Olesno wyraźnie
widać, że zdecydowana większość (70,6%) podmiotów należy do tzw. pozostałej działalności, w której
skład wchodzą m.in. handel, transport, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność
związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz usługi. Następną grupą są podmioty grupy przemysłu
i budownictwa. Nieduża grupa podmiotów zajmuje się rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem lub
rybactwem.
Tabela 23. Podmioty gospodarcze w gminie Olesno wg rodzajów działalności w 2013 r.
Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

96

przemysł i budownictwo

456

pozostała działalność ogółem

1328

ogółem

1880

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Tabela 24. Podmioty gospodarcze wg liczy pracowników w 2013 r.
Podmioty wg liczby pracowników
0–9 pracowników

1795

10–49 pracowników

65

50–249 pracowników

17

250–999 pracowników

3

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
W gminie Olesno najliczniejszą kategorią są zakłady zatrudniające do 9 pracowników. Stanowią
one aż 95% wszystkich istniejących podmiotów. Na terenie omawianej gminy funkcjonuje 65 średnich
firm zatrudniających od 10 do 49 osób oraz kilkanaście dużych, których liczba pracowników waha się
w przedziale 50–249 osób. Natomiast na terenie gminy działają tylko 3

bardzo duże zakłady

zatrudniające kilkaset (od 250 do 999) ludzi.
Spis oleskich firm znajduje się na stronie internetowej miasta i gminy Olesno. Prezentowane są
tam krótkie opisy przedsiębiorstw i odnośniki do stron internetowych firm, które wyraziły chęć
reklamy w taki sposób. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy i inne zainteresowane osoby w prosty
i przejrzysty sposób mogą uzyskać informację na temat usług świadczonych w ich regionie. Ponadto
może to zachęcić inwestorów do nawiązania współpracy z wybranymi firmami.
5.2. Bezrobocie
Poziom bezrobocia w gminie Olesno, jak przedstawia poniższy wykres, między rokiem 2010 a 2011
wyraźnie wzrósł, a w następnych latach przyjął tendencję spadkową. Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych na koniec grudnia 2013 r. z gminy Olesno wynosiła 570 osób, z czego 54,7%
stanowiły kobiety (312 osób). W porównaniu do grudnia 2012 r. liczba bezrobotnych zmalała o 29
osób, głównie w grupie mężczyzn.
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Wykres 6. Liczba bezrobotnych w gminie Olesno w latach 2007–2013
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Tabela 25. Charakterystyka bezrobotnych w gminie Olesno w 2013 r.
Charakterystyka bezrobotnych w gminie Olesno
kategoria

ogółem

w tym kobiety

poszukujący pracy

11

3

z prawem do zasiłku

60

25

zwolnieni z przyczyn dot. pracodawcy

42

20

do 25. roku życia

151

88

powyżej 50. roku życia

124

47

długotrwale bezrobotni

268

168

bez kwalifikacji zawodowych

88

52

niepełnosprawni

29

8

osoby w okresie do 12 m-cy od ukończenia nauki

57

31

bez wykształcenia średniego

298

142

Źródło: PUP Olesno
Powyższa tabela przedstawia charakterystykę bezrobotnych w gminie Olesno na koniec 2013 r.
Liczba osób poszukujących pracy wynosiła 11. Niecałe 11% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby
z prawem do zasiłku. Ponad ¼ bezrobotnych w omawianej gminie stanowią osoby przed 25. rokiem
życia, natomiast aż 21% to osoby powyżej 50 roku życia. Dla osób w tej drugiej kategorii wiekowej
status bezrobotnych jest szczególnie trudny do zaakceptowania. Wiąże się często z utratą
zatrudnienia po wielu latach pracy w jednym zakładzie i przekłada się na obniżoną samoocenę takich
osób. By zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy konieczne jest przekwalifikowanie się lub
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zdobywanie nowych umiejętności. Niepokojące jest, że niemal połowa bezrobotnych w gminie
Olesno to osoby długotrwale bezrobotne, a 15% bezrobotnych nie posiada żadnych kwalifikacji
zawodowych. 10% bezrobotnych to osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyły naukę.
Niestety, ponad połowa bezrobotnych w gminie (52,2%) to osoby bez wykształcenia średniego.
Współczynnik bezrobocia dla gminy Olesno w 2013 r. wynosił 4,84% , natomiast stopa bezrobocia
w powiecie oleskim 10,1%.
5.3. Otoczenie biznesu
Instytucje otoczenia biznesu to podmioty posiadające bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie
i kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Do zadań instytucji otoczenia biznesu można zaliczyć: wspieranie przedsiębiorczości, ułatwianie
rozpoczynania działalności gospodarczej, pomoc nowotworzonym przedsiębiorcom.

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI (OCRG)
Jednostka powstała w 2007 r. ze względu na chęć połączenia w jednym ośrodku wszystkich
dotychczas podejmowanych lecz rozproszonych działań w regionie, inspirujących i wspierających
zmiany strukturalne w dziedzinie gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. OCRG realizuje
zadania związane z polityką rozwoju województwa opolskiego, na którą składają się m.in. takie
elementy jak: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, kreowanie rynku pracy, pobudzanie
aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
województwa. Centrum inicjuje działania na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz
tworzenia potencjału inwestycyjnego i usprawnienia procesów pozyskiwania i obsługi inwestorów
krajowych i zagranicznych. Dzięki funkcjonowaniu OCRG gmina Olesno ma szansę być bardziej
rozpoznawana i częściej zauważana przez inwestorów z zewnątrz. Co więcej, staje się częścią
projektów realizowanych przez Centrum Rozwoju.
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH OPOLSZCZYZNY (ZPPO)
ZPPO jest organizacją okołobiznesową działającą w województwie opolskim. Podstawowymi
celami Związku są ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec
związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej i prowadzenie działań na rzecz
rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.
Zadania Związku:


reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;



oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;



oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy
publicznej dotyczącej interesów pracodawców;
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występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz
opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie
stosunków pracy i polityki gospodarczej;



współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;



organizowanie szkoleń pracodawców;



prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym
pracodawców;



prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców
i organizacji pracodawców.

POWIATOWE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ I GOSPODARCZEJ W OLEŚNIE PRZY WYDZIALE PROMOCJI I
ROZWOJU GOSPODARCZEGO (PCIEG)
Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej (PCIEG) w Oleśnie należy do
zintegrowanej, regionalnej sieci usług informacyjno-doradczych z zakresu spraw dotyczących Unii
Europejskiej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa opolskiego. Zadania PCIEG to:


współpraca z jednostkami samorządu lokalnego oraz instytucjami lokalnymi działającymi na
terenie powiatu na rzecz zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania funduszy
Unii Europejskiej oraz innych dostępnych form wsparcia;



organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów tematycznych skierowanych do podmiotów
i osób z terenu powiatu;



realizacja własnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu, przy wykorzystaniu
unijnych środków pomocowych oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania;



współpraca z Koordynatorami powołanymi w gminach w ramach Opolskiego Programu
Przygotowania Samorządów Terytorialnych do Funduszy Strukturalnych na rzecz
prowadzenia jednolitych i skoordynowanych działań przygotowujących społeczność lokalną
i podmioty prowadzące działalność w powiecie do funkcjonowania w strukturach Unii
Europejskiej;



dystrybucja

jednolitej

informacji

europejskiej

i

gospodarczej

bezpośrednio

lub

za pośrednictwem innych jednostek mających siedzibę na terenie powiatu wśród
potencjalnych odbiorców informacji.
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W OPOLU
Opolskie Centrum Obsługi Inwestora jest oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych S.A. Jest to miejsce pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców
zainteresowanych inwestowaniem w regionie. COI posiada największą na Opolszczyźnie bazę

Id: BA84E773-639B-4387-8A03-E59F11B4AFCA. Podpisany

Strona 75

atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz bogatą ofertę nieruchomości przeznaczonych pod
inwestycje. Zadania COI to:


promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatów województwa opolskiego;



udzielanie informacji o warunkach inwestowania, obowiązujących przepisach i procedurach
związanych z inwestowaniem i działalnością gospodarczą;



udzielanie informacji statystycznych i ekonomiczno-prawnych;



organizowanie wizyt z przedstawicielami samorządów i przedsiębiorcami dla inwestorów
zagranicznych;



pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy partnerami biznesowymi;



organizowanie szkoleń poprawiających jakość obsługi inwestorów oraz przedsiębiorców.

Celem Opolskiego Centrum Obsługi Inwestora jest ożywienie gospodarki regionu oraz zapewnienie
profesjonalnej obsługi przedsiębiorcom pragnącym zainwestować na terenie województwa
opolskiego.
INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W 2014 r. w Oleśnie powstały dwa Inkubatory Przedsiębiorczości. Inkubator przedsiębiorczości
branży budowlanej w Oleśnie prowadzi indywidualne doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności, w tym doradztwo prawne i księgowo-finansowe, szkolenia z zakresu najnowszych
technologii i materiałów w branży budowlanej.
IZBA RZEMIEŚLNICZA W OPOLU
Izba Rzemieślnicza jest organizacją samorządową o charakterze społeczno-zawodowym
zrzeszającą na zasadach dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organizacje. Izba
Rzemieślnicza w Opolu jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i współpracuje z pozostałymi
krajowymi Izbami Rzemieślniczymi. Współpraca między izbami umożliwia wymianę doświadczeń,
podejmowanie wspólnych działań w zakresie szkolenia zawodowego i promocji zakładów
rzemieślniczych oraz wspólne występowanie w sprawach ważnych dla środowiska rzemieślniczego.
Izba realizuje swoje działania poprzez:


świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego i celnego;



organizację udziału zakładów rzemieślniczych w imprezach targowo-wystawienniczych
w kraju i zagranicą;



pomoc w propagowaniu ofert handlowych i usługowych zakładów rzemieślniczych;



organizowanie bezpośrednich kontaktów i współpracy konkretnych zakładów rzemieślniczych
z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi w formie spotkań kooperacyjnych;



organizowanie udziału rzemiosła w krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach;



organizowanie kursów pedagogicznych, komputerowych, bezpieczeństwa i higieny pracy;
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przeprowadzanie egzaminów i potwierdzania kwalifikacji zawodowych na tytuł czeladnika
i mistrza w 37 rzemiosłach.

IZBA GOSPODARCZA „ŚLĄSK” W OPOLU
Izba Gospodarcza „Śląsk” jest organizacją samorządu gospodarczego i reprezentuje interesy
gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Celami Izby są:


kształtowanie i upowszechnianie zasady etyki i rzetelnego postępowania w działalności
gospodarczej;



podejmowanie i realizacja przedsięwzięć skierowanych na rozwój społeczno-gospodarczy
regionu;



tworzenie warunków dla efektywnego rozwoju gospodarczego oraz wspierania inicjatyw
swoich członków w tym zakresie;



kształtowanie świadomości europejskiej wspólnoty społeczno-gospodarczej;



informowanie przedsiębiorców na tematy dotyczące Unii Europejskiej;



aktywne promowanie polityk Unii Europejskiej dotyczących sektora MŚP;



udzielanie wsparcia firmom w postaci świadczenia zindywidualizowanych usług doradczych;



organizacja staży i praktyk zawodowych w kraju i za granicą.

5.4. Przemysł
Gmina Olesno ma charakter rolniczy, przemysłowy i usługowy, z czego przemysł skoncentrowany
jest głównie w mieście Olesno i wymaga nowych bodźców rozwojowych, a także nakładów
kapitałowych i innowacyjnych technologii. Szanse rozwojowe w gminie ma również sektor
turystyczny i wypoczynkowy opierający się na walorach przyrodniczo-kulturowych.
Duży udział lasów (41,9% powierzchni gminy), poza funkcjami przyrodniczymi podlegającymi
w części ochronie prawnej, stwarza dogodne szanse rozwoju przemysłu drzewnego i turystyki.
Głównymi branżami przemysłu są:
 branża metalowa,
 branża rolno-spożywcza,
 branża budowlana,
 branża drzewna,
 branża meblarska.
Istniejące zakłady nie oddziałują na środowisko w sposób uciążliwy.
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5.5. Innowacyjność w regionie
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2004–2013 wdrażało Regionalną Strategię
Innowacji Województwa Opolskiego. Wizją Strategii było stworzenie gospodarki województwa
opolskiego opartej na wiedzy, wskutek trwałego partnerstwa pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami okołobiznesowymi, administracja publiczną
i partnerami społecznymi. Funkcjonowanie gospodarki na poziomie wojewódzkim jest pośrednio
powiązane z rozwojem gospodarczym gmin z tego obszaru. Jako cel strategiczny RSI określono m.in.
zwiększenie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez zwiększenie popytu na
innowacje, wzmocnienie bazy technicznej istniejących przedsiębiorstw, zwiększenie stopnia
wykorzystania nowoczesnych systemów zarządzania, zwiększenie stopnia wykorzystania wydatków
publicznych na wspieranie innowacyjności. MSP przeważają w gminie Olesno, stąd realizacja celów
Regionalnej Strategii Innowacji przyczynia się do wzrostu innowacyjności na obszarze gminy.
Jednym z podmiotów realizujących Regionalną Strategię Innowacji jest Opolski Park NaukowoTechnologiczny. Przedmiotem jego działalności jest tworzenie środowiska innowacyjnego
zwiększającego konkurencyjność i dynamikę wzrostu gospodarki regionu opartej na wiedzy i nowych
technologiach zdolnej do trwałego i zrównoważonego rozwoju zapewniającego przyrost miejsc pracy,
a także wsparcie działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników i studentów
będących przedsiębiorcami, w szczególności m.in. poprzez: doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania,

badanie rynku i opinii publicznej, badania i analizy

techniczne, działalność związana z organizacją targów i wystaw.
Obecność niniejszych podmiotów i ich położenie w niedużej odległości od gminy Olesno pozwala
przedsiębiorcom z jej obszaru być na bieżąco z nowoczesnymi projektami prowadzonymi przez OCRG
i Opolski Park Technologiczny. Innowacyjność województwa opolskiego budują wszystkie jednostki
położone na jego terenie, w tym również gmina Olesno. Atrakcyjność Olesna zwiększa szanse na
przyciągnięcie inwestorów, a co się z tym wiąże rozwój gminy, tworzenie nowych miejsc pracy
i poprawa jakości życia mieszkańców.
5.6. Turystyka
Gmina dysponuje terenami o niewątpliwie wysokich walorach wypoczynkowo rekreacyjnych.
Dzięki bogatym zasobom dziedzictwa kulturowego, dużej wartości zabytków, w szczególności
architektury drewnianych kościołów oraz wysokim walorom krajobrazowym terenów stanowiących
tło dla historycznych sylwetek miejscowości, gmina Olesno odgrywa pierwszoplanowa rolę z punktu
widzenia turystyki na terenie całego powiatu.
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Zabytki na terenie gminy Olesno:


Oleskie Muzeum Regionalne – Punkt Informacji Turystycznej — XVIII-wieczna zabytkowa
kamienica barokowa znajdująca się przy ulicy Jaronia w Oleśnie;



Ratusz — zbudowany w latach 1820-21 na miejscu dawnego z 1640 r., który spłonął w 1722
r.; 1880 r. przyozdobiono jego fasadę kolumnowym portykiem zwieńczonym tympanonem;



Kolumna Maryjna z 1697 r. — postawiona została przez mieszczan oleskich nękanych przez
wojny, żywioły, kataklizmy i choroby;



posąg św. Jana Nepomucena — ufundowany w 1753 r. przez Leopolda Ignacego Labora jako
wotum wdzięczności za uzyskaną przez niego godność infułata dla oleskiego konwentu
zakonników;



kolumna morowa — tajemnicza kolumna zwana kolumną morową na Wielkim Przedmieściu
to dawny słup drogowy usytuowany przy ówczesnej bramie miejskiej;



kościół p.w. św. Michała — pierwotnie kościół grodowy, drewniany, kolejny konsekrowany w
1226 r.;



kościół odpustowy św. Anny — drewniany, o konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu, W
roku 1444 pierwotny kościół w 1518 r. rozbudowany, 1669-1670 dodatkowa część centralna
na planie róży



Siedem źródeł — leśny staw, położony u północno-zachodnich granic Olesna, znajduje się tu
cudowne źródełko, którego woda ma podobno właściwości lecznicze;



kościół parafialny Bożego Ciała z 1913 r. — wzniesiony na miejscu drewnianego kościółka
Ciała Chrystusowego, zbudowanego po 1450 r. a przed 1478 r. z fundacji mieszczańskiej, jako
protest przeciwko niemoralnemu trybowi życia oleskich augustianów;



kościół ewangelicki z 1853 r. — "Kościół fenigowy" usytuowany na skraju parku miejskiego
został wybudowany za cenę 3 milionów fenigów-groszy, zebranych przez pierwszego pastora
oleskiej gminy ewangelickiej Leopolda Polko;



budynek Urząd Miejski w Oleśnie — wybudowany w 1909 r. na skrzyżowaniu ulic
Dworcowej i Powstańców Śląskich jako Powiatowy Urząd Stanów;



mury obronne — pozostałości obwarowań miejskich z XV w., rozebrane w XVII w.,
pozostałości przy ul. Lompy;



cmentarz żydowski — cmentarz założony na początku XIX wieku, ogrodzony murem z cegły
(wcześniej z kamienia), położony w Oleśnie przy ul. Młyńskiej, w granicach cmentarza
wytyczonego na planie prostokąta znajduje się kaplica przedpogrzebowa, nagrobki na
cmentarzu wykonane są w większości z piaskowca, ale także z granitu i marmuru, napisy na
macewach są w języku hebrajskim i niemieckim; kaplica przedpogrzebowa TAHARA;
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Pomnik Lotników Polskich — poświęcony jest poległym 3 polskim lotnikom z samolotu
bombowego "Karaś" zestrzelonego 03.09.1939 r. nad Wojciechowem i dwom piechurom
zmarłym od ran w oleskim szpitalu;



pozostałości zespołu dworskiego z XIX w Olesno – Świercze — oficyna, czworak, spichlerz,
wozownia (obecnie mieszkania i magazyny), pozostałości parku;



kościół św. Marii Magdaleny z 1680 r. we wsi Stare Olesno — odnowiony w latach 1955-59,
drewniany, zrębowy, orientowany;



drewniany kościół św. Wawrzyńca z 1706 r. we wsi Wachów — odnawiany w 1907r.,
orientowany, zrębowy, z wieżą;



klasycystyczny dwór murowany z pierwszej połowy XIX w. — obecnie szkoła, dom
murowany z końca XIX w. przy ul. Leśnej;



chałupy drewniane nr 6 i 15 z XVIII i XIX w. we wsi Bodzanowice — drewniane, zrębowe,
dwutrakowe z częściami gospodarczymi, dachy dwu i czterospadowe;



cmentarny kościół drewniany we wsi Borski Wielki — cmentarny kościół drewniany p.w. św.
Marcina i Bartłomieja z ok. 1680 r., orientowany, zrębowy, wieże tego kościoła zbudował
cieśla Szymon Stadko w 1789 r.;



drewniany kościół filialny p.w. św. Marii Magdaleny we wsi Boroszów — budowany w 1669
r., przebudowany w 1789 r., orientowany, zrębowy;



wotywny kościół św. Rocha z 1710 r. — maleńki, drewniany kościółek odpustowy, pięknie
wtopiony w krajobraz pól, w otoczeniu wiekowych drzew;



kościół drewniany p.w. św. Antoniego we wsi Sowczyce — z pierwszej połowy XVIII w.,
w 1917 r. przeniesiony tu ze wsi Łomnica.



kaplica starego szpitala p. w. św. Franciszka w Oleśnie – z 1909 roku, wpisana do rejestru
zabytków województwa opolskiego.

Z punktu widzenia obecnego zapotrzebowania baza noclegowa jest wystarczająca. Mając na uwadze
stale rosnące zainteresowanie agro- i ekoturystyką, wysokie walory przyrodniczo krajobrazowe
regionu oraz intensyfikację działań, których celem jest zwiększenie potencjału turystycznego gminy
baza noclegowa powinna zostać powiększona i unowocześniona. Oprócz licznych hoteli, pensjonatów
i zajazdów w gminie Olesno znajdują się następujące ośrodki wypoczynkowe:


Ośrodek Wypoczynkowy Jawi w Kucobach — położony w sosnowym lesie, o własnym
mikroklimacie, na obszarze nieskażonym przemysłem. W tym otoczeniu położone są
dwuczęściowe domki wypoczynkowe (2- lub 4-osobowe) wyposażone w łazienkę i zaplecze
kuchenne. Kawiarnia i restauracja otwarte do dyspozycji wczasowiczów przez całą dobę.
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W pobliżu znajduje się piaszczysta plaża oraz boisko siatkówki plażowej, mini boisko do piłki
nożnej, krąg do ogniska, badminton.


Ośrodek Wypoczynkowy Hufca ZHP Chorzów w Kucobach — ośrodek dysponuje 170
miejscami noclegowymi. Budynek posiada pełny węzeł sanitarny, dwie świetlice oraz salę
kominkową. Ponadto dysponuje własnymi obiektami i sprzętem sportowym oraz
rekreacyjnym, w tym między innymi: basenem kąpielowym, kompleksem boisk sportowych,
mapami terenu, wypożyczalnią rowerów, sprzętem do paintballa, sprzętem turystycznym
i sportowym.



Ośrodek Wypoczynkowy HORN w Starym Oleśnie — w zakresie usług ośrodka znajduje się
organizacja imprez integracyjnych, szkolenia, konferencje, bankiety, pikniki w plenerze,
organizujemy także przyjęcia okolicznościowe. Hotel dysponuje 20 przestronnymi pokojami
oraz salą weselną.



Ośrodek Wypoczynkowy ANPOL w Starym Oleśnie — ośrodek wypoczynkowy "ANPOL"
usytuowany jest w Borach Stobrawskich przy trasie Poznań – Katowice. Cały teren jest
ogrodzony i otacza go dookoła las. Do dyspozycji gości: kąpielisko i trzy plaże strzeżone przez
ratowników, pole namiotowe (70 miejsc) oraz caravaning (50 miejsc), pełne zaplecze
sanitarne oraz dostęp do prądu, rowery wodne i kajaki, plac zabaw dla dzieci, boisko do
plażowej piłki siatkowej, 6 stanowisk do grillowania i na ogniska, restauracja czynna cały rok,
oraz 4 bary, pole do minigolfa, stanowiska dla wędkarzy, trzy duże parkingi przed ośrodkiem.

Rozwój agroturystyki posiada potencjalnie najlepsze możliwości w rejonie miejscowości Borki
Wielkie, Boroszów, Broniec, Kucoby i Leśna.
Mocną stroną gminy jest wysoki poziom lesistości. Lasy gminy Olesno należą do rozległego
kompleksu Lasów Stobrawsko -Turawskich, które występują w postaci dużych powierzchni leśnych
przedzielonych terenami rolniczymi. Oprócz lasów cennych przyrodniczo występują lasy stanowiące
o atrakcyjności krajobrazowej obszaru, w szczególności lasy w okolicy Kucob, Leśnej i Starego Olesna.
Potencjał turystyczny gminy tworzą także trasy turystyczne piesze oraz szlaki turystyki rowerowej i
konnej, do których zalicza się:
SZLAK IM. JÓZEFA JEZIOROWSKIEGO — szlak turystyczny pieszy czerwony o długości 29 km, łączący
miejscowości Olesno, Wachowice, Wachów, Leśna, Prusków, Radawie, Kamieniec, Szumirad. Szlak
prowadzi przez miejscowości i tereny o wysokich walorach krajobrazowych, wśród zabytków
budownictwa drewnianego i pomników przyrody, przez rezerwat krajobrazowy Smolik.

SZLAK BUDOWNICTWA DREWNIANEGO — szlak turystyczny pieszy czerwony o długości 75 km, wiodący
przez miejscowości Olesno, Siedem Źródeł, Stare Olesno, Bąków, Ligota Górna. Szlak łączy atrakcje
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rejonu takie jak: Oleskie Muzeum Regionalne, perłę architektury kościołów drewnianych tj. kościół
Św. Anny, kościółek drewniany w Starym Oleśnie, tryptyk gotycki w kościele parafialnym w Bąkowie
oraz zbiór epitafiów drewnianych i chłopskie zabudowania gospodarskie w Ligocie Górnej.

SZLAK IM. JÓZEFA LOMPY — szlak turystyczny pieszy niebieski o długości 82 km, łączący miejscowości, w
których działał Józef Lompa: Olesno, Wysoka, Sowczyce, Borki Wielkie, Kuźnia Borecka, Kowie,
Wędzina, paroszów, Zborowskie, Braszczok, Tanina, Lisów, Chwostek, Piłka, Kierzki, Hadra, Doły,
Boronów, Okrąglik Niwy, Kamienica Śląska, Lubsza, Ligota Wiźnicka i Woźniki.

SZLAK DREWNIANEGO BUDOWNICTWA SAKRALNEGO — szlak turystyczny pieszy, rowerowy i samochodowy,
położony na trasie od Opola do Olesna. Szlak prowadzi lasami umożliwiając zwiedzenie 12
zabytkowych kościołów drewnianych.

Trasa turystyki rowerowej stanowiąca fragment trasy „SZLAKU DREWNIANYCH KOŚCIOŁÓW WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO”.

Trasa turystyki rowerowej stanowiąca fragment trasy „SZLAKIEM SANKTUARIÓW”.
Na obszarze gminy zlokalizowane są pojedyncze tereny dla rekreacji i wypoczynku. Jedynie
zbiorniki w Starym Oleśnie są w pełni zagospodarowane turystycznie. Znajdują się tu plaże oraz pełna
infrastruktura rekreacyjno-turystyczna, łącznie z gastronomią i bazą noclegową. Możliwości rozwoju
ruchu turystycznego stwarzają zbiornik w Kucobach, atrakcyjnie położony przy miejscowości
letniskowej wykorzystywanej przez mieszkańców województwa śląskiego, zbiorniki we wsi Leśna,
zlokalizowane wśród lasów i unikalnych kompleksów wielowiekowego starodrzewu oraz zbiornik
Borki Wielkie, przy którym mieści się jedna z większych stadnin koni w okolicy.

5.7. Rolnictwo
Na terenie gminy przeważają gleby średnio dobre i słabe, głównie żytnio-ziemniaczanych i żytniołubinowych kompleksów glebowych, wytworzonych na piaskach gliniastych lekkich i luźnych,
słabogliniastych i żwirach, okresowo lub stale suchych. Są to głównie gleby średnie i lekkie
w uprawie. Udział gleb ciężkich ogranicza się do gleb wytworzonych na glinach zwałowych moreny
dennej, bardzo korzystnych dla upraw żytnio-ziemniaczanych oraz gleb gliniasto-pylastych,
wytworzonych z glin zwałowych, korzystnych dla upraw pszenno-buraczanych. Gleby w większości
cechują się odczynem kwaśnym. Lokalnie, w rejonie Olesna, zaznacza się udział gleb bardzo
kwaśnych. Pod względem bonitacyjnym grunty orne gminy Olesno zaliczają się do następujących klas:
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klasa IIa — 0,44%



klasa IIIb — 2,70%



klasa IVa — 19,51%



klasa IVb — 28,81%



klasa V — 34,53%



klasa VI — 14,01%

Wykres 7. Gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą w 2010 r. w gminie Olesno
10%

21%

33%

15%

21%
do 1 ha włącznie

1–5 ha

5–10 ha

10–15 ha

15 ha i więcej

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych w gminie Olesno jest dość
zrównoważona. Liczba gospodarstw wynosiła w 2010 r. 887. Najwięcej gospodarstw prowadzących
działalność rolniczą ma powierzchnię od 1 do 5 ha, stanowią one 1/3 wszystkich gospodarstw. Kolejną
grupą są gospodarstwa, których powierzchnia waha się od 5 do 10 ha oraz gospodarstwa
o powierzchni ponad 15 ha — stanowią one po 21% wszystkich gospodarstw. Gospodarstwa
o powierzchni do 1 ha włącznie są najmniej liczną kategorią i stanowią 10% gospodarstw
prowadzących działalność rolniczą w gminie.
Tabela 26. Rodzaje upraw w gminie Olesno w 2010 r.
Gospodarstwa z uprawą wg rodzaju i powierzchni zasiewów
ogółem

848

zboża razem

830

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi

768
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ziemniaki

325

uprawy przemysłowe

101

buraki cukrowe

26

rzepak i rzepik razem

80

strączkowe jadalne na ziarno razem

4

warzywa gruntowe

4

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Prawie wszystkie gospodarstwa w gminie zajmują się uprawą zboża oraz zboża podstawowego
z mieszkankami zbożowymi. Dość powszechne w uprawie są również ziemniaki. Niewiele
gospodarstw decyduje się na uprawę buraków cukrowych, warzyw gruntowych czy strączkowych.
Tabela 27. Zwierzęta gospodarskie w gminie Olesno w 2010 r.
Liczba gospodarstw hodujących zwierzęta gospodarskie w gminie Olesno
bydło razem

293

bydło krowy

223

trzoda chlewna razem

419

trzoda chlewna lochy

350

konie

42

drób ogółem razem

595

drób ogółem drób kurzy

585

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Najwięcej gospodarstw posiada hodowlę drobiu i drobiu kurzego. Drugą najbardziej liczną
kategorią jest hodowla trzody chlewnej i bydła. Hodowlą koni w gminie Olesno zajmują się 42
gospodarstwa.

Analiza SWOT — Sytuacja gospodarcza
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 przewaga małych i średnich przedsiębiorstw  duża grupa osób bezrobotnych po 50. roku
w gminie — możliwość wsparcia ich środkami życia — brak poczucia stabilności na rynku pracy,
unijnymi, przeprowadzanie szkoleń, inwestycje trudność w znalezieniu nowego zatrudnienia,
w innowacje
 spadek

bezrobocia

obniżenie poczucia własnej wartości
wśród

mężczyzn
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znajdowanie

zatrudnienia,

wzrost

poczucia długotrwale bezrobotne — stagnacja, brak

wartości, poprawa sytuacji finansowej rodzin
 istnienie

instytucji

motywacji do znalezienia pracy, zaakceptowanie

okołobiznesowych sytuacji i obniżenie jakości życia
 znaczna

wspierających przedsiębiorców w regionie

grupa

 brak uciążliwych dla środowiska zakładów posiadających

bezrobotnych

wykształcenia

średniego

nie
—

przemysłowych — czystość powietrza i wód w trudność w dopasowaniu się do warunków na
gminie, stanowiących walor turystyczny

rynku

pracy,

pogłębianie

się

problemu

 położenie na terenie gminy zabytków o dużej bezrobocia
wartości

historycznej

i architektonicznej

—  konieczność

przyciągnięcie turystów

poniesienia

nakładów

finansowych na rozwój przemysłu w gminie

 szlaki turystyczne i ośrodki rekreacyjne —
zwiększenie atrakcyjności gminy
SZANSE

ZAGROŻENIA

 tendencja spadkowa bezrobocia i utrzymanie  przyjęcie tendencji wzrostowej bezrobocia
się jej w następnych latach — poprawa sytuacji  bariery finansowe i formalne w zakresie
na rynku pracy i jakości życia mieszkańców, zwiększania innowacyjności przemysłu
 brak przynależności do niektórych instytucji

ogólny rozwój gminy
 wdrożenie
w przemyśle

nowoczesnych
—

możliwość

technologii okołobiznesowych w województwie opolskim —
wykorzystania brak uczestnictwa w projektach przez nie

pełnego potencjału w tym zakresie, tworzenie organizowanych,

szybszy

rozwój

jednostek

nowych miejsc pracy, podniesienie atrakcyjności sąsiednich
inwestycyjnej gminy
 modernizacja bazy noclegowej — wysoki
poziom

świadczonych

usług

oraz

wybór

ośrodków zachęci do pozostawania w gminie w
celach wypoczynkowych
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6. Infrastruktura techniczna
6.1. Mieszkalnictwo
Zasoby mieszkaniowe gminy Olesno w 2013 r. wynosiły 158, w tym 43 mieszkania socjalne. 1
Poniższa tabela przedstawia wyposażenie mieszkań w gminie w instalacje, w zależności od położenia
na wsi lub w mieście.
Tabela 28. Wyposażenie mieszkań w instalacje sanitarne w gminie Olesno w 2012 r.
Mieszkania wyposażone w instalacje — w % ogółu mieszkań w gminie Olesno
w miastach
wodociąg

99,6

łazienka

97,8

centralne ogrzewanie

87,6

na wsi
wodociąg

95,0

łazienka

89,5

centralne ogrzewanie

74,0

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Pod względem wyposażenia w wodociąg zarówno w mieście jak i na wsi, sytuacja przedstawia się
bardzo dobrze. Dostępność do wodociągu ma 99,6% mieszkań w mieście oraz 95,0% mieszkań na wsi.
Biorąc pod uwagę wyposażenie w łazienkę, następuje tu większe zróżnicowanie. W mieście jest ona
zainstalowana w prawie 98% mieszkań, natomiast na wsi jest to niecałe 90%. Z kolei niższe wskaźniki
wyposażenia w instalację centralnego ogrzewania wykazują zarówno mieszkania w mieście, jak i na
wsi, wnoszące odpowiednio 87,6% oraz 74,0%.
Tabela 29. Warunki mieszkaniowe w gminie Olesno w 2012 r.
gm. Olesno

pow.

woj.

oleski

opolskie

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m2]

88,7

90,2

79,8

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę [m2]

28,0

28,2

27,4

mieszkania na 1000 mieszkańców [mieszk.]

315,4

312,2

343,4

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
1

dane dotyczą mieszkań komunalnych
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Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w gminie Olesno jest dość korzystna i wynosi
88,7 m2, co na tle powiatu oleskiego i województwa opolskiego jest umiarkowanym wynikiem.
Podobna sytuacja kształtuje się w przypadku przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania
przypadającej na 1 osobę w gminie Olesno. Plasuje się ona pomiędzy wskaźnikiem wojewódzkim,
a powiatowym. Pod względem liczby mieszkań na 1000 mieszkańców, wskaźnik ten dla omawianej
gminy wynosi 315,4 mieszkania i jest zbliżony do wskaźnika powiatu oleskiego. Wskaźnik ten jest
jednak dużo niższy od wojewódzkiego, który dla województwa opolskiego wynosi 343,4 mieszkania.
6.2. Sieć komunikacyjna2
TRANSPORT DROGOWY
Gmina posiada dogodne warunki komunikacyjne, a sieć drogowa jest prawidłowo rozwinięta.
Układ promienisty dróg wojewódzkich i drogi krajowej, zbiegających się w mieście Olesno, zapewnia
dobrą obsługę gminy w relacjach komunikacyjnych zewnętrznych. Z dróg tranzytowych największe
znaczenie ma droga krajowa nr 11, która przecina gminę od strony południowo-wschodniej
w kierunku północno-zachodnim i przebiega przez miasto Olesno. Droga ta łączy Kołobrzeg – Poznań
– Kluczbork – Olesno – Bytom. Przez gminę przebiegają drogi wojewódzkie:


nr 487 Byczyna – Gorzów Śląski – Olesno,



nr 494 relacji Bierdzany – Olesno – Częstochowa,



nr 487 relacji Byczyna – Gorzów – Olesno,



nr 901 relacji Olesno – Dobrodzień – Gliwice.
Rozwiązanie

podstawowych

problemów

komunikacyjnych

wymaga

budowy

obwodnic

wyłączających miasto Olesno z ruchu tranzytowego. W powiązaniach wewnątrzgminnych
i z najbliższym rejonem ważną rolę odgrywa gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych. Komunikacja
zbiorowa w gminie oparta jest na usługach przewozowych Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej (PKS). W mieście Olesno znajduje się dworzec komunikacji zbiorowej,
a w poszczególnych sołectwach przystanki autobusowe.
TRANSPORT KOLEJOWY
Gminę przecina linia kolejowa nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów. Łączy miasta północnej części
województwa (Olesno, Kluczbork, Wołczyn, Namysłów) z Wrocławiem i Katowicami, a poprzez węzeł
w Kluczborku z Poznaniem. Linia jest dwutorowa i zelektryfikowana. Stacja kolejowa znajduje się w
Oleśnie, natomiast przystanki kolejowe w Sowczycach i Starym Oleśnie. Dla zwiększenia
przepustowości w ruchu 37 pasażerskim planowana jest poprawa parametrów technicznych,

2

Opracowanie na podstawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Olesno
z 2013 r.
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umożliwiająca rozwijanie większych prędkości, co najmniej 120 km/h. Brak jest bezpośredniego
połączenia kolejowego z Opolem i Częstochową.

6.3. Sieć energetyczna
Na obszarze gminy Olesno, w układzie sieci najwyższych napięć pracują dwie stacje
transformatorowe 110/15 kV: Główny Punkt Zasilania Olesno i Główny Punkt 38 Zasilania Sowczyce.
Stacje wyposażone są w transformatory najwyższych napięć o mocach: GPZ Olesno – 10 MVA + 16
MVA, GPZ Sowczyce – 2 x 10 MVA. Obiekty te włączone są w układ sieci 110 kV województwa
opolskiego liniami napowietrznymi o przekrojach przewodów 240 mm2 AFL.
Długość jednotorowych linii w relacjach Kluczbork – Olesno, Olesno – Sowczyce, Sowczyce –
Dobrodzień, w granicach gminy wynosi ok. 26 km. Zgodnie z obowiązującymi przepisami najmniejsza
dopuszczalna odległość między najbliższym przewodem roboczym linii 110 kV, a zabudową wynosi
14,5 m. Długość sieci średniego i niskiego napięcia w granicach na terenie gminy Olesno wynosi ok.
130 km. Zapotrzebowanie mocy szacuje się na ok. 12,5 MV (z wyłączeniem trakcji PKP). Przesył
dokonywany jest ciągami napowietrzno-kablowymi 15 kV, w które włączonych jest 115 stacji
transformatorowych 15/0,4 kV. Całkowita moc transformatorów wynosi ok. 22 MVA. Sieci
elektroenergetyczne 15 kV pracują na terenie gminy w układzie promieniowym otwartym. Wykonane
są jako napowietrzne i kablowe (głównie na terenie miasta Olesna), o zróżnicowanych przekrojach
przewodów. Stacje elektroenergetyczne na terenie miasta zasilane są głównie liniami kablowymi.
Pracujący układ sieci elektroenergetycznych jest w dobrym stanie technicznym i w pełni zaspokaja
istniejące potrzeby gminy. GPZ Sowczyce wykorzystywany jest jedynie dla zaspokojenia potrzeb
energetycznych trakcji kolejowych i nie ma powiązania z komunalną siecią elektroenergetyczną.
Układ sieci 15 kV pozwala w razie potrzeby na jego rozbudowę. Docelowy model sieci najwyższych
napięć, opracowany w projekcie planu regionalnego województwa opolskiego, nie przewiduje
prowadzenia nowych linii najwyższych napięć (110 kV, 220 kV lub 400 kV) oraz budowy nowych stacji
110/15 kV na obszarze gminy Olesno. Gmina docelowo będzie zasilana z dwóch istniejących GPZ-ów
110/15 kV GPZ Olesno i GPZ Sowczyce.

6.4. Sieć wodociągowa
Mieszkańcy gminy Olesno są zaopatrywani w wodę poprzez system sieci wodociągowej, która
wykorzystuje ujęcia wód podziemnych (studnie czwartorzędowe), zlokalizowanych w rejonie miasta
Olesna, wsi Świercze i Grodzisko. Eksploatacją wodociągów zajmuje się Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Oleśnie. Gmina Olesno posiada 206,3 km rozdzielczej sieci wodociągowej, w tym 43,2
km sieci w mieście. Łączna ilość przyłączy wodociągowych wynosi ok. 3 556 szt. Z siecią wodociągową
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współpracują dwa zbiorniki wody uzdatnionej, zbiornik wieżowy zlokalizowany w centrum miasta
oraz trzy przepompownie strefowe.

6.5. Sieć kanalizacyjna
Nieczystości ciekłe z gospodarstw domowych, instytucji i zakładów produkcyjnych miasta Olesno
trafiają do kanalizacji sanitarnej, której łączna długość wynosi 16 km. Kanalizacja miejska
doprowadzona jest do głównej przepompowni ścieków z pompami EMU-3 szt. o mocy N=18 kW
i wydajności Q=250 m3/h każda. W pompowni zainstalowane są dwie kraty mechaniczne KMP-600,
skąd ścieki są przepompowywane do oczyszczalni ścieków. Z osiedla Świercze ścieki
przepompowywane są za pośrednictwem pompowni lokalnej do kanalizacji miejskiej. Ścieki bytowe
z gospodarstw nie podłączonych do oczyszczalni gromadzone są w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych, skąd zbierane są przez wozy asenizacyjne do oczyszczalni. Ścieki deszczowe z ulic,
placów i posesji z przeważającej części miasta trafiają do kanalizacji deszczowej o łącznej długości
22,60 km, wykonanej w części z rur betonowych i w części z rur kamionkowych, o średnicach Ø 0,2 –
1 m. Odbiornikiem wód deszczowych jest przede wszystkim potok Młynówka, przepływający przez
centrum Olesna, będący dopływem rzeki Stobrawa. Z części osiedla Walce ścieki opadowe
i roztopowe odpływają do rzeki Stobrawa. Z terenów wiosek i dróg publicznych ścieki deszczowe
trafiają do przydrożnych rowów.
Tabela 30. Sieć kanalizacyjna w gminie Olesno w 2012 r.
Kanalizacja na terenie gminy Olesno
długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km]

31,2

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.]

1289

ścieki odprowadzone [dam3]

355

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach [osoba]

7231

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [osoba]

7986

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Olesno wynosi 31,2 km, a liczba przyłączy do
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 1289. Łącznie z sieci kanalizacyjnej
w gminie korzysta 7986 osób.

6.6. Sieć gazowa
Na terenie gminy jedynie miasto Olesno podłączone jest do systemu gazu przewodowego.
Odbiorcy wiosek częściowo korzystają z usług gazyfikacji bezprzewodowej — dostawy gazu płynnego
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w butlach. W granicach miasta Olesna pracują dwie stacje redukcyjno-pomiarowe: stacja I0
(zlokalizowana przy ul. Grottgera, o przepustowości 4000 nm3/h) oraz stacja II0 (zlokalizowana na
osiedlu Walce, o przepustowości 4000 nm3/h). Stacje włączone są w układ gazociągów wysokiego
ciśnienia relacji Odolanów – Szopienice. Dwa gazociągi w/w relacji ø 500 o ciśnieniu D1 6,3 Mpa,
w granicach gminy posiadają łączną długość ok. 20 km. Gaz do odbiorców doprowadzany jest pod
niskim oraz średnim ciśnieniem. Gazociągi średniego i niskiego ciśnienia wykonano jako podziemne,
prowadzone głównie w chodnikach i ulicach.
Lokalizacja i przepustowość stacji redukcyjno-pomiarowych zapewnia pełne pokrycie potrzeb
w zakresie gazownictwa odbiorców z terenu miasta Olesna. Stacje 39 redukcyjno-pomiarowe
posiadają rezerwy, które stwarzają realną możliwość wykorzystania gazu jako czynnika grzewczego
dla odbiorców miejskich.

6.7. Gospodarka odpadami
Zagospodarowanie odpadów gminy Olesno jest realizowane przez składowanie ich na
uruchomionym w 1996 r. miejsko-gminnym składowisku odpadów komunalnych na gruntach
miejscowości Świercze. Na terenie gminy Olesno prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów
z podziałem na bioodpady, tworzywa sztuczne, papier, metal, szkło bezbarwne i kolorowe oraz
odpady zmieszane. Zbiórka odbywa się systemem „u źródła”, tj. odpady zbierane są od mieszkańców
przez specjalistyczne firmy zajmujące się recyklingiem. Przy miejsko-gminnym składowisku odpadów
funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie przyjmowane są odpady
niebezpieczne, wielkogabarytowe oraz budowlano-remontowe.

6.8. Telekomunikacja
Przyszłościowy wzrost poziomu życia i wykształcenia mieszkańców oraz zwiększanie chłonności
terenu

stwarza

potrzebę

modernizacji

i

rozwoju

systemu

sieci

telekomunikacyjnych

i teleinformatycznych. Na terenie gminy dopuszcza się lokalizowanie inwestycji celu publicznego
z zakresu łączności publicznej pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami prawa. Dotyczy to
w szczególności lokalizacji sieci telekomunikacyjnej, w tym budowę, rozbudowę i modernizację
infrastruktury

światłowodowej.

Należy

zapewnić

realizację

zintegrowanego

systemu

telekomunikacyjnego, połączonego z wojewódzkim i krajowym systemem sieci internetowych.
Dopuszcza się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych
i bezprzewodowych) stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne
i teleinformatyczne w gminie i w regionie.
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Analiza SWOT — Infrastruktura techniczna
MOCNE STRONY
 dość
w gminie

SŁABE STRONY
mieszkaniowe  gorsze wyposażenie w łazienkę

korzystne

warunki

—

ustabilizowana

i centralne

sytuacja, ogrzewanie mieszkań na wsi w gminie — niższy

komfortowe warunki mieszkania

standard

mieszkań,

konieczność

 wyposażenie większości mieszkań w wodociąg przeprowadzenia inwestycje wyrównujących te
— zapewnienie mieszkańcom odpowiednich dysproporcje
 brak

warunków sanitarnych

połączenia

kolejowego

z

Opolem

 dobrze rozwinięta sieć drogowa zwiększająca i Częstochową — dwoma ważnymi ośrodkami w
dostępność gminy

pobliżu gminy

 połączenia kolejowe z dużymi miastami
w Polsce (Wrocław, Katowice) — możliwość
przemieszczania

się

w

celach

osobistych

i biznesowych
 właściwa gospodarka odpadami pozwalająca
na segregowanie śmieci, ochrona środowiska,
recykling
SZANSE

ZAGROŻENIA

 wybudowanie obwodnicy — rozwiązanie  zanieczyszczenie rzeki Stobrawy ściekami
podstawowych problemów komunikacyjnych

z gminy

 gazyfikacja miasta Olesno przekładająca się na  zanieczyszczenie
rozszerzenie sieci gazowej na cała gminę
 wykorzystanie

przepustowości

powietrza

spalinami

ze względu na duży ruch samochodowy
stacji  awarie sieci wodociągowych i energetycznych

redukcyjno-pomiarowych w celu zaopatrzenia w — konieczność monitoringu i utrzymywania ich
gaz gminne miejscowości
 rozbudowa

i

w dobrym stanie
modernizacja

sieci

telekomunikacyjnej — dopasowanie do potrzeb
mieszkańców na zwiększające się obciążenie
sieci telekomunikacyjnej
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7. Powiązania zewnętrzne
NIEMCY – MIASTO ARNSBERG
W 1992 r. Olesno podpisało umowę partnerską z niemieckim miastem Arnsberg. Umowa dotyczy
wzajemnych kontaktów na różnorodnych polach — od biznesu do wspólnych działań kulturalnych i
sportowych. Władze miasta Olesna wielokrotnie podejmowały delegacje z Arnsbera i były goszczone
w Niemczech. Najbardziej widoczne efekty partnerstwa występują na polu sportowym i wymiany
młodzieży.
WĘGRY – MIASTO ZALAKAROS
W 2008 r. burmistrz Olesna oraz burmistrz węgierskiego miasta Zalakaros podpisali umowę
o partnerstwie. Zawarta Umowa Partnerska jest kontynuacją i rozszerzeniem wstępnych porozumień
stron spisanych w Oleśnie dnia 4 marca 2008 r. w Liście Intencyjnym i jednocześnie uwieńczeniem
ponad rocznych kontaktów przedstawicieli obu miast. Współpraca zakłada wpieranie i rozwój
przyjacielskich stosunków pomiędzy mieszkańcami, organizacjami, klubami, instytucjami jak również
radami miejskimi i samorządami. Miasta współpracują ze sobą w sferze kultury, gospodarki, handlu,
przedsiębiorczości, rzemiosła, sportu, oświaty i turystyki poprzez wymianę doświadczeń, wizyty,
prezentację dorobku środowisk artystycznych oraz współpracę lokalnych przedsiębiorstw, instytucji
i organizacji.

Analiza SWOT — Powiązania zewnętrzne
MOCNE STRONY
 współpraca
z różnych

SŁABE STRONY
z

części

horyzontów,

partnerami
Europy

—

zagranicznymi  mała

liczba

tolerancji  ograniczone

kształtowanie

możliwości

rozwoju

i uczestniczenia w projektach, przedsięwzięciach

 rozwój gminy w sferze kulturalnej i sportowej realizowanych
dzięki współpracy z partnerami
doświadczeń

zagranicznych

poszerzanie i krajowych

i otwartości na inne kultury

 wymiana

partnerów

przez

różne

związki,

stowarzyszenia gmin
w

zarządzaniu

gminą/miastem
 motywacja do nauki języków obcych
SZANSE

ZAGROŻENIA

 utrzymywanie relacji z obecnymi partnerami

 zacieśnianie więzów

i stała współpraca

 pozyskiwanie nowych partnerów na arenie jednostek sąsiednich — zagrożenie pominięcia
europejskiej

Id: BA84E773-639B-4387-8A03-E59F11B4AFCA. Podpisany

gminy ze względu na brak przynależności do

Strona 92

 poszerzanie

obszarów

współpracy różnych związków

o gospodarkę, innowacyjność, przedsiębiorczość
 zawiązanie

się

stowarzyszenia

 trudność w znalezieniu nowych partnerów

Obszaru

Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów –Olesno i
realizacja wyznaczonych zadań strategicznych
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