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Wrocław, dnia 20 stycznia 2009 roku 

 

PRZEDMOWA 

do Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce 

 

 Zasygnalizowany problem wyprowadzania ze stanu kryzysowego określonych 

obszarów miast, terenów poprzemysłowych, powojskowych i wydzielonych jednostek 

osadniczych jawi się jako znaczący, jeśli spojrzeć na procesy zachodzące w rozwiniętych 

krajach świata. Nierówności w społecznościach miast, nasilające się zjawisko biedy w 

niektórych dzielnicach od lat trwale marginalizowanych, zostało objęte działaniami 

róŜnych instytucji UE, dodatkowo wspierane znacznymi funduszami i środkami. Takie 

moŜliwości rysują się równieŜ w okresie finansowania przewidzianego na lata 2007–2013 

nie tylko rewitalizacji w sferze infrastruktury, renowacji zabudowy, ale i poprawy stanu 

środowiska, bezpieczeństwa publicznego i edukacji obywatelskiej, rozwoju instytucji 

obywatelskich a w szczególności opieki socjalnej. Jeśli by oczekiwać w najbliŜszym 

okresie znaczących efektów w procesie rewitalizacji i oczekiwać znaczących efektów 

społecznych jako skutków integracji europejskich, konieczne będzie skoncentrowanie się 

w badaniach na następujących wyznacznikach wyboru obszarów problemowych: 

1. występowania wysokiej stopy bezrobocia 

2. niskiej aktywności ekonomicznej mieszkańców, wysokiego stopnia biedy i 

wykluczenia społecznego 

3. objawów dezintegracji społecznej 

4. wysokiej stopy przestępczości  

5. niskiego poziomu wykształcenia  

6. trudnych warunków mieszkaniowych i degradacji infrastruktury i budynków 

7. znaczącego zanieczyszczenia środowiska 

 

W niektórych publikacjach akcentuje się i krytykuje nazbyt częste kreowanie 

indywidualnych transferów społecznych kosztem infrastruktury, instytucji publicznych i 

usług społecznych co w konsekwencji m. in. zwiększa społeczną dezintegrację i nie 

sprzyja rozwojowi ekonomicznemu oraz tworzeniu miejsc pracy. Z kolei uniwersalizacja 

kultury, upowszechnianie się Internetu, kreowanie nowych rodzajów więzi – wirtualnych, 

zabijają jednak tradycyjny kapitał społeczny oparty na bezpośrednich kontaktach i 

więziach. Wyznaczenie obszaru i programu rewitalizacji ma szczególne znaczenie dla 

wyprowadzenia obszaru i jego społeczności z kryzysu, ale i uzyskanie dobrego efektu 
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instytucjonalnego na terenie sołectwa, gminy czy powiatu. Przy czym nie chodzi tylko o 

powołanie instytucji ale o warunki jej efektywnego funkcjonowania. Wchodzą tu w grę 

takie uwarunkowania jak kompetencje pracowników, kulturę organizacyjną, miejscowy 

kapitał społeczny, czy tradycje społecznej kontroli i jakości mediów, a zatem wiele 

innych, trudno mierzalnych czynników.  Problem rewitalizacji dotyczy miast o róŜnej 

wielkości, z mniejszą czy większą liczbą mieszkańców, w tym dzielnic i obszarów ze 

specyficznymi problemami do rozwiązania i nowymi zagroŜeniami łączącymi się z 

dynamiką zmian i przeobraŜeniami w bezpośrednim otoczeniu. 

W podejmowanych badaniach na ten temat wyróŜnić moŜna chociaŜby inicjatywę 

Fundacji na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego na zlecenie Pełnomocnika 

Prezydenta ds. Rewitalizacji dzielnicy Golęcino/Gocław w Szczecinie, miasta mniejszego, 

ale z wyzwaniami rozwojowymi i barierami rozwoju jakŜe znamiennego i typowego dla 

innych skupisk miejskich w Polsce. Inwestycje w te dzielnice z okresu realnego 

socjalizmu, lokowane na tym terenie w sferę produkcji materialnej i zakładów 

przemysłowych, zatrudniające duŜą liczbę ludzi z niskim i jednorodnym wykształceniu 

technicznym i zawodowym, pozostawiły po sobie podmioty gospodarcze z przemysłami 

schyłkowymi. „Wielkość i jednorodność zatrudnienia w tych podmiotach – jak piszą 

autorzy – a takŜe fakt zamieszkiwania w pobliŜu likwidowanych zakładów pracy, naleŜą 

do najwaŜniejszych przyczyn wysokich wskaźników bezrobocia w tym obszarze”1.  

ZagroŜenia związane z dynamiką zmian gospodarczych i społecznych w miastach, 

dzielnicach, terenach poprzemysłowych, wynikają generalnie z tempem róŜnorodnych 

zmiennych ulegających diametralnym przeobraŜeniom. Obok duŜej mobilności jednostek 

i środowisk, otwartych na wyzwania rozwojowe, migrujących w związku z awansem 

ekonomicznym do innych dzielnic, izolujących się nowobogackich w swych rezydencjach, 

równolegle nasila się zjawisko rezydualizacji (osadzania się) w dzielnicy np. osób 

starszych, bezrobotnych, generalnie nie mobilnych zawodowo i ekonomicznie. Zmiany 

nasilające się w Polsce po 2004 r. jako skutek  przyśpieszenia procesów 

modernizacyjnych, ekonomicznych, mobilności głównie ludzi młodych i wykształconych, 

dynamiki zmian technologicznych, w tym zmian mentalnościowych zachodzących głównie 

w duŜych miastach, ale teŜ w miastach średnich i małych czy na obszarach wiejskich, w 

duŜej mierze  jako pozytywny efekt transformacji systemowej. Swoje znaczenie miał 

wzrastający strumień środków finansowych z UE. Pojawiające się liczne opracowania nad 

kapitałem społecznym w Polsce rozumianym jako analityczna konceptualizacja 

pozytywnego oddziaływania społeczeństwa obywatelskiego na procesy modernizacyjne, 
                                                           
1 Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Warszawa 2007, s.136. 
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ukierunkowują badania na znaczenie jego dla efektywnościowych zmian 

instytucjonalnych, konkurencyjności rynków, poziomu zaufania społecznego, 

dobrowolnego zrzeszania się w organizacjach, udziału w nieprzymusowych zebraniach 

publicznych, itp. Nie od rzeczy naleŜy wskazać na znaczenie badań J. Czapińskiego  i T. 

Panka w Diagnozie społecznej z 2007 r.. na temat zmiennych określających stan kapitału 

ludzkiego i społecznego w stosunku do roku 2005 i gwałtownej poprawy warunków Ŝycia 

w poszczególnych gospodarstwach domowych przy jednoczesnym jednak deficycie 

wyraŜanym zdolnością jednostki do współdziałania2. Indywidualna mobilność 

jednostkowa znajduje swe odzwierciedlenie w dochodach gospodarstw domowych ale 

nie nadąŜa za nią wzrosty kapitału społecznego stymulujący rozwój wspólnoty jako 

całości. W dodatku bogacenie się rodzin i jednostek dokonuje się w duŜej mierze równieŜ 

za sprawą wsparcia z UE, które w perspektywie kiedyś się skończy i nie zastąpi 

krajowego kapitału ludzkiego i społecznego.  

Zastanawiając się nad problemem odnowy zaniedbanych enklaw duŜych miast ale 

teŜ awansu i wzrostu cywilizacyjnego jednych ośrodków miejskich czy regionów w 

Polsce, w stosunku do innych, chcemy zwrócić uwagę, idąc śladem najnowszych analiz w 

tym obszarze, na negatywne korelaty kapitału społecznego. Są to takie zjawiska jak 

poziom przestępczości, alkoholizmu, ubóstwa, poziom deprywacji, traktowanych jako 

istotne zagroŜenia długofalowe. Stwierdza się bowiem istotną korelację między 

poziomem kapitału społecznego a rozwojem gospodarczym, w tym między kapitałem 

społecznym a sprawnością administracji samorządowej3. Mówiliśmy juŜ o znaczeniu 

rozwoju molekularnego na obecnym etapie transformacji w Polsce, przeciwstawianego 

rozwojowi wspólnotowemu w ujęciu Czapińskiego, zaś w badaniach regionalistycznych 

stwierdzonego związku negatywnego, barier i stymulatorów rozwoju społeczności, 

którymi są niski poziom mobilizacji społecznej, poziom wykształcenia w gminach czy 

enklawach zaniedbanych, niskiej aktywności wyborczej, małego zaangaŜowania 

przedsiębiorców we współpracy z samorządem, małego znaczenia prasy lokalnej i braku 

zainteresowania sprawami publicznymi. Niedostatki w tej sferze, wpływające na sukces 

ekonomiczny lokalnych społeczności, są waŜniejsze jak się okazuje, niŜ twarde czynniki i 

charakterystyki gmin, powiatów, województw, regionów, takich jak poziom 

infrastruktury, istnienie instytucji wsparcia biznesu, aktywność marketingowa samorządu, 

czy zachęt podatkowych dla inwestorów.  

                                                           
2 Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość Ŝycia Polaków. Raport. Red. J. Czapiński , T. Panek, Warszawa 2007, 
s.295. 
3 P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska i A. Mielczarek, Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a 
realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Warszawa 2008, s. 37 i nast. 
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Wymieniona wyŜej publikacja akcentuje znaczenie i uwarunkowania kapitału 

społecznego lub jego niedostatków na róŜnych poziomach organizacyjnych i 

systemowych, regionalnych, powiatowych czy gminnych, równieŜ społeczności lokalnych. 

Istotne jest jednak, co nas interesuje najbardziej, kontekstualne i z róŜnych perspektyw 

spojrzenie na to zjawisko, które umoŜliwia chociaŜ przybliŜone porównanie i wyjaśnienie 

raŜących róŜnic występujących w społecznościach, od poziomu regionalnego do 

najniŜszych jednostek organizacyjnych i trudności w próbach ich eliminacji. Wskazują 

ponadto, co wydaje się być kluczowe, Ŝe istnieje znaczny stopień zaleŜności między 

poziomem kapitału społecznego a sprawnością instytucjonalną samorządów, tym samym 

realnych moŜliwości oddziaływania nie tylko na jednostki i społeczności, ale teŜ zdolności 

do skutecznej absorpcji środków unijnych, wspomagających potencjalnych 

beneficjentów. Strategia polega bowiem na zwracaniu uwagi na kolektywne aspekty 

problemów dotykających ludzi, w tym na grupowaniu mieszkańców wokół programów 

moŜliwych do skutecznej realizacji4. Instrumentarium takich zabiegów moŜe być róŜne. 

MoŜe to być polepszenie komunikacji między mieszkańcami wspólnoty sąsiedzkiej, 

osiedlowej czy dzielnicowej, ale przede wszystkim samoorganizacji słuŜącej mobilizacji 

ludzi i zasobów. Jeden z autorów opisując pracę społeczną zawartą w strategii 

przygotowanej w Instytucie Dzielnicowej Pracy Społecznej i Doradztwa w Essen w 

Niemczech podkreślił jej walor łączenia tradycyjnego podejścia do rewitalizacji miasta z 

ideą aktywizacji, zwiększenia partycypacji i w konsekwencji wzrostu integracji społecznej 

wśród mieszkańców dzielnic dotkniętych problemami rozwojowymi5. 

W podejściu do problemu rewitalizacji akcentuje się w dokumentach rządowych, 

równieŜ w inicjatywach i finansowaniu ze strony UE, z punktu widzenia celów moŜliwych 

do osiągnięcia, zagadnienie aktywizacji środowisk dotkniętych deprywacją w kontekście 

takŜe jakości kapitału ludzkiego i społecznego. W niektórych badaniach szuka się 

zaleŜności  i wpływu poziomu, np. kapitału społecznego, w tym w regionach, na poziom 

absorpcji funduszy UE w ramach ZPORR i znaczenie takiej „zmiennej interweniującej” 

jaką jest sprawność administracji samorządowej w wykorzystaniu środków zasilających, 

obok takich czynników jak system prawny, zasoby finansowe będące do dyspozycji 

samorządów czy poziom kwalifikacji pracowników. Analizy tego typu wyprowadza się 

niejednokrotnie poprzez analogię do czynników mających znaczenie dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, z jego bezpośredniego otoczenia. Socjolodzy badając znaczenie 

kapitału społecznego posługują się pojęciem kapitał pomostowy i kapitał wiąŜący. W 
                                                           
4 Jak wyŜej, s.47. 
5 M. Nowosielski,  Od marginalizacji do aktywizacji. Program walki z marginalizacją społeczną w mieście – Socjale 
Stadt, [w:] Równość w UE – teoria i praktyka. Red. Naukowa: W. Bokajło, A. Pocześniak, Wrocław 2008, s. 429. 
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odniesieniu do sfery gospodarczej i czynników wpływających na efektywność 

funkcjonowania przedsiębiorstwa wskazuje się, Ŝe kapitał wiąŜący, czyli więzi społeczne 

wywodzące się z tradycji i układów hierarchicznych mają istotny wpływ w pierwszym 

okresie zaistnienia nowo - powstających przedsiębiorstw, natomiast kapitał pomostowy, 

kojarzony ze zdolnością do współpracy, otwartości firm na zewnątrz, wpływają na 

większą zyskowność firmy i innowacyjność w punktu widzenia perspektywicznego. Ten 

punkt widzenia przenosi się ze sfery przedsiębiorczości na sferę społeczną. Badania na 

które juŜ się powoływałem analizujące wpływ kapitału społecznego w regionach, np. 

dolnośląskim i małopolskim, na poziom absorpcji i efektywności wykorzystania środków 

unijnych, wskazują, Ŝe kapitał wiąŜący (małopolska) sprzyjał większej sprawności przy 

składaniu wniosków o pozyskanie środków, natomiast kapitał pomostowy (dolnośląskie)  

optymalizował proces wydawania środków w dłuŜszym okresie, a zatem poziom więzi 

społecznych i wzajemnego zaufania miał w tym przypadku większe znaczenie. Autor 

konkluduje i generalizuje problem zatem następująco, Ŝe w Polsce z racji występowania 

„jednego z najniŜszych w Europie poziomów zaufania moŜe wpływać na obniŜenie 

wykorzystania środków unijnych przez polskie regiony”, zaś „efektywność wykorzystania 

środków powinna być wyŜsza w tych regionach, gdzie poziom kapitału pomostowego 

(bridging) jest stosunkowo wysoki, natomiast poziom kapitału wiąŜącego (bonding) 

powinien być albo obojętny, albo negatywnie skorelowany z efektywnością 

wykorzystania środków”6. 

PowyŜsze ujęcie jest spojrzeniem z punktu widzenia rozwoju regionalnego i 

znaczenia poziomu kapitału społecznego dla dalszego rozwoju. W kontekście 

interesującego nas zagadnienia rewitalizacji obszarów zaniedbanych w róŜnych układach 

przestrzennych szukamy odpowiedzi na pytanie odnośnie więzi wewnątrz poszczególnych 

społeczności oraz otoczenia instytucjonalnego, warunkującego skuteczność pozyskiwania 

środków z zewnątrz, w tym poziomu współpracy między róŜnymi aktorami do wewnątrz. 

Chodzi o przeciętny poziom relacji społecznych, polityków samorządowych, administracji 

róŜnego szczebla, czy członków inicjujących w ramach ZPORR program rewitalizacji i 

aktywności ekspertów. Chodzi o eliminowanie tzw. negatywnego sprzęŜenia zwrotnego 

na rzecz pozytywnego sprzęŜenia zwrotnego. Klimat towarzyszący inicjatywom lokalnym 

i efektywności wdraŜania programów rewitalizacyjnych – to wypadkowa wielu kryteriów i 

parametrów, które rzutują ostatecznie na rezultat końcowy. Ma to teŜ znaczenie z 

punktu widzenia poziomu emigracji jednostek, ucieczki młodzieŜy i osób 

najwartościowszych, tracących motywację do spełniania się w danym środowisku. NaleŜy 
                                                           
6 P. Swianiewicz, Realizacja polityki regionalnej a kapitał społeczny, [w:] P. Swianiewicz, J. Herbst, op.cit., s. 240. 
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ten aspekt problemu rozwiązywać teŜ z punktu widzenia równości i nierówności, które w 

kaŜdym środowisku występują, ale mogą stymulować do zaangaŜowania w 

rozwiązywanie trudnych problemów na miejscu lub do odcięcia się od bezpośredniego 

otoczenia. Pisze o tym Jan Waszkiewicz, moŜe w innym aspekcie, metropolia a 

prowincja, ale jak trafnie w aspekcie „... jakie róŜnice traktować jako przedmiot 

wyrównywania, a jakie widzieć jako element nieuchronnej (koniecznej, a moŜe tylko zbyt 

trudnej do usunięcia) lub nawet poŜądanej róŜnorodności? Co powinniśmy zmieniać, a co 

polubić?”7. Pragmatyczna zasada, którą winni mieć na uwadze jednak inicjatorzy odnowy 

zaniedbanych obszarów jest taka, Ŝe celem polityki wyrównywania dysproporcji jest nie 

tyle dąŜenie do równości, ile likwidacja najbardziej oczywistych nierówności, jak pisze J. 

Waszkiewicz. Przy czym rozstrzygające będą w tej mierze, i to warto podkreślić, nie 

naciski zewnętrzne, skąd pochodzić będzie inicjatywa, lecz endogenne czynniki rozwoju.  

Warto jest zaakcentować w tym kontekście następny aspekt działalności 

rewitalizacyjnej, licznych projektów cywilizowania rozwojowego zaniedbanych obszarów, 

jakim jest stosunek do pomocy finansowej zewnętrznej. Napływające pieniądze z UE po 

2004 r. – to jednak czynnik zewnętrzny, niewątpliwie istotny, ale ich wykorzystanie bez 

zainicjowania autentycznej dyskusji, konsultacji społecznych, opracowywania strategii, 

wreszcie monitorowania osiągnięć, w interesie i aktywności społeczności 

zainteresowanej, nie moŜe być optymalne w dłuŜszej perspektywie. Chodzi o tzw. 

„demokrację negocjowaną”, realistyczne i twórcze kojarzenie tych, co mają coś do 

zaoferowania z potrzebującymi. W tym kontekście istnieją teŜ zagroŜenia, o których pisał 

Ralf Dahrendorf w odniesieniu do zmian w Europie Wschodniej: system zmienia się w 

ciągu sześciu miesięcy, rynek po sześciu latach, a postawy po 6o latach. Administracja 

samorządowa, grupy inicjatywne, grono ekspertów, którzy potrafią skutecznie 

pozyskiwać środki, zorganizować i zrealizować określone projekty rewitalizacyjne, mogą 

być odbierani przez zainteresowaną społeczność jako „sponsorzy”, działający z pobudek 

oportunistycznych. Dla zapobieŜenia takim odczuciom i podejrzeniom realizatorzy tych 

projektów muszą postarać się o „wiarygodne mechanizmy oceny sensowności swoich 

działań”, zapewnić autentyczną akceptację społeczności zainteresowanej8. 

prof. dr hab. Józef Zarzeczny 

Uniwersytet Wrocławski 

                                                           
7 J. Waszkiewicz, Metropolia i prowincja oraz inne dylematy równości i nierówności w ujęciu regionalnym, [w]: 
Równość w UE. Teoria i praktyka. Pod redakcją naukową W. Bokajły i A. Pacześniak, Wrocław 2008, s.201. 
8 Waga mrówczych działań. Skąd wyszliśmy, dokąd idziemy. Dyskusja o kondycji społeczeństwa obywatelskiego w 
Polsce z udziałem Janiny Ochojskiej-Okońskiej, Radosława Gawlika i Kuby Wygnańskiego, „Tygodnik Powszechny”, 
21 września 2008. 
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WPROWADZENIE 

 

1. Pojęcie rewitalizacji      

 

 Rewitalizacja jest kompleksowym, skoordynowanym, wieloletnim, 

prowadzonym na określonym obszarze procesem przemian przestrzennych, 

technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowanym przez samorząd terytorialny w 

celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez 

nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w 

oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Innymi słowy, pod pojęciem 

rewitalizacji naleŜy rozumieć grupę działań prowadzonych na obszarach 

zurbanizowanych, a w przypadku RPO WO 2007-2013 - na obszarach kryzysowych.   

Współczesne rozumienie pojęcia rewitalizacji nie ogranicza się jednak jedynie do 

remontu budynków czy rewaloryzacji zabytków, nie jest wyłącznie działaniem 

remontowo-budowlanym, które nie ma wskazanego celu społecznego, gospodarczego 

lub ekologiczno-przestrzennego, nie jest równieŜ działaniem podejmowanym poza 

obszarem kryzysowym, jak teŜ programem uwzględniającym jedynie inwestycje 

podmiotów publicznych. Obecne rozumienie pojęcia rewitalizacji wymaga 

kompleksowego ujęcia wielu róŜnorodnych dziedzin, składających się na funkcjonowanie 

organizmu miejskiego. Są to między innymi: sfery: ekonomiczna, społeczna, ekologiczna, 

ale równieŜ prawna, finansowa i planistyczna.  

 Dodajmy, Ŝe problemy degradacji gospodarczej, przestrzennej i społecznej 

obserwowane są zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i poszczególnych Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego teŜ przygotowywanie kompleksowych 

programów rewitalizacji, łączących powyŜsze elementy, jest nieuniknioną drogą w 

kierunku poprawy jakości Ŝycia oraz rozwoju lokalnego miast i aglomeracji w Państwach 

Członkowskich UE. 

 

2. Priorytetowe terminy związane z Lokalnym Programem Rewitalizacji 

 

Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego (pod pojęciem stanu kryzysowego 

rozumiemy szereg szkodliwych i niszczycielskich procesów, dotykających przestrzeń, 

urządzenia techniczne, społeczeństwo oraz gospodarkę, które doprowadziły do 

degradacji danego obszaru) polega na znalezieniu dla tych obszarów nowego 
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zastosowania lub przywróceniu ich pierwotnego stanu o funkcji wraz z doprowadzeniem 

do funkcjonalnego stanu obiektów, znajdujących się na obszarze rewitalizacji. Pod 

pojęciem obszaru kryzysowego natomiast rozumiemy obszar spełniający co najmniej 

trzy kryteria określone w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 

8 grudnia  2006 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006, ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 

str. 1) a takŜe obszar poprzemysłowy, powojskowy objęty LPR. 

Nierozłącznymi atrybutami rewitalizacji są równieŜ następujące cechy: 

• kompleksowość, czyli pewne całościowe spojrzenie na zdegradowany obszar, na 

którym podejmowane działania w sferze infrastrukturalnej, gospodarczej, społecznej i 

przestrzennej są w pełni ze sobą zintegrowane i podporządkowane tym samym celom. 

Jest to równieŜ odpowiedzialność realizatora (koordynatora) procesu rewitalizacji nie 

tylko za poszczególne etapy procesu, ale za końcowy efekt. 

• koordynacja działań, czyli takie zarządzanie procesem, aby prowadzony był zgodnie 

z ustalonym harmonogramem, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów istniejących jak 

i powstałych dzięki realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

• wieloletniość - stopień skomplikowania procesu rewitalizacji, konieczność podjęcia 

wielu działań oraz ich kosztochłonność zmusza do rozłoŜenia wysiłków na wiele lat (w 

zaleŜności od obszaru rewitalizacji i stopnia jego degradacji). 

Znając zakres pojęciowy rewitalizacji, naleŜy przedstawić istotę i znaczenie 

dokumentu, jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji (LPR).   

Zgodnie z definicją, przyjętą przez Zarząd Województwa Opolskiego, Lokalny 

Program Rewitalizacji (LPR) jest opracowanym i przyjętym przez jednostkę 

samorządu terytorialnego (uchwałą rady) i koordynowanym przez tę jednostkę 

wieloletnim programem działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, 

społeczeństwa i gospodarki, a takŜe środowiska naturalnego, opisującym stan i stopień 

degradacji terenu (obszaru rewitalizacji) za pomocą wskaźników społecznych i 

ekonomicznych oraz planowane do realizacji działania, a takŜe system ich wdraŜania, 

których celem jest wyprowadzenie tego obszaru z sytuacji kryzysowej poprzez nadanie 

mu nowych funkcji lub przywrócenie funkcji, jakie pełnić powinien zgodnie ze swoją 

specyfiką. Celem takiego programu jest takŜe – oprócz przywrócenia funkcjonalności – 

stworzenie korzystnych warunków do jego dalszego trwałego rozwoju. 
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 Obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji oznacza obszar 

kryzysowy, dla którego opracowano i wdraŜa się program rewitalizacji (dla części lub 

całości obszaru w sytuacji kryzysowej). 

 Projekt rewitalizacyjny oznacza natomiast przedsięwzięcie inwestycyjne lub 

„miękkie”, które jest częścią LPR, w ramach którego realizowane są zadania 

inwestycyjne, społeczne i ekonomiczne. 

 

3. Przesłanki sporządzenia i wdroŜenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 

Realizacja LPR dla Głubczyc ma umoŜliwić poprawę warunków w sferze Ŝycia 

społecznego, gospodarczego i przestrzeni miasta poprzez mobilizację przedsięwzięć 

inwestycyjnych oraz animację gospodarczą i społeczną. Dzięki temu Głubczyce mają 

szansę na zwiększenie konkurencyjności oraz atrakcyjności miasta jako miejsca do 

inwestowania, pracy i zamieszkania. 

Zasadniczym celem rewitalizacji jest pobudzanie i stymulowanie współpracy 

środowisk lokalnych na rzecz zrównowaŜonego rozwoju społeczno-gospodarczego, 

zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej, generujących nowe 

miejsca 

pracy, oraz zapobieganie degradacji terenów miejskich. 

 Realizację powyŜszych celów umoŜliwiają środki z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Podstawowym narzędziem dystrybucji tych środków w 

województwie opolskim jest natomiast Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013). RPO WO zakłada realizację 7 Osi 

Priorytetowych, wśród nich zaś Oś Priorytetową 6 Aktywizacja obszarów 

miejskich i zdegradowanych działanie 6.1 „Rewitalizacja obszarów 

miejskich”, w ramach której istnieje moŜliwość skierowania niezbędnych środków na 

takie przedsięwzięcia, które pozwolą rozwiązać konkretne, zdefiniowane na podstawie 

szczegółowej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, problemy. Z tej moŜliwości 

pragnie skorzystać miasto Głubczyce, przedstawiając Lokalny Program Rewitalizacji, 

gdzie wskazano zarówno wymagane obszary o szczególnej kumulacji problemów 

społeczno-gospodarczych oraz w sferze przestrzennej, jak równieŜ działania 

rewitalizacyjne, mające na celu przezwycięŜenie owych kryzysów oraz ponowne 

uruchomienie procesów rozwojowych miasta.  

Lokalny Program Rewitalizacji powinien być realizowany zgodnie z określonym 

harmonogramem czasowym i finansowany z róŜnych źródeł, opracowany, przyjęty i 
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koordynowany przez gminę. Planowanie i wdraŜanie programów rewitalizacji przez 

samorząd terytorialny wymaga takŜe właściwych form współpracy pomiędzy jego 

jednostkami organizacyjnymi. Koniecznym jest równieŜ zapewnienie odpowiedniej 

koordynacji pomiędzy wydziałami i jednostkami organizacyjnymi znajdującymi się w 

Urzędzie Miejskim, zajmującymi się tematami na pozór odległymi (np. pomoc socjalna, 

infrastruktura, zapewnienie bezpieczeństwa), a takŜe stworzenie lokalnego partnerstwa 

społeczno-gospodarczego9. 

Niniejszy dokument został opracowany przez firmę Royal Consulting z Wrocławia 

na zlecenie i przy współpracy Gminy Głubczyce. Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta 

Głubczyce jest dokumentem kierunkowym, obejmującym duŜy obszar tematyczny i dane 

z wielu dziedzin gospodarki miejskiej.  

W dokumencie scharakteryzowano obecną sytuację w mieście i gminie oraz 

wyznaczono i opisano obszar kryzysowy, będący podstawą opracowania i wdraŜania 

Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przedstawiony LPR zawiera równieŜ wykaz i 

charakterystykę projektów rewitalizacyjnych, czyli przedsięwzięć inwestycyjnych i 

„miękkich”, obejmujących zadania inwestycyjne, społeczne i ekonomiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Por. Wytyczne w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, działanie 6.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”, 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, wrzesień 2008, ss. 7-8. 
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Rozdział I 

1. Ogólne wiadomości 

 

Głubczyce są miastem powiatowym, połoŜonym w południowo-zachodniej części 

Polski na terenie województwa opolskiego. Miasto leŜy na prastarym szlaku handlowym 

Opole – Ołomuniec – Brno u progu Bramy Morawskiej nad rzeką Psiną, lewym dopływem 

Odry. Współrzędne geograficzne miasta: 17°50' długości geograficznej wschodniej i 

50°12' szerokości geograficznej północnej. Wysokość 357 m n.p.m. Powierzchnia miasta 

wynosi 13 km2. Gmina natomiast zajmuje powierzchnię 294 km2 i jest pod tym względem 

największą gminą województwa. Od zachodu na długości około 43 km granica gminy 

jest jednocześnie granicą państwa z Republiką Czeską. Od południa Głubczyce sąsiadują 

z gminą Branice, od wschodu z gminami Baborów i Pawłowiczki, a od północy z gminą 

Głogówek. 

Liczba mieszkańców miasta według danych GUS wynosiła na dzień 31.12.2007 r. 

13333 osoby, a mieszkańców gminy 2399710. Gęstość zaludnienia na obszarze miasta 

wynosi 1063 osób na km2 (na obszarze gminy natomiast 82 osoby na km2)11. W 

analogicznym okresie miasto zamieszkiwało 6323 męŜczyzn i 7010 kobiet (na obszarze 

gminy proporcje te wynosiły odpowiednio 11681 i 12316). W mieście przypadało 111 

kobiet na 100 męŜczyzn, a w gminie 105 kobiet na 100 męŜczyzn. 

 

NajbliŜsze ośrodki miejskie: 

Opole (62 km), Gliwice (71 km), Katowice (107 km), Wrocław (155 km), Krnov (16 km), 

Praga (363 km), Wiedeń (210 km).  

 

Na terenie gminy znajdują się dwa drogowo-osobowe przejścia graniczne 

z Czechami: Pietrowice–Krnov i Pomorzowiczki-Osoblaha oraz dwa przejścia małego 

ruchu granicznego: Lenarcice - Linhartovy i ChomiąŜa-Chomyz. W odległości około 30 

km znajduje się Śląska Strefa Wolnocłowa.  

 

 

 

                                                           
10 Zob.: Bank Danych Regionalnych - www.stat.gov.pl; stan na dzień 31.12.2007 r. 
11 TamŜe. 
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2. Kalendarium historyczne miasta i gminy Głubczyce12 

 

 

• 1224 - pierwsza wzmianka o Głubczycach, informacja o komorze celnej, wcześniejsze 

okazały się falsyfikatami  

• 1270 - odnowienie przez króla Czech Przemysła Ottokara II praw miejskich nadanych 

Głubczycom wcześniej (data nadania pierwszych praw miejskich jest nieznana)  

• II poł. XIII wieku - budowa murów miejskich wraz z ich basztami, wieŜami bramnymi i 

fosą  

• 1298 - król Wacław II rozszerza przywileje miasta  

• 1365-1503 - Głubczyce funkcjonowały jako samodzielne księstwo. Był to pomyślny 

okres dla miasta, nie licząc najazdów husyckich, które doprowadziły do zniszczenia jego 

przedmieść.  

• 1503 - Głubczyce stały się częścią Księstwa Karniowskiego.  

• 1523 - nowy właściciel miasta Jerzy Hohenzollern, gorliwy luteranin, doprowadził siłą 

do usunięcia z Głubczyc zakonników franciszkańskich, a następnie wyznających judaizm 

śydów.  

• 1570 - budowa renesansowego ratusza miejskiego  

• 1622 - władzę nad miastem przejął Karol von Liechtenstein  

• 1645 - najazd wojsk szwedzkich  

• 1741 - król Fryderyk Wielki odebrał cesarzowej austriackiej Śląsk, a z ziemi 

głubczyckiej - po pokoju wrocławskim - Prusacy utworzyły powiat głubczycki  

• 1808 - rozszerzenie samorządu miejskiego w wyniku reform dokonanych po klęsce 

wojennej Prus  

• 1810 - sekularyzacja zakonów usuwa z Głubczyc na ponad wiek franciszkanów, a 

zakon joannitów na zawsze opuścił podgłubczyckie Grobniki. Do miasta powrócili śydzi.  

• 1837 - rozpoczęło się tworzenie parku miejskiego  

                                                           
12 Kalendarium opracowano w oparciu o informacje zawarte na stronach www.glubczyce.pl oraz 
www.wikipedia.org/wiki. 

Herb Głubczyc został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/174/95  

z dnia 23 listopada 1995 roku.  

Rys. 1. Herb Głubczyc; źródło: www.glubczyce.pl 
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• II poł. XIX wieku - budowa połączenia kolejowego Głubczyc z Raciborzem, Karniowem 

i Racławicami Śląskimi. W tym okresie w mieście rozwijał się przemysł, w tym browary, 

słodownie, młyny, fabryki wełny oraz huta szkła.  

• 1902 - powstało gimnazjum (dzisiejszy Zespół Szkół Ogólnokształcących) 

• 1921 - w wyniku plebiscytu górnośląskiego Głubczyce pozostały we władaniu Niemiec 

(za Niemcami opowiedziało się 99,3% głosujących)  

• 1933 - do miasta wkroczył hitleryzm, w związku z czym powstał tu m.in. punkt 

szkoleniowy jednostek SS. W powiecie nastąpiło przemianowanie słowiańsko brzmiących 

nazw miejscowości na niemieckie.  

• 1938 - hitlerowcy zniszczyli naleŜące do głubczyckich śydów sklepy oraz synagogę  

• 18 marca 1945 - w wyniku działań wojennych zniszczona została większa część miasta, 

w tym rynek wraz z zabytkowym ratuszem miejskim  

• 24 marca 1945 - do miasta wkroczyły wojska radzieckie  

• 19 maja 1945 - radziecki komendant Głubczyc przekazał miasto administracji polskiej 

(starosta Tadeusz Kopczyński)  

• po 1945 - wysiedlenie ludności niemieckiej, napływ polskich przesiedleńców  

• 1946-1975, od 1999 - Głubczyce miastem powiatowym  

•  

 

Fot. 1. Rynek w Głubczycach w czasie II wojny światowej; źródło www.wikipedia.org; 

licencja public domain. 
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Fot. 2. Głubczyce z lotu ptaka przed rokiem 1936; źródło www.wikipedia.org; licencja 

public domain. 

 

3. Sfera zagospodarowania przestrzennego 

 

Zagospodarowanie przestrzenne stanowi, obok zasobów gospodarczych i 

społecznych, jeden z głównych elementów, w kontekście tworzenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta, w oparciu o które dokonywana jest analiza i ocena szans oraz 

moŜliwości przeprowadzenia niezbędnych procesów rewitalizacyjnych w Głubczycach. 

 

3.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

 

Bliskość granicy z Czechami oraz istniejące na terenie gminy przejścia graniczne 

tworzą moŜliwość gospodarczej aktywizacji w strefie przyległej bezpośrednio do 

przejścia, jak równieŜ w strefie drogi prowadzącej ruch tranzytowy. PołoŜenie takie 

sprzyjało rozwojowi gospodarczemu miasta na przestrzeni wieków. 

 

Układ funkcjonalno-przestrzenny miasta na podstawie Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Głubczyce. 

Mocne strony miasta 

- interesująca sylwetka miasta – 

zachowanie indywidualności miasta 

poprzez właściwe piętrzące rozmieszczenie 

obiektów uŜyteczności publicznej, 

Słabe strony miasta 

- naruszenie krajobrazu miejskiego 

niewłaściwymi w formie i skali budynkami 

(przykładem moŜe być zespół budynków 

mieszkalnych w rejonie pomiędzy rynkiem 
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wykorzystujące istniejące walory 

topograficzne: kościoła farnego, 

odgrywającego dominującą rolę w 

sylwecie miasta, zespołu klasztornego, 

zachowanych kamieniczek w pierzei rynku, 

obiektów uŜyteczności publicznej w części 

zachodniej miasta, 

- pozytywne walory obrazowe ulic 

śródmiejskich (krzywizny ulic, pozwalające 

widzieć elewacje budynków w 

interesujących skrótach, zamknięcia 

dominantami np., wieŜą kościelną, 

budynkiem o duŜych walorach 

urbanistycznych, 

- unikalny czytelny układ urbanistyczny 

miasta (sięgający tradycjami 

średniowiecza): zachowany kształt rynku 

miasta w formie wycinka koła wraz z 

ratuszem pośrodku oraz historyczna sieć 

ulic, 

- zabytkowe pojedyncze budynki, 

stanowiące dzieła architektoniczne, na ogół 

obecnie obiekty uŜyteczności publicznej, 

usytuowane tak, iŜ niezaleŜnie od 

późniejszych uzupełnień struktury 

przestrzennej, są czytelne w układzie 

przestrzennym miasta, 

- interesujące zespoły architektoniczne, np. 

w rejonie ulicy Słowackiego lub zabudowa 

klasztorna, będące skończonymi 

załoŜeniami architektonicznymi, 

stanowiącymi wartościowe fragmenty 

miasta, 

- ciekawe wnętrza urbanistyczne, 

a załoŜeniem klasztornym, niezachowujący 

dystansu przestrzennego od tegoŜ 

załoŜenia i nieposiadający charakteru 

zabudowy śródmiejskiej), jak równieŜ 

lokalizacja (niejednokrotnie przypadkowa) 

drobnych obiektów handlowych (kiosków) 

o róŜnej formie, stanowiących zaburzenie 

poprawnego krajobrazu miasta, 

- zaniedbanie przestrzeni publicznej rynku 

wokół ratusza - przestrzeni integrującej 

społeczność miasta (brakuje miejsc 

wypoczynku wyposaŜonych w elementy 

małej architektury, takich jak miejsca do 

siedzenia, oświetlenie, drobne elementy 

plastyki), 

- pogarszający się stan obiektów o duŜych 

walorach architektonicznych, 

- występowanie w zespołach poprawnych 

budynków pojedynczych obiektów 

niezgodnych z charakterem tegoŜ zespołu 

(np. pawilonów handlowych, typowego 

domu towarowego rejon ul. Moniuszki), 

- lokalizacja szeregu atrakcyjnych usług o 

charakterze ponadlokalnym w części 

zachodniej miasta pozbawiło rynek roli 

rdzenia struktury miejskiej, 

- zaniedbanie pasmowego układu zieleni 

wzdłuŜ rzeki Psiny oraz szeregu kompozycji 

grup drzew obecnie przesłaniających, a nie 

stanowiących zgodnie z pierwotnym 

załoŜeniem oprawy dla budynków (brak 

pielęgnacji istniejących punktów 

widokowych), 



 

 

stanowiące o toŜsamości miasta, np. rejon 

Placu 1 Maja, 

- czytelny rozdział funkcji miasta 

mieszkalno-usługowa skoncentrowana w 

części północnej i zachodniej, 

przemysłowo-składowa w części 

południowej i południowo-wschodniej,

- harmonijne powiązanie struktur 

przestrzennych miasta - układu 

osadniczego z pasmowym układem zieleni 

wzdłuŜ rzeki Psiny, stanowiącym wnętrze 

urbanistyczne o unikalnej kompozycji,

 

Rys. 2. Plan Głubczyc. Źródło: 

Jak juŜ wspomniano, w Głubczycach istnieje czytelny rozdział funkcji miasta 

mieszkalno-usługowa jest skoncentrowana w części północnej i zachodniej, a 

przemysłowo-składowa w części południowej i południowo

zachodniej części miasta (na zachód od Rynku) skupia się centrum administracyjne i 
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mości miasta, np. rejon 

czytelny rozdział funkcji miasta – 

usługowa skoncentrowana w 

części północnej i zachodniej, 

składowa w części 

wschodniej, 

harmonijne powiązanie struktur 

układu 

osadniczego z pasmowym układem zieleni 

wzdłuŜ rzeki Psiny, stanowiącym wnętrze 

urbanistyczne o unikalnej kompozycji, 

Plan Głubczyc. Źródło: www.glubczyce.pl 

Jak juŜ wspomniano, w Głubczycach istnieje czytelny rozdział funkcji miasta 

usługowa jest skoncentrowana w części północnej i zachodniej, a 

składowa w części południowej i południowo-wschodniej. Wokół 

ęści miasta (na zachód od Rynku) skupia się centrum administracyjne i 

 

Jak juŜ wspomniano, w Głubczycach istnieje czytelny rozdział funkcji miasta – 

usługowa jest skoncentrowana w części północnej i zachodniej, a 

wschodniej. Wokół 

ęści miasta (na zachód od Rynku) skupia się centrum administracyjne i 
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kulturalne, z siedzibą władz gminy oraz Urzędu Miejskiego (w budynku przy ul. 

Niepodległości 14, wybudowanym w II poł. XIX w. w stylu eklektycznym), Starostwa 

Powiatowego, Domu Kultury oraz Urzędu Skarbowego. Przy dawnych murach obronnych 

i baszcie z II połowy XIII wieku, znajduje się budynek poczty, a za nim siedziba 

Powiatowego Urzędu Pracy.  

W południowej części miasta znajduje się dworzec PKS oraz dworzec kolejowy 

(obecnie nieczynny), wybudowany w II poł. XIX w. w kształcie lokomotywy. Warto 

wspomnieć, iŜ budynek ten jest wierną kopią dworca z greckich Salonik.  

DuŜe osiedla mieszkaniowe znajdują się w części zachodniej (Os. Konstytucji 3 

Maja, Tuwima i Bończyka) oraz w części północnej (Os. Za Lipami). RównieŜ w części 

północnej dominują tereny zielone oraz rekreacyjno-sportowe z Parkiem MłodzieŜowym 

oraz stadionem na czele. Przy ul. Wrocławskiej natomiast znajduje się cmentarz 

komunalny. W północno-wschodniej części miasta zdecydowanie przewaŜają tereny 

otwarte. 

 

Fot. 3. Ratusz miejski (odbudowany w latach 2005-2008) i kolumna maryjna na rynku  

w Głubczycach. Autor: Kasjanek, źródło www.wikipedia.org; licencja public domain. 

 

3.2. Strefy ochrony konserwatorskiej 

 

Przebieg granic ochrony konserwatorskiej ujęty jest w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Głubczyce (Uchwała Nr XXXVI/443/2006 Rady Miejskiej w 

Głubczycach z dnia 17 października 2006 roku). DuŜy obszar ochrony konserwatorskiej 

wynika z duŜej liczby obiektów ujętych w rejestrze zabytków województwa opolskiego i 

ewidencji zabytków w mieście Głubczyce. 
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Na terenie miasta Głubczyce wyodrębniono dwie strefy ochrony konserwatorskiej. 

Są to: 

• strefa „A” - obejmująca rynek wraz z terenami przyległymi w granicach pozostałości 

murów obronnych, 

• strefa „B” - obejmująca pozostałą część miasta zabudowaną obiektami 

zrealizowanymi przed 1945 rokiem. 

Prócz powyŜszych wydzielono następujące strefy: 

• strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego, 

• strefę „E” ekspozycji dla ochrony walorów widokowych pasmowego układu zieleni 

w dolinie rzeki, 

• strefę ochrony archeologicznej „W”, która pokrywa się z obszarowo naniesionymi na 

rysunek planu stanowiskami archeologicznymi, 

• strefę obserwacji archeologicznej „OW” dla terenu objętego planem. 

 

3.3. Środowisko przyrodnicze (system przyrodniczy miasta) 

 

3.3.1. Charakterystyka terenu 

 

Charakterystyczną cechą połoŜenia gminy Głubczyce, które rzutuje na 

występujące na tym terenie walory przyrodnicze, jest jej połoŜenie w rozległym 

obniŜeniu między Sudetami i Karpatami, zwanym Bramą Morawską. Rozdzielające dwa 

główne pasma górskie Polski obniŜenie Bramy jest jednym z najwaŜniejszych w kraju 

szlaków migracyjnych południowych elementów europejskiej flory i fauny, które zasilają 

nasze ekosystemy. Ponadto połoŜenie obszaru gminy na skraju Niziny Śląskiej i Gór 

Opawskich ma swoje konsekwencje w zróŜnicowaniu walorów i zasobów przyrody 

oŜywionej i nieoŜywionej.    

  Występuje tu przenikanie się róŜnych elementów flory i fauny, w szczególności 

charakterystycznych dla terenów górskich i nizinnych. 

  Cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest dominacja gruntów rolnych, 

głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Dotyczy to w szczególności zachodniej i 

północnej części gminy na PłaskowyŜu Głubczyckim. Jest to związane z bardzo dobrymi 

warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąŜe dominacją funkcji 

rolniczej. Tereny zurbanizowane charakteryzują się znaczną koncentracją zabudowy oraz 

połoŜeniem w obrębie dolin rzecznych i innych obniŜeń. 
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3.3.2. Warunki klimatyczne 

 

Na terenie gminy wyodrębniają się 2 podobszary o odmiennych warunkach 

klimatycznych. Podobszar południowo-zachodni obejmuje teren Gór Opawskich i 

charakteryzuje się ostrzejszymi – aniŜeli w pozostałej części gminy - warunkami 

atmosferycznymi. Podobszar północno-zachodni i zachodni zlokalizowany na PłaskowyŜu 

Głubczyckim charakteryzuje się klimatem nieco łagodniejszym. 

• średnia temperatura roczna – 7°C 

• wilgotność względna powietrza – 79% (N) 

• opady atmosferyczne – 61,4 cm  
 

         Miesiąc Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru ROCZNIE 

Średnia temp. - °C -3  -1  1  7  13  16  17  17  13  8  3  -1  
7  

 

     Opady w cm 3,4 3 3,2 4,1 6,6 7,6 8,5 7,8 5.1 4 4,2 3,9 61,4 

Rys. 3. Zestawienie średnich temperatur i opadów w Głubczycach. Źródło: 

www.wikipedia.org/wiki 

 

3.3.3. Gleby  

Teren gminy charakteryzuje się wysoką bonitacją gruntów. PrzewaŜają gleby 

bardzo dobre i dobre (głównie pszenno-buraczane). Cecha ta charakteryzuje w 

szczególności sołectwa połoŜone w środkowej i północnej części gminy, gdzie występują 

czarnoziemy lessowe kompleksu 1-go i gleby kompleksu 2-go typu brunatnego i 

pseudobielice. Na południu i południowym zachodzie występują gleby brunatne 

kompleksu 2-go przy znacznym udziale gleb kompleksu 10-go. Udział gleb klasy I-III 

stanowi 74% ogólnej powierzchni gruntów ornych. 

Struktura uŜytków rolnych 

powierzchnia gminy Głubczyce ogółem 

z tego:  

1) uŜytki rolne:  

- grunty orne  

- sady  

- łąki trwałe  

- pastwiska  

2) grunty pod lasami i zadrzewieniami  

4) pozostałe  

  

29 433 ha 

   

23 546 ha  

20 928 ha  

     148 ha  

     961 ha  

  1 509 ha  

  3 079 ha  

  2 808 ha  

  

   

   

80,0% powierzchni  

88,9% uŜytków rolnych  

  0,6%  

  4,1%  

  6,4%  

10,5% powierzchni  

  9,5%  

Tab. 1. Struktura uŜytków rolnych gminy Głubczyce. Źródło: www.glubczyce.pl 
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3.3.4. Tereny zielone 

 

Lesistość gminy jest bardzo mała. Wynosi około 9% przy średniej lesistości w 

województwie opolskim na poziomie 26,2%. Na terenie gminy brak jest pasów 

wiatrochłonnych, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. 

Głubczyce połoŜone są na niemalŜe zupełnie wylesionym PłaskowyŜu 

Głubczyckim, w związku z tym istniejące nieliczne tereny zielone o charakterze leśnym 

silnie oddziaływają na strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy, której są częścią.  

Dwa zalesione obszary chronionego krajobrazu mające znaczący wpływ na 

komfort Ŝycia mieszkańców miasta o zagęszczonej zabudowie: 

a) „Las Głubczycki”- zajmuje powierzchnię 1 597,5 ha połoŜony jest na północ od 

miasta, swym terenem zaś obejmuje część zlewni Straduni. W jego obrębie znajdują się 

naturalne zbiorowiska leśne róŜnego typu. Las ten jest miejscem egzystencji chronionych 

i rzadkich gatunków roślin, a takŜe stanowiskiem wielu zagroŜonych gatunków zwierząt i 

ptaków. Las Głubczycki posiada znaczne walory bioterapeutyczne i ma duŜe znaczenie 

dla turystyki i wypoczynku mieszkańców Głubczyc. Las Miejski z miastem łączy 

trzyrzędowa Aleja Lipowa, będąca pomnikiem przyrody. 

 

Fot. 4. Las Głubczycki. Źródło: fotografia Agencji Fotograficznej „ARTE” Tomasz 

Michalewski, zamieszczona na stronie www.glubczyce.pl 

b) Rejon Mokre - Lewice - Powierzchnia tego terenu wynosi 6527 ha i obejmuje drugi, 

połoŜony w granicach Polski, fragment Gór Opawskich. Największe powierzchnie leśne 

zajmują bory sosnowe, świerkowe, modrzewiowe i bory mieszane. Teren ten jest 

doskonałym miejscem egzystencji rzadkich gatunków tak flory jak i fauny. 
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Szczególne walory dla przestrzeni miasta ma, rozciągający się w południowej 

części miasta, ze wschodu na zachód wzdłuŜ lewego brzegu rzeki Psiny, Park Miejski. 

Jego tworzenie rozpoczęło się w 1837 r. za sprawą radnego miejskiego dr Josefa Lauffra. 

Park jest istotnym elementem przestrzeni miejskiej dla prawidłowego przewietrzania w 

sytuacji przewagi wiatrów północno – zachodnich. Pełni funkcję miejsca wypoczynku i 

rekreacji dla mieszkańców miasta. Obecnie, z uwagi na wiek parku, konieczna jest jego 

rewitalizacja, w celu przywrócenia jego dawnej rangi. Dotyczy to w szczególności 

ogromnych potrzeb w zakresie odbudowy małej infrastruktury, renowacji dróg 

parkowych, oświetlenia oraz odnowienia szaty roślinnej. Zaniechanie wymienionych 

działań Parku Miejskiego moŜe pogłębić degradację oraz zmniejszyć poziom 

bezpieczeństwa w centrum miasta. 

 
Fot. 5. Fontanna ze zwierzętami w Parku Miejskim. 

Źródło: fotografia Agencji Fotograficznej „ARTE” Tomasz Michalewski, 

zamieszczona na stronie www.glubczyce.pl 

 

3.3.5. Wody powierzchniowe 
 

System wód powierzchniowych gminy Głubczyce obejmuje w zakresie wód 

płynących: 

- dwie duŜe regionalne rzeki: Osobłogę (odcinek 6,5 km rzeki na terenie gminy) i 

Opawice (odcinek 10 km tej rzeki na terenie gminy stanowi granice z Republiką Czeską, 

a takŜe granicę gminy), 

- początkowe odcinki innych duŜych rzek: Straduni (długość 36,9 km, z tego w granicach 

gminy - 12,4 km), Psiny (długość 49,3 km, z tego w granicach gminy 12 km 
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początkowego biegu rzeki) i Troi (długość 35,2 km, z tego w granicach gminy - 10 km 

początkowego biegu rzeki) 

Obszar gminy naleŜy do zlewni Odry, w której wyróŜnia się cztery zlewnie 

podrzędne: 

Osobłogi, Straduni, Psiny i Opawy. Pod względem gęstości sieci rzecznej obszar 

charakteryzuje się znacznym zróŜnicowaniem. Charakterystyczną cechą systemu 

hydrograficznego gminy jest równieŜ występowanie licznych suchych dolinek erozyjnych, 

które w chwili obecnej porośnięte są roślinnością drzewiastą, krzewiastą i murawową, co 

unieruchamia spływy powierzchniowe wód (nieliczne z nich są w okresie intensywnych 

opadów aktywne). 

W zakresie występowania zbiorników wód stojących teren gminy odznacza się 

niewielką liczbą duŜych zbiorników oraz znaczną liczbą małych stawów występujących 

zwykle w dolinach rzek. Mniej licznie występują zbiorniki w wyrobiskach 

poeksploatacyjnych. Najliczniejsze stawy występują w okolicach Głubczyc (Głubczyce - 

Sady), Leśniczówce dolinie Straduni przy drodze Lisięcice - Królowe i przy Leśniczówce 

Ściborzyce Małe. Zbiorniki wodne poeksploatacyjne występują w licznych 

kamieniołomach oraz wyrobiskach kruszywa naturalnego, a takŜe w Głubczycach w 

wyrobiskach surowców ilastych. 

 

3.3.6. Wody podziemne 
 

W granicach administracyjnych gminy znajdują się strefy zasilania głównego 

zbiornika wód podziemnych nr 332 (tzw. Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka). 

 

3.3.7. Czystość powietrza 

 

Stan powietrza atmosferycznego kształtują dwa czynniki: z jednej strony 

zanieczyszczenia napływające z polskich i zagranicznych okręgów przemysłowych, z 

drugiej zaś lokalne źródła emisji wytwarzające tzw. niską emisję zanieczyszczeń. 

Powodują ją lokalne kotłownie i paleniska domowe o niskich emitorach opalane paliwem 

stałym, często o niskiej jakości. Ograniczenie tzw. niskiej emisji w ostatnim czasie 

spowodowane jest modernizacjami 

kotłowni do celów technologicznych i grzewczych polegającymi na zamianie paliwa 

stałego na olej opałowy lub gaz, wprowadzanymi zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w 

gospodarstwach domowych. 
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Głubczyce – miasto 2002-2005 

  Jednostka 
miary 

2002 2003 2004 2005 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza 

   pyłowych t/r 38 21 13 16 

   gazowych t/r 4 177 2 401 1 624 2 062 

Tab. 2. Stan powietrza atmosferycznego w Głubczycach. Opr. na podst. danych GUS 

 

3.3.8. ZagroŜenie hałasem 

 

Głubczyce nie naleŜą do miast o niekorzystnym klimacie akustycznym. ZagroŜenie 

hałasem przemysłowym jest nieznaczące i ma lokalny charakter. 

 

4. Struktura własnościowa gruntów i budynków na terenie miasta Głubczyc 

 

4.1. Własność nieruchomości 

 

Głubczyce są ośrodkiem miejskim od XIII wieku, posiadającym bogatą historię. 

Stąd w mieście zauwaŜa się znaczny odsetek budynków mieszkalnych posiadających 

status zabytku. W związku ze swym wiekiem stan ich pozostawia wiele do Ŝyczenia: 

zniszczone, spękane, z przestarzałą infrastrukturą techniczną nadają sie do 

natychmiastowego remontu. Mieszkania w takich budynkach analogicznie pod względem 

standardu równieŜ odbiegają często od współczesnych norm. 

Znacząca część gruntów zarówno niezabudowanych, jak i zabudowanych w 

mieście stanowi własność gminy. Posiadanie nieruchomości umoŜliwia osiąganie 

przychodów, ale pociąga teŜ za sobą konieczność ponoszenia kosztów związanych z ich 

bieŜącym utrzymaniem i remontami. W szczególności dotyczy to zabudowy historycznej, 

w tym zabytków oraz budynków mieszkalnych z infrastrukturą towarzyszącą, gdzie 

przychody z tytułu najmu ze względów społecznych nie pokrywają niezbędnych 

wydatków. 

Nieruchomości stanowiące własność gminy moŜna podzielić na następujące 

kategorie: 

• grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, 

• grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo inne niŜ mieszkaniowe, 

• grunty niezabudowane przeznaczone dla celów rolniczych, 

• grunty niezabudowane przeznaczone pod zieleń, 
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• grunty leśne, 

• grunty przeznaczone pod drogi, place i pasy drogowe, 

• grunty przeznaczone pod urządzenia infrastruktury technicznej, melioracyjne, 

wysypiska śmieci itp., 

• nieruchomości zabudowane budynkami słuŜącymi 

działalności gospodarczej, 

• nieruchomości zabudowane obiektami 

przemysłowymi, 

• nieruchomości zabudowane budynkami 

mieszkalnymi i wyodrębnione lokale mieszkalne w 

nieruchomościach wspólnych. 

Miasto posiada wolne tereny inwestycyjne. 

Stan prawny nieruchomości jest uregulowany. Są to 

mocne strony gminy, starającej sie pozyskać 

inwestorów. 

 

5. Komunikacja (stan infrastruktury 

komunikacyjnej, funkcjonowanie systemu) 

Rys. 4. Mapa komunikacyjna Głubczyc.  

Źródło: www.glubczyce.pl 

Na terenie gminy istnieje 5 kategorii dróg: 

przebiegające przez  teren miasta:  

• droga krajowa Nr 38 o znaczeniu regionalnym 

relacji Kędzierzyn-Koźle-Głubczyce-granica państwa 

oraz  

• dwie drogi wojewódzkie: Nr 416-Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz-Racibórz i Nr 

417-Laskowice-Klisino-Szonów-Szczyty-Lisięcice,  

a takŜe: 

• drogi powiatowe łączące siedziby poszczególnych gmin, 

• drogi gminne słuŜące miejscowym potrzebom  

i stanowiące uzupełnienie sieci dróg powiatowych, 

• drogi niezaliczane do Ŝadnej z powyŜszych kategorii. Zaliczają się do nich m.in.:  

drogi wewnętrzne osiedli mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów leśnych i 

rolnych oraz obiektów uŜytkowanych przez podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą, place przed dworcami kolejowymi i autobusowymi. 
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Około 20 km od centrum miasta połoŜona jest droga krajowa relacji Pszczyna-

Racibórz-Opole Nr 45, pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego. W 

odległości 25 km w linii prostej, lecz juŜ po czeskiej stronie, znajduje się droga Nr 11 o 

podobnej funkcji relacji Praha (Hradec Kralove)-Cieszyn (Ostrava), przebiegająca przez 

Opavę.  

Od węzłów autostrady A4 relacji Drezno-Berlin-Zgorzelec-Wrocław-Opole-Gliwice-

Katowice-Kraków-Rzeszów-Medyka-Kijów miasto oddalone jest o około 35 km (węzły: 

„Gogolin”, „Dąbrówka”) i 40 km (alternatywne węzły; „Olszowa”, „Dolna”).  

Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy opiera się na 

przewoźniku ponadgminnym (PPKS). Powiązania liniami autobusowymi pozwalają na 

komunikację miasta Głubczyce z sąsiednimi ośrodkami gminnymi (Branice, Baborów i 

Kietrz), najbliŜszym ośrodkiem subregionalnym (Racibórz) oraz Opolem, Katowicami i 

Wrocławiem, a ponadto miastami aglomeracji rybnickiej (Rybnik, Pszów, Jastrzębie-

Zdrój), Beskidami (śywiec) i Małopolską (Kraków, Nowy Sącz). 

  Przez teren miasta przebiega linia kolejowa - niezelektryfikowana - obecnie 

nieczynna. 

Na terenie gminy znajdują się dwa przejścia graniczne krajowe, całodobowe, 

ogólnodostępne, dozwolone dla ruchu osobowego oraz towarowego dla samochodów o 

ładowności do 3,5 tony oraz małego ruchu granicznego: Pietrowice - Krnov oraz 

Pomorzowiczki - Osoblaha. 

Bliskość granicy z Czechami oraz wspomniane przejścia tworzą moŜliwość 

gospodarczej aktywizacji w strefie przyległej bezpośrednio do przejścia, jak równieŜ w 

strefie drogi prowadzącej ruch tranzytowy.  

 

6. Infrastruktura techniczna, w tym głównie komunalna (stan i 

funkcjonowanie infrastruktury) 

 

6.1. Sieć wodociągowa  

 

Zaopatrzenie w wodę na terenie miasta i gminy odbywa się z następujących 

źródeł: 

• studni kopanych na terenie gospodarstw wiejskich,  

• ujęć wodnych dawnego Kombinatu Rolnego i innych zakładów przemysłowych,  

• wodociągów miejskich i wiejskich eksploatowanych przez Głubczyckie Wodociągi  

i Kanalizację Sp. z o.o. w Głubczycach.  
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    Miasto w przewaŜającej części zaopatrywane jest w wodę z wodociągu 

zlokalizowanego w Głubczycach przy ul. Powstańców - Mickiewicza. Z tego wodociągu 

zasilane są równieŜ okoliczne miejscowości: Bogdanowice, Gadzowice, Gołuszowice, 

KrzyŜowice, Nowy RoŜnów, Równe, Bernacice, Zubrzyce, Zopowy, Nowa Wieś, Grobniki, 

Zopowy Osiedle, Zawiszyce. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców pozostałych 

miejscowości odbywa się poprzez wodociągi zbiorowe zasilane w wodę z 10 ujęć 

wodociągowych wyposaŜonych w 21 studni głębinowych oraz przez wodociągi lokalne.  

Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej i przesyłowej na terenie miasta  

i gminy wynosi 136,5 km, a długość przyłączy wodociągowych doprowadzających wodę 

do odbiorców wynosi 55,8 km. Na terenie gminy zlokalizowane są 2 pompownie i 6 

zbiorników wody.  

 

6.2. Sieć kanalizacyjna  

 

95% gospodarstw przyłączonych do wodociągów w Głubczycach jest takŜe 

zaopatrzona w kanalizację w systemie rozdzielczym. Długość kanalizacji sanitarnej 

wynosi 23,7 km, a długość przyłączy 12,4 km.  

Sieć kanalizacji podłączona jest w ten sposób, Ŝe wody opadowe kierowane są do 

rzeki Psiny oddzielną siecią kanałów deszczowych, ścieki sanitarne zaś do następujących 

oczyszczalni: 

a) oczyszczalni mechaniczno-biologicznej pracującej w technologii BIO-SYMBIO 

gwarantującej przy optymalnym zuŜyciu energii głębokie oczyszczanie zanieczyszczeń, w 

tym związków azotu i fosforu. Kierowane są do niej ścieki z terenu miasta Głubczyce. 

b) lokalnych oczyszczalni ścieków obsługujących osiedla mieszkaniowe Top Farms 

Głubczyce. Tamtejsze systemy kanalizacji oddane do uŜytku w latach 1970-1990 

znajdują się w: Bernacicach Górnych, Kwiatoniowie, Grobnikach, Widoku, Głubczycach 

Sady, Chróstnie, Nowych Gołuszowicach, Nowych Sadach oraz Pomorzowicach. 

 

6.3. Sieć gazowa  

 

Głubczyce zgazyfikowane są gazem ziemnym niskopręŜnym. Przez pozostały 

teren gminy przebiega gazociąg systemowy relacji Nysa - Racibórz. Na terenie gminy 

zlokalizowane są 4 stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia oraz 4 stacje redukcyjno-

pomiarowe II stopnia. 
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Na terenie gminy z gazu ogółem korzysta ok. 7,5 tys. odbiorców. Ogółem długość 

sieci gazowej wynosi 62,6 km, z czego długość sieci gazowej rozdzielczej niskiego 

ciśnienia 

wynosi 60,8 km, a średniego ciśnienia 1,8 km. 

 

6.4. Sieć energetyczna  

 

W Głubczycach dostawcą energii jest Zakład Energetyczny Opole SA Rejon 

Kędzierzyn - Koźle. Gmina posiada Główny Punkt Zasilania z dwoma transformatorami 16 

MVA. Łączna długość kabli wyprowadzanych z GPZ Głubczyce wynosi 178,16 km. Na jej 

terenie znajduje się 129 stacji transformatorowych 15/0,4 KV, z czego 39 zasila samo 

miasto Głubczyce. Stacje transformatorowe na terenie gminy zasilają 135,4 km sieci 

napowietrznej NN, a takŜe 14,2 km sieci kablowej oraz 81,5 km sieci oświetleniowej. 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat zauwaŜono spadek zuŜycia energii zarówno 

wśród 

odbiorców prywatnych, jak i przedsiębiorstw. 

 

6.5. Sieć ciepłownicza 

 

Głubczyce posiadają kilkanaście kotłowni lokalnych dostarczających ciepło do 

budynków wielorodzinnych. Wytwarzaniem i przesyłem ciepła zajmują się: Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Głubczycach, Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz 

Zakłady Piwowarskie SA. 

Część budynków na terenie miasta oraz gminy zaopatrzonych jest we własne 

kotłownie oraz piece kaflowe w mieszkaniach, co znacznie obniŜa emisję ciepła w 

lokalach oraz standard mieszkań. 

 

6.6. Łączność 

 

W mieście Głubczyce istnieje nowoczesna siec telekomunikacyjna przewodowa 

zapewniająca mieszkańcom łączność telefoniczną, realizowaną przy pomocy 

automatycznej centrali. Teren gminy objęty jest takŜe zasięgiem telefonii komórkowej 

analogowej operatora PTK Centertel, Plus GSM oraz Era GSM. 
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6.7. Odpady stałe, gospodarka komunalna 

 

W południowej części miasta przy drodze z Głubczyc do RoŜnowa zlokalizowane 

jest wysypisko odpadów bytowo-gospodarczych oraz przemysłowych. W trosce o 

środowisko przyrodnicze zastosowano takie rozwiązania techniczne, jak m.in. 

uszczelnienie folią, odgazowania, drenaŜ odcieków, piezometry do kontroli gleby. 

Powierzchnia wysypiska wynosi 4,6 ha, z uwzględnieniem pasa zieleni izolacyjnej zaś 

5,78 ha. Łączna powierzchnia składowania wynosi 38,377 m2. Na wysypisko kierowane 

są odpady z całej gminy. 

Na terenie miasta czynnie funkcjonuje cmentarz komunalny wraz z domem 

pogrzebowym. Cmentarz o łącznej powierzchni 5,61 ha jest juŜ w znacznym stopniu 

zainwestowany. Konieczne jest podjęcie działań w celu jego rozbudowy bądź teŜ budowy 

nowego cmentarza na terenie miasta. 

Stan gospodarki komunalnej w mieście w latach 2002-2006 przedstawia tabela:  

Głubczyce – miasto 2002-2006     

  Jednostka 
miary 

2002 2003 2004 2005 2006 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

 Korzystający z instalacji w miastach w % ogółu ludności miast 

   z wodociągu % 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 

   z kanalizacji % 92,8 92,8 93,8 93,8 93,8 

   z gazu % - 92,3 91,9 92,1 92,0 

 ZuŜycie wody, energii elektrycznej i gazu z sieci w gospodarstwach domowych 

   zuŜycie wody z wodociągów w 
gospodarstwach domowych w 
miastach na 1 mieszkańca 

m3 42,9 36,3 34,8 34,8 32,9 

   zuŜycie energii elektrycznej w 
gospodarstwach domowych w 
miastach na 1 mieszkańca 

kW*h 633,5 646,7 634,2 654,6 670,5 

   zuŜycie gazu z sieci w 
gospodarstwach domowych na 1 
mieszkańca 

m3 157,3 168,7 147,4 176,7 174,7 

Tab. 3. Stan gospodarki komunalnej w Głubczycach. Opr. na podst. GUS 

 

7. Przestrzenie publiczne (stan i ocena sposobu funkcjonowania i potrzeb w 

odniesieniu do placów, ulic, parków i zieleńców miejskich) 

 

 Odbudowany Ratusz jest obecnie wizytówką Głubczyc. Koniecznych prac wymaga 

jednak jeszcze przestrzeń publiczna wokół tego obiektu. W rynku, będącym obszarem 

integrującym społeczność miasta, zauwaŜalny jest bowiem brak miejsc wypoczynku 

wyposaŜonych w elementy małej architektury, takich jak: miejsca do siedzenia, 

oświetlenie, drobne elementy plastyki (gwoli sprawiedliwości trzeba jednak dodać, Ŝe 
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lokalizacja szeregu atrakcyjnych usług o charakterze ponadlokalnym w części zachodniej 

miasta pozbawiła rynek roli rdzenia struktury miejskiej).  

Niska jakość dotyczy przede wszystkim przestrzeni publicznych zabytkowego 

centrum miasta. Widać bowiem pogarszający się stan obiektów o duŜych walorach 

architektonicznych.  

Estetykę tej części miasta psują teŜ zniszczone i spękane budynki mieszkalne, których 

stan - ze względu na wiek i dawno niepodejmowane działania renowacyjne -  pozostawia 

wiele do Ŝyczenia. 

Zaniedbania dotyczą równieŜ pasmowego układu zieleni wzdłuŜ rzeki Psiny oraz 

szeregu kompozycji grup drzew obecnie przesłaniających, a niestanowiących zgodnie z 

pierwotnym załoŜeniem oprawy dla budynków (brak pielęgnacji istniejących punktów 

widokowych).  

Szczególne walory dla przestrzeni miasta ma, rozciągający się w południowej 

części miasta, ze wschodu na zachód wzdłuŜ lewego brzegu rzeki Psiny, Park Miejski, 

który pełni funkcję miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta. Obecnie, z 

uwagi na wiek parku, konieczna jest jego rewitalizacja, w celu przywrócenia jego dawnej 

rangi. Dotyczy to w szczególności ogromnych potrzeb w zakresie odbudowy małej 

infrastruktury, renowacji dróg parkowych, oświetlenia oraz odnowienia szaty roślinnej. 

Zaniechanie wymienionych działań Parku Miejskiego moŜe pogłębić degradację oraz 

zmniejszyć poziom bezpieczeństwa w centrum miasta.   

RównieŜ w części północnej istnieją tereny zielone oraz rekreacyjno-sportowe, 

których stan wskazuje na potrzebę doinwestowania. Dotyczy to zwłaszcza Parku 

MłodzieŜowego, stadionu i kortów tenisowych. Na szczególną uwagę zasługuje teŜ 

obszar chronionego krajobrazu, jakim jest „Las Głubczycki”,  oraz łącząca go z miastem 

trzyrzędowa Aleja Lipowa, będąca pomnikiem przyrody. Tereny te, połoŜone na północ 

od  miasta, mają znaczący wpływ na komfort Ŝycia mieszkańców miasta o zagęszczonej 

zabudowie. W sposób znaczący spełniają swoją funkcję turystyczno-wypoczynkową. 

Infrastruktura techniczno-komunikacyjna w mieście takŜe w znacznym stopniu 

uległa degradacji. Układ komunikacyjny wymaga przebudowy, a nawierzchnie dróg, ulic, 

placów i parkingów pilnej naprawy. Zmiany wymaga organizacja ruchu, zwłaszcza na 

skrzyŜowaniach dróg.  

Wiele mniejszych placów zabaw i zieleńców równieŜ nie spełnia juŜ swojej funkcji. 

Niektóre wymagają kapitalnej renowacji, na innych zaś brakuje bezpiecznych, 

posiadających atesty, urządzeń zabawowych. 
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8. Zasoby rekreacyjno-turystyczne i moŜliwości rozwoju turystyki  

 

Łączna powierzchnia terenów sportowo-rekreacyjnych w mieście wynosi 15,23 

ha, co w przeliczeniu na mieszkańca miasta daje ok. 10,9 m². Jedynym problemem do 

rozwiązania moŜe być realizacja mniejszych boisk z urządzeniami sportowymi dla 

potrzeb większych skupisk zabudowy mieszkaniowej. RównieŜ w układzie gminy 

wskaźnik powierzchni terenów w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy jest wysoki, co 

wynika z charakteru urządzeń. Tylko około 50% sołectw wyposaŜonych jest jednakŜe w 

boiska sportowe.  

 

8.1. Oferta rekreacyjno-sportowa 

 

Na terenie miasta przy ulicy Olimpijskiej 1 

znajduje się oddany do uŜytku w 1996 roku obiekt 

Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. W Ośrodku ma swoją 

siedzibę Centrum Szkolenia Polskiego Badmintona. 

Ponadto na terenie ośrodka znajduje się siłownia, sauna, 

szatnie, sale konferencyjne. Cały obiekt jest 

zradiofonizowany. Hala sportowa o wymiarach 34 m x 

50 m mieści 12 boisk do badmintona. Nowy obiekt słuŜy mieszkańcom miasta i gminy do 

uprawiania róŜnych dyscyplin sportowych (badminton, siatkówka, piłka ręczna, 

koszykówka, futbol), jak równieŜ organizacji masowych imprez sportowych oraz 

kulturalno-rozrywkowych, w tym imprez o międzynarodowym charakterze (widownia 

pomieścić moŜe około 500 osób). 

   Ofertę rekreacyjną uzupełnia moŜliwość korzystania z basenu kąpielowego, 

znajdującego się w Głubczycach w odległości ok. 500 m od dworca PKS. 

  Miejski basen kąpielowy wybudowany został w latach 1978-1989 w miejscu 

istniejącego wcześniej i wyburzonego basenu z roku ok. 1936. W skład kąpieliska 

wchodzi 5 basenów kąpielowych: sportowy (olimpijski) - głęboki o wymiarach 50 m x 25 

m (głębokość 2m), średni - 69 m x 24 m (głębokość 0,6 m - 1,7 m), dwa płytkie (69 m x 

12 m (głębokość 0,4 m - 1 m) oraz brodzik o wymiarach 54 m x 14 m (głębokość 40 

cm). Łączna powierzchnia wody wynosi 6000 m², a jej objętość 7130 m². 

Na terenie basenu znajdują się takŜe natryski z zimną wodą przy basenie oraz z 

ciepłą wodą w budynku, przebieralnie, toalety, umywalki z ciepłą wodą, plaŜe trawiaste o 

łącznej powierzchni ok. 60 arów, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci przy 
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brodziku, zjeŜdŜalnia, fontanna, parking dla samochodów, stojak na rowery, obiekty 

handlowe oraz bufet.  

 
Fot. 7. Miejski basen kąpielowy. Źródło: fotografia Agencji Fotograficznej „ARTE” 

Tomasz Michalewski, zamieszczona na stronie www.glubczyce.pl 

Na terenie miasta znajdują się ponadto następujące obiekty rekreacyjno-

sportowe: 

- stadion miejski, 

- zespół boisk do małych gier o nawierzchni asfaltowej, 

- boisko sportowe trawiaste, 

- kort tenisowy ziemny,  

- szkolne sale gimnastyczne. 

Głównymi instytucjami kulturalnymi i sportowymi są Zarząd Oświaty, Kultury i 

Sportu w Głubczycach oraz Miejski Ośrodek Kultury. 

Ofertę rekreacyjno-sportową uzupełniają równieŜ Camping  Nr 240 *** 

znajdujący się w odległości 12 km od Głubczyc - 2 km od przejścia granicznego RP z 

Republiką Czeską.  Miejsce jest   jednym z najbardziej malowniczych fragmentów 

krajobrazu gminy. Ośrodek znajduje się bowiem na obszarze, połoŜonym na Przedgórzu 

Sudetów Wschodnich w rejonie wsi Mokre, obejmującym wzgórza połoŜone powyŜej 400 

m n.p.m. i stanowiącym obszar chronionego krajobrazu. 

   Obok 2- i 3-osobowych pokoi w murowanych domkach turystycznych (80 miejsc 

noclegowych), w tym i hotelu (22 miejsc noclegowych), znajduje się pole namiotowe 

przystosowane do pobytu około 200 osób i 18 stanowisk na przyczepy caravaningowe. 

Dla potrzeb gości udostępniona jest równieŜ świetlica, sala telewizyjna, bufet wraz z 

tarasem, kominek do grilla, kręgi na ogniska, kiosk z prasą i podstawowymi artykułami 

przemysłowymi. Jest równieŜ plac zabaw oraz boisko do siatkówki oraz koszykówki. 



 

 

      Entuzjastom turystyki rowerowej moŜna polecić wędrówkę 

po polsko-czeskim pograniczu Śląska

okolicy miast Głubczyce, Głogó

Osoblaha przebiega trasa rowerowa licząca łącznie 220 km.

Wysokimi walorami przyrodniczymi i wypoczynkowymi odznacza się wspomniany 

juŜ Las Głubczycki, połoŜony w północno

PłaskowyŜu Głubczyckiego, zajmowany w przewaŜającej części przez świerki i sosny.

Na osobną uwagę zasługuje 

Muzeum powstało w 2001 roku na bazie zbiorów Izby Pamięci Narodowej Zespołu Szkół 

Rolniczych w Głubczycach oraz Muzeum Ziemi Głubczyckiej

podstawie statutu zatwierdzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Obecnie muzeum mieści się w odbudowanym w latach 2006

ul. Rynek 1. Placówka zajmuje I

powierzchnia ok. 900m2) oraz średniowieczną wieŜę widokową. Gotyckie sukiennice mają 

wewnątrz bruk z rynsztokiem (jedyny w Polsce zamknięty pod dachem średniowieczny 

bruk) oraz najlepiej zachowane gotyckie po

zwiedzających muzeum czynne jest

2. i 4. niedzielę miesiąca w godz. 

od grudnia do kwietnia.  

Muzeum posiada 4 działy: edukacyjny, etnograficzny, archeologiczny, historyczny, 

sztuki. 

W ramach ekspozycji historyczne

ziemi głubczyckiej od czasów prehistorycznych do 1945 roku związane z ludnością 
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  Atrakcją ośrodka jest kąpielisko 

z wieŜą skoków oraz ślizgawką o 

wysokości 11 m i długości 25 m. 

Istnieje moŜliwość korzystania z 

wyŜywienia w bazie gastronomicznej 

ośrodka, jak równieŜ udziału w 

dancingach i dyskotekach 

organizowanych dla gości. Obiekt 

czynny jest sezonowo od 1 kwietnia do 

31 października. Na terenie Ośrodka 

znajduje się takŜe całoroczny narciarski 

stok zjazdowy z wyciągiem.

Entuzjastom turystyki rowerowej moŜna polecić wędrówkę trasą rowerową 

czeskim pograniczu Śląska, którego osią jest rzeka graniczna Opawica. W 

okolicy miast Głubczyce, Głogówek i Branice, a po stronie czeskiej Krnova, Albrechtic i 

Osoblaha przebiega trasa rowerowa licząca łącznie 220 km. 

Wysokimi walorami przyrodniczymi i wypoczynkowymi odznacza się wspomniany 

, połoŜony w północno-zachodniej części gminy w 

PłaskowyŜu Głubczyckiego, zajmowany w przewaŜającej części przez świerki i sosny.

Na osobną uwagę zasługuje Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej

Muzeum powstało w 2001 roku na bazie zbiorów Izby Pamięci Narodowej Zespołu Szkół 

ach oraz Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Placówka

podstawie statutu zatwierdzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

mieści się w odbudowanym w latach 2006-2008 ratuszu miejskim 

Placówka zajmuje I piętro i zabytkowe sukiennice na parterze (łączna 

) oraz średniowieczną wieŜę widokową. Gotyckie sukiennice mają 

z rynsztokiem (jedyny w Polsce zamknięty pod dachem średniowieczny 

bruk) oraz najlepiej zachowane gotyckie portale wykonane z tufu wulkanicznego.

wiedzających muzeum czynne jest od wtorku do piątku w godz. od 10.00 do 15.30

2. i 4. niedzielę miesiąca w godz. Od 12.00 do 15.30. Taras zewnętrzny wieŜy nieczynny 

działy: edukacyjny, etnograficzny, archeologiczny, historyczny, 

ekspozycji historycznej prezentowane są zabytki związane z dziejami 

ziemi głubczyckiej od czasów prehistorycznych do 1945 roku związane z ludnością 

Atrakcją ośrodka jest kąpielisko 

z wieŜą skoków oraz ślizgawką o 

i długości 25 m. 

Istnieje moŜliwość korzystania z 

wyŜywienia w bazie gastronomicznej 

ośrodka, jak równieŜ udziału w 

dancingach i dyskotekach 

organizowanych dla gości. Obiekt 

czynny jest sezonowo od 1 kwietnia do 

31 października. Na terenie Ośrodka 

znajduje się takŜe całoroczny narciarski 

stok zjazdowy z wyciągiem. 

trasą rowerową 

, którego osią jest rzeka graniczna Opawica. W 

wek i Branice, a po stronie czeskiej Krnova, Albrechtic i 

Wysokimi walorami przyrodniczymi i wypoczynkowymi odznacza się wspomniany 

zachodniej części gminy w obrębie 

PłaskowyŜu Głubczyckiego, zajmowany w przewaŜającej części przez świerki i sosny. 

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej. 

Muzeum powstało w 2001 roku na bazie zbiorów Izby Pamięci Narodowej Zespołu Szkół 

Placówka działa na 

podstawie statutu zatwierdzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2008 ratuszu miejskim przy 

i zabytkowe sukiennice na parterze (łączna 

) oraz średniowieczną wieŜę widokową. Gotyckie sukiennice mają 

z rynsztokiem (jedyny w Polsce zamknięty pod dachem średniowieczny 

wulkanicznego. Dla 

od wtorku do piątku w godz. od 10.00 do 15.30, a w 

15.30. Taras zewnętrzny wieŜy nieczynny 

działy: edukacyjny, etnograficzny, archeologiczny, historyczny, 

j prezentowane są zabytki związane z dziejami 

ziemi głubczyckiej od czasów prehistorycznych do 1945 roku związane z ludnością 



 

 

polską, niemiecką, morawską

eksponaty związane z głubczyckim browarnictwem, okresem plebiscytowym na Górnym 

Śląsku oraz I i II wojną światową, a w szczególności: broń, hełmy, elementy 

wyposaŜenia Ŝołnierzy róŜnych armii, dokum

wykopów na terenie powiatu głubczyckiego, gdzie w marcu i kwietniu 1945 roku toczyły 

się krwawe walki niemiecko

prezentowane są przedmioty uŜytku domowego, odzieŜ, 

roli. Część z nich słuŜyła niemieckim gospodarzom, część po zakończeniu II wojny 

światowej przywieźli ze sobą nowi polscy gospodarze z Kresów Wschodnich.

Mimo zniszczeń wojennych w czasie II wojny światowej, miasto moŜe pos

się interesującymi zabytkami architektury, do których naleŜą m.in.: 

Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

(dawniej św. Trójcy) przy ul. Sobieskiego,

Poczty Polskiej, budynek PKP oraz Urząd Miasta i Gminy, zlokalizowany 

w XIX-wiecznym pałacu przy ul. Niepodległości 14.

          

          kościół i klasztor O.O. Franciszkanów                        budynek Poczty Polskiej
 

budynek PKP                                                 Urząd Miasta i Gminy

Fot. 9. Zabytki
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polską, niemiecką, morawską i Ŝydowską zamieszkującą tutejszy powiat. Godne uwagi są 

eksponaty związane z głubczyckim browarnictwem, okresem plebiscytowym na Górnym 

Śląsku oraz I i II wojną światową, a w szczególności: broń, hełmy, elementy 

wyposaŜenia Ŝołnierzy róŜnych armii, dokumenty i fotografie. Część pamiątek pochodzi z 

wykopów na terenie powiatu głubczyckiego, gdzie w marcu i kwietniu 1945 roku toczyły 

się krwawe walki niemiecko-radzieckie. W ramach ekspozycji etnograficznej 

prezentowane są przedmioty uŜytku domowego, odzieŜ, narzędzia pracy w zagrodzie i na 

roli. Część z nich słuŜyła niemieckim gospodarzom, część po zakończeniu II wojny 

światowej przywieźli ze sobą nowi polscy gospodarze z Kresów Wschodnich.

Mimo zniszczeń wojennych w czasie II wojny światowej, miasto moŜe pos

się interesującymi zabytkami architektury, do których naleŜą m.in.: kościół parafialny pw. 

Narodzenia Najświętszej Marii Panny z II polowy XIII wieku, kościół pw. św. Anny 

(dawniej św. Trójcy) przy ul. Sobieskiego, kościół i klasztor O.O. Franciszk

Poczty Polskiej, budynek PKP oraz Urząd Miasta i Gminy, zlokalizowany 

wiecznym pałacu przy ul. Niepodległości 14. 

            
klasztor O.O. Franciszkanów                        budynek Poczty Polskiej 

  
budynek PKP                                                 Urząd Miasta i Gminy

                                                                             

 

. Zabytki architektury miejskiej. Źródło: www.glubczyce.pl

i Ŝydowską zamieszkującą tutejszy powiat. Godne uwagi są 

eksponaty związane z głubczyckim browarnictwem, okresem plebiscytowym na Górnym 

Śląsku oraz I i II wojną światową, a w szczególności: broń, hełmy, elementy 

enty i fotografie. Część pamiątek pochodzi z 

wykopów na terenie powiatu głubczyckiego, gdzie w marcu i kwietniu 1945 roku toczyły 

ekspozycji etnograficznej 

narzędzia pracy w zagrodzie i na 

roli. Część z nich słuŜyła niemieckim gospodarzom, część po zakończeniu II wojny 

światowej przywieźli ze sobą nowi polscy gospodarze z Kresów Wschodnich. 

Mimo zniszczeń wojennych w czasie II wojny światowej, miasto moŜe poszczycić 

kościół parafialny pw. 

kościół pw. św. Anny 

kościół i klasztor O.O. Franciszkanów, budynek 

Poczty Polskiej, budynek PKP oraz Urząd Miasta i Gminy, zlokalizowany                                                                 

 
budynek PKP                                                 Urząd Miasta i Gminy 

                                                                              

Źródło: www.glubczyce.pl 
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Generalnym problemem jest jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej. Budynki 

szkół nie spełniają standardów termicznych, potrzebna jest natychmiastowa wymiana 

okien i drzwi zewnętrznych, a takŜe instalacji grzewczych. 

  Stadion Miejski w Głubczycach takŜe z biegiem lat uległ degradacji (dotyczy to w 

szczególności trybuny głównej). Potrzebne są takŜe działania zapewniające 

bezpieczeństwo na obiekcie. Bez przeprowadzenia remontów obiekty te ulegać będą 

dalszej degradacji. 

Wykaz głubczyckiej bazy noclegowej i Ŝywieniowej, zamieszczonej na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego www.glubczyce.pl: 

 

Baza noclegowa: 

1. „DOMINO”, ul. Słowackiego 3-5 (34 pokoje jedno- i dwuosobowe), 

2. Internat Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Al. Śląskie 4 (około 100 miejsc 

noclegowych dla grup zorganizowanych i 20-30 miejsc dla turystów indywidualnych oraz 

własna baza gastronomiczna), 

3. Internat Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Niepodległości 1 (około 40 miejsc 

noclegowych w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych oraz stołówka), 

4. Pokoje gościnne - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. 

śeromskiego 25. 

 

Baza Ŝywieniowa: 

1. Restauracja „DOMINO”, ul. Słowackiego 3-5, 

2. Restauracja „U KURKA”, ul. Kościuszki 27. 

 

Tab. 4. Wykaz głubczyckiej bazy noclegowej i Ŝywieniowej; źródło: www.glubczyce.pl 

 

Głubczyce – miasto 2002-2007      

  Jednostka 
miary 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Korzystający z noclegów osoba 6 379 4 813 4 181 3 383 3 381 4669 

 Udzielone noclegi nocleg 6 695 5 140 4 649 3 518 3 728 5015 

Tab. 5. Liczba osób korzystających z noclegów oraz ilość udzielonych noclegów. Opr. na podst. 

GUS 
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9. Identyfikacja problemów w sferze zagospodarowania przestrzennego 

 

Głubczyce są miastem o bogatej historii, znajdującej odzwierciedlenie m.in. w 

architekturze miasta. Historia Głubczyc sięga XII/XIII wieku. Z tamtego okresu nie 

zachowały 

sie Ŝadne zabytki, jednakŜe centralna część miasta obfituje w obiekty historyczne 

pochodzące z późniejszych epok - m.in. z XIX oraz początków XX wieku. Z uwagi na 

uwarunkowania historyczne, a zwłaszcza nieskompensowane w późniejszych latach 

zniszczenia wojenne, deprecjacji uległa przestrzeń publiczna z pierwotnie harmonijnie 

zabudowaną centralną częścią miasta. Obecny układ urbanistyczny wymaga pilnej 

rewaloryzacji, takŜe z uwagi na jego gospodarcze i społeczne oddziaływanie. W zakresie 

zabudowy mieszkaniowej ponad 20% znajduje się w budynkach oddanych do uŜytku do 

1918 r. Kamienice te, to obiekty będące pod ochroną konserwatorską, a więc mające 

status zabytków. Najwięcej zdegradowanych budynków znajduje się w centralnej części 

miasta. W związku z wiekiem tychŜe budynków ich stan w większości przypadków 

wymaga pilnej interwencji. Elewacje są zniszczone, dachy dziurawe, a klatki schodowe 

odrapane i wysłuŜone.   

Infrastruktura techniczna na tym terenie takŜe w znacznym stopniu uległa 

degradacji. Układ komunikacyjny wymaga przebudowy, a nawierzchnie ulic i placów 

pilnej naprawy. Zmiany wymaga organizacja ruchu, zwłaszcza na skrzyŜowaniach dróg. 

Dla zapewnienia harmonijnej przestrzeni miejskiej i podniesienia jakości Ŝycia w 

śródmieściu konieczna jest rewaloryzacja parku miejskiego, obecnie w duŜym stopniu 

zdegradowanego przyrodniczo i technicznie. W sferze gospodarki komunalnej natomiast 

konieczne jest podjęcie działań w celu rozbudowy bądź teŜ budowy nowego cmentarza 

na terenie miasta. 

Generalnym problemem jest równieŜ jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej. 

Budynki szkół nie spełniają standardów termicznych, potrzebna jest natychmiastowa 

wymiana okien i drzwi zewnętrznych, a takŜe instalacji grzewczych. 

  Stadion Miejski w Głubczycach takŜe z biegiem lat uległ degradacji (dotyczy to w 

szczególności trybuny głównej). Potrzebne są takŜe działania zapewniające 

bezpieczeństwo na obiekcie. Bez przeprowadzenia remontów obiekty te ulegać będą 

dalszej degradacji. Problemem do rozwiązania jest teŜ realizacja mniejszych boisk z 

urządzeniami sportowymi dla potrzeb większych skupisk zabudowy mieszkaniowej. 

Rozwój turystyki zakłóca natomiast słabo rozwinięta baza turystyczna i 

rekreacyjno-wypoczynkowa. 
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II. Sfera gospodarcza 

 

Celem przeprowadzonej poniŜej analizy jest określenie dynamiki rozwoju miasta i 

wskazanie tych obszarów, które mogą decydować o przyszłej dynamice rozwoju 

gospodarczego Głubczyc oraz identyfikacja tych cech i czynników sfery gospodarczej, 

które mogą mieć największe oddziaływanie na proces rewitalizacji. 

 

1. Analiza stanu podmiotów gospodarczych 

 

Głubczyce cechuje nie najwyŜszy poziom przedsiębiorczości mieszkańców. Od 

2003 do 2006 roku poziom ten systematycznie malał. Dopiero w 2007 r. odnotowano 

przyrost podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON (osób 

prawnych, samodzielnych jednostek bez osobowości prawnej i osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą). Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku 

na terenie miasta działalność gospodarczą prowadziły 1663 podmioty, natomiast rok 

później tych podmiotów było 167513.  

 Wykaz podmiotów gospodarki narodowej w Głubczycach z podziałem na sektory 

publiczny i prywatny wraz podmiotami gospodarczymi wg sekcji PKD przedstawia 

poniŜsza tabela: 

Głubczyce – miasto 2002-2007 

  Jednostka 
miary 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Podmioty gospodarcze (stan w dniu 31 XII) 

   ogółem jed.gosp. 1 696 1 699 1 687 1 685 1 663 1675 

   sektor publiczny jed.gosp. 255 260 251 249 243 244 

   sektor prywatny jed.gosp. 1 441 1 439 1 436 1 436 1 420 1431 

 Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD  

   Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i 
leśnictwo 

jed.gosp. 30 37 41 41 42 42 

   Sekcja D - Przetwórstwo 
przemysłowe 

jed.gosp. 106 103 103 103 99 107 

   Sekcja F - Budownictwo jed.gosp. 138 133 129 132 143 152 

   Sekcja G - Handel hurtowy i 
detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, motocykli oraz 
artykułów uŜytku osobistego i 
domowego 

jed.gosp. 569 560 547 539 524 505 

   Sekcja H - Hotele i restauracje jed.gosp. 40 43 40 39 35 34 

   Sekcja I - Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 

jed.gosp. 58 62 60 53 54 55 

   Sekcja J - Pośrednictwo finansowe jed.gosp. 63 60 58 56 59 57 

   Sekcja K - Obsługa nieruchomości, 
wynajem i usługi związane z 
prowadzeniem działalności 

jed.gosp. 469 479 476 477 454 459 

                                                           
13 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie opolskim w 2007 roku, Urząd 
Statystyczny w Opolu, kwiecień 2008, s. 33. 
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gospodarczej 

   Sekcja L - Administracja publiczna i 
obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i 
powszechne ubezpieczenie zdrowotne 

jed.gosp. 13 12 12 12 12 13 

   Sekcja M - Edukacja jed.gosp. 48 54 53 56 50 50 

   Sekcja N - Ochrona zdrowia i 
pomoc społeczna 

jed.gosp. 77 75 81 85 88 90 

   Sekcja O - Działalność usługowa, 
komunalna, społeczna i indywidualna, 
pozostała 

jed.gosp. 84 80 85 90 101 108 

Tab. 6. Podmioty gospodarki narodowej w Głubczycach z podziałem na sektory. Opr. na podst. danych GUS 

Jak wynika z powyŜszego zestawienia, dominującym działem gospodarki na 

koniec 2007 r. był handel oraz usługi związane z róŜnego rodzaju naprawami (30%). 

Znaczący odsetek stanowi teŜ sektor związany z obsługą nieruchomości oraz obsługą 

firm (27,4%).  takŜe budownictwo (9%). Działalność usługowa, komunalna, społeczna i 

indywidualna reprezentowana jest przez niemal identyczną ilość podmiotów 

gospodarczych co w przemyśle. Odsetek obu sekcji w ogólnej strukturze wynosi po 

6,4%.  

 Liczbę pracujących w Głubczycach w latach 2002-2007 wg płci przedstawia 

poniŜsza tabela: 

Głubczyce – miasto 2002-2007 

  Jednostka 
miary 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

RYNEK PRACY (STAN W  DNIU 31 XII)  

 Pracujący*  

 * W jednostkach o liczbie pracujących powyŜej 9 osób; bez pracujących w gospodarstwach 
indywidualnych w rolnictwie. 

 

   ogółem osoba 4 181 4 213 0 0 4 465 4 781 

   męŜczyźni osoba 2 204 2 286 0 0 2 571 2 519 

   kobiety osoba 1 977 1 927 0 0 1 894 2 262 

Tab. 7. Liczba pracujących w Głubczycach wg płci. Opr. na podst. GUS 

Z zestawienia wg danych GUS wynika, Ŝe na koniec 2007 roku pracowało w 

Głubczycach ogółem 4781 osób, z czego 2262 stanowiły kobiety. Niestety, brak jest 

danych w GUS, które określałyby liczbę pracujących w mieście według sektorów. Istnieją 

natomiast dane, opisujące sytuację w powiecie głubczyckim. Ogółem na koniec 2006 r. 

pracowało tam 8708 osób, z czego w sektorze publicznym 4235, a w prywatnym 4473 

osoby14. Natomiast z końcem 2007 r. ogół zatrudnionych wynosił 9044, z czego 4145 

osób pracowało w sektorze publicznym, a 4899 w sektorze prywatnym15. Stosunkowo 

równomierny rozkład zatrudnionych osób na dwa sektory: publiczny i prywatny był 

zauwaŜalny w 2006 r., gdzie proporcje wynosiły 48,6% do 51,4%. Rok później odsetek 

pracujących wzrósł na korzyść sektora prywatnego w proporcjach 45,8% do 54,2%. 

                                                           
14 Rynek pracy w województwie opolskim w 2007 r., Urząd Statystyczny w Opolu, wrzesień 2008. 
15 TamŜe.  
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Dla porównania warto przyjrzeć się sąsiednim powiatom. Stosunek osób 

zatrudnionych w sektorze publicznym do osób zatrudnionych w sektorze prywatnym 

wynosił w powiecie prudnickim w 2006 r. odpowiednio 40,9% / 59,1%, a w 2007 r. 

40,6% / 59,4%16, natomiast w Kędzierzynie-Koźlu w 2006 r. proporcje wynosiły 

odpowiednio 49,3% / 50,7% oraz w 2007 r. 48,4% / 51,6%17. Przyjrzyjmy się jeszcze 

sytuacji w powiecie krapkowickim. Tutaj stosunek osób zatrudnionych w sektorze 

publicznym do osób zatrudnionych w sektorze prywatnym wynosił w 2006 r. 39,2% / 

60,8%, natomiast w 2007 r. proporcje te wynosiły 37,2% / 62,8%. Przedstawione dane 

wskazują, Ŝe sektor publiczny w powiecie głubczyckim jest dość znaczącym pracodawcą. 

Z trzech porównywanych do powiatu głubczyckiego obszarów jedynie w Kędzierzynie-

Koźlu moŜna mówić o podobnej sytuacji pod względem zatrudnienia w sektorach 

publicznym i prywatnym. Natomiast zarówno w powiecie prudnickim, jak równieŜ 

krapkowickim wyraźnie przewaŜa, co jest sytuacją korzystniejszą, zatrudnienie w 

sektorze prywatnym.   

Stan, jaki obecnie ma miejsce w Głubczycach, jest bardziej niepokojący, 

poniewaŜ moŜe - w razie upadku lub likwidacji któregoś (bądź kilku) ze znaczących 

zakładów sektora publicznego - doprowadzić do nagłego przypływu bezrobotnych w 

ramach tzw. bezrobocia strukturalnego.       

W mieście na koniec 2007 r. funkcjonowało ogółem 1591 podmiotów gospodarki 

narodowej zatrudniających do 9 osób, 61 podmiotów, w których pracowało od 10 do 49 

osób, oraz 23 podmioty, które zatrudniały 50 pracujących i więcej18.  

Jak wynika z raportu Urzędu Statystycznego w Opolu,  w ciągu 2007 r. we 

wszystkich powiatach, za wyjątkiem nyskiego oraz Opola (miasta na prawach powiatu), 

odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia19. Jednak najmniej nowo 

utworzonych miejsc pracy odnotowano w powiecie głubczyckim - 0,2 tys.20.  

W ramach sektora prywatnego w 2006 r. na terenie miasta 1084 osoby fizyczne 

prowadziły działalność gospodarczą, a rok później ich liczba zmniejszyła się do 1084. W 

2007 r. - w porównaniu do roku poprzedniego -  zwiększyła się ilość spółek handlowych 

z 47 do 49 (wzrost ów obejmował spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 32 do 34), 

                                                           
16 TamŜe.  
17 TamŜe.  
18  Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie opolskim w 2007 r., Urząd 
Statystyczny w Opolu, kwiecień 2008  
19 Rynek pracy w województwie opolskim w 2007 r., Urząd Statystyczny w Opolu, wrzesień 2008, s. 33. 
20 TamŜe. 
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oraz spółek cywilnych z 87 do 92. W omawianych latach istniało w Głubczycach 11 

spółdzielni21. 

Z ogólnej liczby 4781 pracujących w 2007 roku w Głubczycach, 2146 było 

zatrudnionych w sektorze przemysłowym, a 2570 osób w sektorze usługowym (w tym 

1139 w rynkowym, a 1431 w nierynkowym)22.  

Brakuje danych w GUS, dotyczących nakładów inwestycyjnych 

w przedsiębiorstwach na terenie miasta i gminy. Istnieją natomiast dane dot. powiatu, z 

których wynika, Ŝe w powiecie głubczyckim w 2004 r. nakłady inwestycyjne w 

przedsiębiorstwach wyniosły 48,6 mln zł. Rok później spadły do 46,2 mln zł, by na 

koniec 2006 r. wzrosnąć do 55,6 mln zł23. Zatem między 2005 a 2006 r. nakłady wzrosły 

o 9,4 mln zł, czyli o 20,3%. W tym samym czasie nakłady inwestycyjne w 

przedsiębiorstwach zlokalizowanych w powiecie prudnickim wzrosły o 18,1%, a w 

powiecie kędzierzyńsko-kozielskim o 25,2%. Na podstawie porównania między 

sąsiednimi powiatami widać, Ŝe kondycja finansowa firm zlokalizowanych w powiecie 

głubczyckim (moŜna załoŜyć, Ŝe równieŜ w mieście i  gminie Głubczyce) jest nieco lepsza 

niŜ w powiecie prudnickim, ale gorsza niŜ powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.  

 Szczegółowe nakłady inwestycyjne w omawianych powiatach w latach 2002-2006 

obrazuje poniŜsze zestawienie: 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach  
w latach 2002-2006 (w mln zł ogółem) 
 
Rok Powiat głubczycki 

 
Powiat kędzierzyńsko-kozielski Powiat prudnicki 

2002 36,8 141,2 31,5 
2003 44,3 129,0 27,8 
2004 48,6 192,5 34,5 
2005 46,2 201,9 36,1 

2006 55,6 270,0 44,1 

Tab. 8. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach. Opr. na podst. GUS 

 
2. Struktura podstawowych branŜ 

 

Kierunek aktywności gospodarczej miasta ma swój związek z rolnictwem. Na 

uŜytkach rolnych z przewagą 2 i 3 klasy uprawiane są głównie: buraki, rzepak i pszenica, 

prowadzone są takŜe hodowle krów mlecznych i trzody chlewnej. 

   Dominujący profil przemysłu odpowiada charakterowi zaplecza surowcowego i 

jest związany w duŜej części z przetwórstwem rolno-spoŜywczym (mleczarnie, 

                                                           
21 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie opolskim w 2007 roku, Urząd 
Statystyczny w Opolu, kwiecień 2008, s. 33. 
22 Rynek pracy w województwie opolskim w 2007 r., Urząd Statystyczny w Opolu, wrzesień 2008. 
23 Bank Danych Regionalnych - www.stat.gov.pl; dane podawane zawsze na koniec danego roku. 
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cukrownie, słodowniczo-browarniany, produkcja napojów chłodzących, piekarnie i 

cukiernie) oraz w mniejszej z elektromechaniką, ceramiką i przetwórstwem drewna. Poza 

tym w mieście rozwija sie takŜe budownictwo, przemysł metalowy - produkcja 

grzejników centralnego ogrzewania i bojlerów ogrzewania wody oraz przemysł 

farmaceutyczno-kosmetyczny.    

Niewykorzystywanie płodów rolnych w obrębie gminy i istniejące rezerwy w 

zakresie produkcji rolnej oraz bliskość potencjalnie duŜych rynków zbytu Ŝywności i 

przetworów rolnych (Górny Śląsk, aglomeracja wrocławska, Czechy, względnie blisko 

Niemiec i Austrii) stwarzają korzystne warunki do inwestowania w rozwój przetwórstwa 

rolno-spoŜywczego i usług związanych z rolnictwem. Inwestycje te, obok budownictwa 

mieszkaniowego, stanowią najbardziej poŜądane przedsięwzięcia gospodarcze w planach 

rozwojowych gminy.  

NajwaŜniejszymi podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na 

terenie miasta i gminy w zakresie przetwórstwa rolno-spoŜywczego są:  

- Zakłady Piwowarskie S.A. w Głubczycach – produkcja piwa i napojów chłodzących oraz 

słodu,  

- „Toska” Sp. z o.o. Grupa Bongrain – przetwórstwo mleka,  

- Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach,  

- PSS „Społem” Głubczyce – piekarnia, produkcja cukiernicza,  

- Top Farms „Głubczyce” Kombinat Rolny Sp. z o.o. – rzeźnia, masarnia, przetwórstwo 

rolno-spoŜywcze,  

- „Salto” Sp. z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego – produkcja soków i napojów.  

Poza wspomnianą branŜą w mieście rozwija się: przemysł włókienniczy 

(Spółdzielnia „Piast” Zakład Pracy Chronionej), budownictwo (Głubczyckie 

Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomex” Sp. z o.o. w Głubczycach, Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego „Chmielewski” s.j. w Głubczycach), przemysł 

metalowy - produkcja grzejników centralnego ogrzewania i bojlerów ogrzewania wody 

(Zakład Urządzeń Grzewczych „Elektromet” oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe „Galmet” s.j.).  

Do najwaŜniejszych firm produkcyjno-usługowych z punktu widzenia zatrudnienia 

pracowników zaliczyć naleŜy następujące podmioty gospodarcze: „Top-Farms” Głubczyce 

Sp. z o.o., Zakłady Piwowarskie Głubczyce S.A, TOSKA Sp. z o.o., PPKS Głubczyce, 

Spółdzielnia Inwalidów „Piast” Zakład Pracy Chronionej, Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska, Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomex” Sp. z o.o., PSS 

„Społem”, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A., Spółdzielnia 
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Mieszkaniowa, Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., „Merkury” Sp. z o.o., 

Usługi Komunalne Sp. z o.o., Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 

„Odnowa” Sp. z o.o. w Opolu Zakład Pracy Chronionej O/Głubczyce (jedna z 

największych, zatrudniających ponad 1200 osób, firm na Opolszczyźnie, prowadząca 

działalność produkcyjną, usługową oraz handlową), Urząd Pocztowy w Głubczycach. 

Poza tym, wśród największych pracodawców sektora prywatnego, naleŜy równieŜ 

wymienić: P.P.U.H. „Galmet” s.j., Zakład Urządzeń Grzewczych „Elektromet”, 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego „Chmielewski" (zatrudniająca 

blisko 300 osób, w tym: ponad 200 na stanowiskach robotniczych, 50 w kadrze 

inŜynieryjno-technicznej oraz księgowości, kilkudziesięciu uczniów do przyuczenia w 

zawodzie: murarz-betoniarz, stolarz, mechanik, elektryk), F.H.U. „Mega", Galon - Paliwa 

- K. Galara (obecnie zatrudniająca 45 osób), Piekarnia „Keks” Handel - Janusz Gałecki, 

F.H.U. „ZKW” Zdzisława Kierod, Firma Handlowo- Usługowa „Złoty Kłos”, Cukiernia 

„Keks” Hurt - Detal Marek Gałecki, P.P.U.H. „Lonkas”, P.P.H. Kosmed Zbigniew LeŜanski, 

Piekarnictwo Jan Malik oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Krokus”. 

Spośród jednostek sfery niematerialnej wymienić naleŜy: Samodzielny Publiczny 

ZOZ, Komendę Powiatową Policji, Zespół Szkól Mechanicznych, Zakład Karny, Urząd 

Miejski w Głubczycach, Zespół Szkół Rolniczych-Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

Liceum Ogólnokształcące, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Starostwo 

Powiatowe w Głubczycach, Gimnazjum nr 1 w Głubczycach, Urząd Skarbowy, Bank 

Zachodni S.A., Komendę Rejonową Państwowej StraŜy PoŜarnej, Szkołę Podstawową nr 

1, Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

3. Tereny inwestycyjne Głubczyc 

 

Władze Głubczyc mają do zaoferowania atrakcyjnie połoŜone niezabudowane 

tereny stanowiące własność gminy, przeznaczone pod inwestycje:  

a) połoŜone w centrum miasta w rejonie odbudowywanego ratusza miejskiego 

przeznaczone  pod zabudowę mieszkaniowo-usługową wielorodzinną w pełni uzbrojone:  

- w rejonie ulic Ratuszowa - E. Plater - Warszawska o powierzchni 0,1459 ha (działka nr 

446/25)  

- w rejonie ulic Wodna, Browarna i Plebiscytowa o powierzchni 0,3100 ha (dzialka nr 

369)  

- w rejonie ulic Bałuckiego i Plebiscytowa o powierzchni 0,3523 ha (działka nr 478/14)  

- w rejonie ulic Plebiscytowa i Moniuszki o powierzchni 0,6600 ha (działka nr 374) 
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b) teren niezabudowany nieuzbrojony przeznaczony pod przemysł, handel, składy i 

magazyny połoŜony w południowo-zachodniej części Głubczyc w pobliŜu ulicy Kolejowej 

o powierzchni 3,2533 ha (działka nr - dojazd drogą gruntową o długości około 400 m  

c) nieruchomość niezabudowana, połoŜona w Głubczycach przy ul. Oświęcimskiej, 

oznaczona według ewidencji gruntów jako działki nr: 740/6 o powierzchni 0,5382 ha 

oraz nr 739/65 o powierzchni 0,5596 ha wraz z udziałem wynoszącym 174/1000 części w 

działce nr 739/50 o powierzchni 0,4035 ha oraz 44/100 części w działce nr 739/63 o 

powierzchni 0,0104 ha.  

 

4. Uwarunkowania budŜetowe realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych24 

 

Od kilku lat zauwaŜalny jest systematyczny wzrost dochodów budŜetu gminy 

Głubczyce. W 2007 r. dochody osiągnęły poziom 48 248 038,52 zł (2004 r. - 35 646 

085,00 zł, 2005 r. - 39 206 599,00 zł, 2006 r. - 41 767 742,65 zł). Wydatki z budŜetu 

gminy natomiast wyniosły w 2007 r. 56 527 123,90 zł (2004 r. - 37 450 319,00 zł, 2005 

r. - 39 953 712,00 zł, 2006 r. - 45 372 899,42 zł). Zestawienie pokazuje jednak, Ŝe 

kaŜdego roku pojawił się deficyt, poniewaŜ wydatki przekraczały dochody budŜetu. 

 W strukturze wydatków budŜetu gminy w 2007 r. największą część zajmują 

wydatki na oświatę i wychowanie (39,12%). 29,79% budŜetu obejmują wydatki 

majątkowe inwestycyjne, natomiast 23,20% ogółu wydatków jest przeznaczanych na 

pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Dość duŜy odsetek 

stanowią wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (13,06%), natomiast 

8,18% w strukturze wydatków stanowią te, które są związane z administracją publiczną. 

Niewiele mniej, bo 7,96% ogółu wydatków zostało przeznaczonych na transport i 

łączność. Na kolejnych miejscach znajdują się: wydatki na gospodarkę mieszkaniową 

(6,61%), rolnictwo i łowiectwo (5,03%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 

(4,95%), kulturę fizyczną i sport (1,94%) oraz ochronę zdrowia (0,60%).  

 Szczegółowy podział wydatków budŜetowych gminy Głubczyce w latach 2004-

2007 zestawiono w poniŜszych tabelach: 

Wydatki budŜetowe gminy Głubczyce w latach 2004-2007 (w zł) 
Rok Oświata 

i wychowanie 
 

Inwestycje Pomoc 
społeczna  

Kultura  
i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego  

Administracja 
publiczna  

Transport 
i łączność 

2004 15 802 842,00 3 687 126,00 6 234 334,00 1 342 013,00 3 734 471,00 1 165 424,00 
2005 16 546 761,00 2 744 018,00 8 198 739,00 1 393 428,00 3 736 292,00 1 224 691,00 
2006 16 611 306,63 5 880 251,59 10 329 412,84 4 615 594,43 3 974 948,22 1 283 058,20 

                                                           
24 Analizę uwarunkowań budŜetowych oparto na  Banku Danych Regionalnych - www.stat.gov.pl; dane podawane 
zawsze na koniec danego roku. 
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2007 18 878 205,95 
 

14 373 141,32 

 

11 196 370,86 
 

6 305 989,03 
 

3 946 889,21 3 845 101,98 
 

 
Wydatki budŜetowe gminy Głubczyce w latach 2004-2007 cd. (w zł) 

Rok Gospodarka 
mieszkaniowa  
 

Rolnictwo  
i łowiectwo  

Gospodarka 
komunalna i 
ochrona 
środowiska  
 

Kultura 
fizyczna   
i sport 

Ochrona 
zdrowia 

2004 738 081,00 1 996 263,00 3 460 851,00 887 499,00 349 865,00 
2005 963 376,00 1 187 413,00 2 982 341,00 883 574,00 412 538,00 
2006 983 183,32 777 370,67 2 692 657,83 928 028,77 297 839,13 
2007 3 193 995,26 2 427 508,93 2 390 687,48 

 

939 910,64 
 

289 853,74 
 

                Tab. 9. Podział wydatków budŜetowych gminy Głubczyce w latach 2004-2007.  Opr. na podst. GUS 

 

W budŜecie miasta i gminy Głubczyce na 2008 rok struktura załoŜonych 

wydatków przedstawiała się następująco25: 

- wydatki bieŜące 45 557 339 zł / 78% planu wydatków/ 

w tym: 

- dotacje 772 000 zł / 1,35% wydatków / 

- wydatki inwestycyjne 11 704 000 zł / 20,44% wydatków / 

- planowana spłata poŜyczek (kapitał) 835.000 zł / 1,46% wydatków / 

Ogółem dochody zaplanowano na kwotę 51 303 191 zł, a wydatki na kwotę 57 

261 339 zł. 

 

Nakłady na zadania modernizacyjno-inwestycyjne na rok 200826: 

1. Sanitacja rzeki Troji - 2 000 000 zł. 

2. Modernizacja świetlicy Głubczyce Sady - 130 000 zł. 

3. Modernizacja świetlicy Lisięcice - 260 000 zł. 

4. Remonty dróg wewnętrznych osiedlowych - 200 000 zł. 

5. Modernizacja drogi przy ul. Widok - 50 000 zł. 

6. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Ściborzyce Małe – Tarnkowa 1 - 

300 000 zł. 

7. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Lisięcice - 180 000 zł. 

8. Modernizacja Urzędu Miejskiego - 70 000 zł. 

9. Budowa remizy Grobniki - 150 000 zł. 

10. Zakup motopompy Grobniki - 14 000 zł. 

11. Modernizacja kotłowni SP nr 1 w Głubczycach - 180 000 zł. 

                                                           
25  http://bip.glubczyce.pl. 

26 TamŜe. 
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12. Udziały w spółkach GWiK - 600 000 zł. 

13. Udziały w spółkach UK - 235 000 zł. 

14. Modernizacja świetlicy w Gołuszowicach - 25 000 zł. 

15. Odbudowa ruin ratusza miejskiego w Głubczycach - 6 000 000 zł. 

16. Modernizacja zamku w Pomorzowicach - 310 000 zł. 

RAZEM 11 704 000 zł. 

 

W budŜecie miasta i gminy Głubczyce na 2009 rok struktura załoŜonych 

wydatków przedstawia się następująco27: 

- wydatki bieŜące 51 897 369 zł / 73,67% planu wydatków i rozchodów/ 

w tym: 

- dotacje 1 832 703 000 zł / 2,6% wydatków i rozchodow / 

- wydatki inwestycyjne 17 064 000 zł / 24,22% wydatków i rozchodów / 

- planowana spłata poŜyczek (kapitał) 1 487 052 zł / 2,11% wydatków i rozchodów / 

Ogółem dochody zaplanowano na kwotę 64 323 494 zł, a wydatki na kwotę 68 

961 369 zł. 

 

Nakłady na zadania modernizacyjno-inwestycyjne na rok 200928: 

1. Ochrona granicznej rzeki Opawicy po stronie czeskiej i polskiej - 3 700 000 zł. 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Pomorzowicach - 3 400 000 zł. 

3. Przebudowa drogi gm. ul. Kochanowskiego w Głubczycach - 3 000 000 zł. 

4. Monitoring wizyjny - 100 000 zł. 

5. Dokum. projektowa obwodnicy ul. Wrocławskiej - 268 000 zł. 

6. Remont ulicy Pocztowej i Parkowej w Głubczycach - 3 200 000 zł. 

7. Budowa ulicy Słonecznej - 80 000 zł. 

8. Zakup gruntu - 20 000 zł. 

9. Program „Remontujmy, aby lepiej Ŝyć” - 62 000 zł. 

10. Modernizacja Urzędu Miejskiego - 190 000 zł. 

11. Budowa remizy Grobniki - 270 000 zł. 

12. Zakup sprzęt dla OSP - 14 000 zł. 

13. Zakup samochodu dla StraŜy Miejskiej - 20 000 zł. 

14. Boiska + remont SP nr 2 - 1 000 000 zł. 

15. Modernizacja kotłowni Gimnazjum nr 1 - 200 000 zł. 
                                                           
27  TamŜe. 

28 TamŜe. 
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16. Udziały w spółkach GWiK - 405 000 zł. 

17. Udziały w spółkach - sanitacja rzeki Troji GWiK - 200 000 zł. 

18. Udziały w spółkach UK - 235 000 zł. 

19. Zakup sprzętu audiowizualnego MDK - 20 000 zł. 

20. Remont urządz. świetl. i zagosp. placu zabaw w Pomorzowicach - 680 000 zł. 

RAZEM 17 064 000 zł. 

PowyŜsze dane wskazują, Ŝe Gmina Głubczyce realizowała i realizuje wiele 

inwestycji o roŜnym poziomie obciąŜeń finansowych i skomplikowania. Ma to szczególne 

znaczenie w kontekście realizacji przez Głubczyce Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Działania realizowane w ramach przedmiotowego LPR będą wdraŜane przez 

miasto Głubczyce. Ich realizacja znajdzie odzwierciedlenie w WPI oraz w budŜecie gminy 

na poszczególne lata.  

Miasto i Gmina Głubczyce ma wystarczające doświadczenie, kadry i zasoby 

finansowe niezbędne do wdroŜenia zadań w ramach LPR. 

 

5. Identyfikacja problemów sferze gospodarczej 
 

 Głubczyce cechuje niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców. Niezadowalający 

ciągle jest odsetek małych i średnich przedsiębiorstw m.in. z sektora handlu i usług, 

który to mógłby zapewnić samozatrudnienie lub zatrudnienie znacznej części 

mieszkańców, a tym samym przyczynić sie do zmniejszenia bezrobocia. 

    Choć w 2007 r. odnotowano na Opolszczyźnie wzrost przeciętnego zatrudnienia 

we wszystkich powiatach, za wyjątkiem nyskiego oraz Opola (miasta na prawach 

powiatu), to jednak najmniej nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano w powiecie 

głubczyckim. Nadzieję na zwiększenie dynamiki powstawania nowych miejsc pracy 

naleŜy zatem wiązać z oŜywieniem w przyszłości rynku pracy na skutek zwiększenia 

aktywności gospodarczej samych mieszkańców, tworzeniem sprzyjających warunków do 

samozatrudnienia oraz powstawania mikro i małych przedsiębiorstw o charakterze 

usługowym w centrum miasta.   

Przedstawione dane statystyczne wskazują równieŜ, Ŝe sektor publiczny w 

powiecie głubczyckim jest dość znaczącym pracodawcą, co jest o tyle niepokojące, Ŝe 

moŜe - w razie upadku lub likwidacji któregoś (bądź kilku) ze znaczących zakładów 

sektora publicznego - doprowadzić do nagłego przypływu bezrobotnych w ramach tzw. 

bezrobocia strukturalnego.    
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Z przeprowadzonej analizy porównawczej wynika teŜ, Ŝe kondycja finansowa firm 

zlokalizowanych w powiecie głubczyckim (moŜna załoŜyć, Ŝe równieŜ w mieście i  gminie 

Głubczyce) nie jest idealna. Choć jest nieco lepsza niŜ w powiecie prudnickim, ale gorsza 

niŜ powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. 

 

III. Sfera społeczna 

 

1. Struktura demograficzna i społeczna 

 

Liczba mieszkańców miasta wynosiła według danych GUS na dzień 31.12.2007 r. 

1333329. Gęstość zaludnienia na obszarze miasta wynosiła 1063 osoby na 1 km2. W tym 

samym czasie miasto zamieszkiwało 6323 męŜczyzn (47,4% ogółu mieszkańców) i 7010 

kobiet (52,6%). Na 100 męŜczyzn przypadało 111 kobiet. Z przedstawionej poniŜej tabeli 

wynika, Ŝe w ostatnich 5 latach liczba mieszkańców Głubczyc systematycznie 

maleje. 

Głubczyce – miasto 2002-2007 

  Jednostka 
miary 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Ludność faktycznie zamieszkała osoba 13 633 13 636 13 572 13 473 13 410 13 333 

 Ludność na 1 km2 osoba 1 089 1 089 1 084 1 076 1 069 1 063 

 W % ogółem ludność w wieku: 

   przedprodukcyjnym % 22,2 20,9 20,2 19,6 19,1 18,6 

   produkcyjnym % 62,8 63,9 64,4 64,8 64,9 64,8 

   poprodukcyjnym % 15,0 15,2 15,5 15,6 16,0 16,5 

 Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku produkcyjnym 

osoba 59,2 56,4 55,4 54,3 54,1 54,3 

 Kobiety na 100 męŜczyzn osoba 108 109 109 109 110 111 

 Na 1000 ludności: 

   zgony osoba 9,9 9,7 10,1 10,0 11,8 11,1 

   przyrost naturalny osoba -0,9 -0,6 -1,2 -0,7 -2,3 -1,3 

   urodzenia Ŝywe osoba 9,0 9,2 8,8 9,3 9,5 9,9 

   małŜeństwa para 4,9 4,6 4,8 6,7 5,1 6,7 

Tab. 10. Struktura demograficzna Głubczyc. Opr. na podst. GUS 

 

Z przedstawionych danych GUS wynikają równieŜ następujące wnioski: otóŜ 

między 2002 a 2007 r. zmniejszał się procentowy udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym, natomiast zwiększał się zarówno w wieku produkcyjnym, jak 

równieŜ poprodukcyjnym, przy czym wyraźniejszą tendencję obserwujemy w przypadku 

tego ostatniego. Wszystkie lata charakteryzowały się równieŜ ujemnym przyrostem 

                                                           
29 Zob.: Bank Danych Regionalnych - www.stat.gov.pl; stan na dzień 31.12.2007 r. Dane dot. osób zameldowanych na 
terenie miasta. 
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naturalnym. Warto jednak zauwaŜyć, Ŝe w porównaniu do 2006 r. w 2007 r. wzrosła 

ilość zawartych małŜeństw.  

Stan migracji w ruchu wewnętrznym i zagranicznym przedstawia tabela: 

Głubczyce – miasto 2002-2007 

  Jednostka 
miary 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

  Migracje na pobyt stały wg typu i kierunku 

    zameldowania 

      w ruchu wewnętrznym 

        ogółem osoba 146 147 171 149 149 150 

        męŜczyźni osoba 74 68 81 80 66 77 

        kobiety osoba 72 79 90 69 83 73 

      zagranica 

        ogółem osoba 7 3 10 6 12 9 

        męŜczyźni osoba 3 0 7 6 7 4 

        kobiety osoba 4 3 3 0 5 5 

    wymeldowania 

      w ruchu wewnętrznym 

        ogółem osoba 189 133 156 175 208 212 

        męŜczyźni osoba 89 58 86 83 88 101 

        kobiety osoba 100 75 70 92 120 111 

      zagranica 

        ogółem osoba 28 17 30 40 40 31 

        męŜczyźni osoba 15 13 24 18 24 21 

        kobiety osoba 13 4 6 22 16 10 

    saldo migracji 

      w ruchu wewnętrznym 

        ogółem osoba -43 14 15 -26 -59 -62 

        męŜczyźni osoba -15 10 -5 -3 -22 -24 

        kobiety osoba -28 4 20 -23 -37 -38 

      zagranica 

        ogółem osoba -21 -14 -20 -34 -28 -22 

        męŜczyźni osoba -12 -13 -17 -12 -17 -17 

        kobiety osoba -9 -1 -3 -22 -11 -5 

Tab. 11. Migracje wewnętrzne i zagraniczne w Głubczycach. Opr. na podst. GUS 
 

Oprócz ujemnego przyrostu naturalnego na spadającą liczbę mieszkańców 

Głubczyc mają wpływ negatywne zjawiska demograficzne w postaci ujemnego salda 

migracji wewnętrznych i zagranicznych (od 2005 r. liczba wymeldowań wyraźnie 

przewyŜsza liczbę zameldowań w ruchu wewnętrznym; saldo migracji zagranicznej było 

niekorzystne przez wszystkie omawiane lata). 

ZauwaŜalne jest równieŜ zjawisko, w którym wraz ze zwiększającą się liczbą 

migracji zmniejsza się przyrost naturalny. MoŜna domniemywać, Ŝe w grupie osób 

migrujących największy odsetek tworzą ludzie młodzi stanowiący największą grupę 

reprodukcyjną. 
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2. Pomoc społeczna i przestępczość 

 

Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej (własne i z zakresu administracji 

rządowej) wykonywane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który został utworzony 

Uchwałą Nr 61/90 Rady Gminy w Głubczycach z dnia 24.08.1990 r. w sprawie 

utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach i realizuje zadania w oparciu o 

ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593). 

Według danych OPS najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy 

społecznej są: bezrobocie, ubóstwo, długotrwała choroba, uzaleŜnienia, sieroctwo, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza rodziny niepełne i 

wielodzietne). 

Wśród ubogich rodzin bezrobotnych moŜna zaobserwować tzw. zjawisko 

zamkniętego kręgu ubóstwa. Dzieci z rodzin ubogich zazwyczaj kończą swoje kwalifikacje 

na szkole podstawowej czy zawodowej, zmniejszając w ten sposób moŜliwość uzyskania 

płatnej pracy i szans na wyrwanie sie z tego zamkniętego kręgu. 

Szczególnym problemem natury społecznej w mieście jest sytuacja romskiej 

mniejszości narodowej. Romowie znajdują się pod specjalną opieką OPS. Grupa ta, ze 

względu na biedę i niedobór lokali mieszkalnych, zamieszkuje budynki oddane do uŜytku 

przed II wojną światową oraz baraki z lat 60. XX w. budowane z przeznaczeniem na 

hotele robotnicze do wykorzystywania w sezonie letnim.  

Do negatywnych zjawisk, mających wpływ na funkcjonowanie rodzin w 

Głubczycach, naleŜą równieŜ zjawiska alkoholizmu oraz bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych. Problem alkoholowy stanowi zagroŜenie dla miejscowego 

społeczeństwa. 

Na terenie Głubczyc działa utworzona przy Urzędzie Miejskim Komisja do Spraw 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która realizuje swoje zadania w 

oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Komisja pomaga osobom uzaleŜnionym od alkoholu poprzez przeprowadzanie z nimi 

rozmów interwencyjnych (których efektem moŜe być leczenie odwykowe), kierowanie 

wniosków do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku podjęcia leczenia w systemie 

zamkniętym. 

 Podobnie jak na całym terenie Polski, tak i w Głubczycach od kilku lat obserwuje 

się odpływ ludności zamoŜniejszej i aktywnej gospodarczo z centrum miast na jego 

peryferie. Powoduje to sytuacje, w której zabytkowe kamienice centralnej części miasta, 

o niskim standardzie, zamieszkiwane są przez grupy słabsze ekonomicznie, zagroŜone 
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marginalizacją i patologiami społecznymi będącymi wynikiem biedy, bezrobocia, 

bezradności społecznej i niskiego poziomu wykształcenia. Potwierdzają to statystyki 

policji, z których wynika, Ŝe zdecydowana większość przestępstw dokonywana jest 

właśnie na tym terenie. 

Opracowane przez Policję na potrzeby niniejszego raportu statystyki wskazują, Ŝe 

w latach 2005-2008 najczęściej dochodziło w Głubczycach do następującego rodzaju 

przestępstw: kradzieŜ, włamanie, pobicie, rozbój, uszkodzenie mienia, zniszczenie 

mienia, uszkodzenie ciała, groźby, przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości, 

przywłaszczenie, znęcanie, przestępstwa narkotykowe, przeciwko funkcjonariuszowi 

publicznemu, a nawet zabójstwo. 

Właściwie przygotowany i realizowany program rewitalizacji umoŜliwia zatem 

rozwiązanie m.in. następujących problemów społecznych: przestępczości, przemocy w 

rodzinie, alkoholizmu, chuligaństwa, przestępczości młodocianych, narkomanii. 

 

3. Bezrobocie 

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2007 roku w województwie opolskim 

wyniosła 12%, a w kraju 11,4%. W powiecie głubczyckim natomiast odsetek 

zarejestrowanych bezrobotnych wynosił 14,1%, a bez pracy pozostawało 2455 osób, w 

tym 1422 kobiety (stopa bezrobocia w latach 2004-2006 wynosiła odpowiednio: 22,8%, 

21,8% oraz 18,6%)30.  

Podobną tendencję zmniejszania się bezrobocia obserwujemy na szczeblu gminy, 

czego potwierdzeniem jest poniŜsza tabela: 

Gmina Głubczyce 2004 - 2007 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 

  Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

    ogółem osoba 2 164 2 057 1 722 1 251 

    męŜczyźni osoba 976 893 671 580 

    kobiety osoba 1 188 1 164 1 051 671 

          Tab. 12. Bezrobotni zarejestrowani w gminie Głubczyce wg płci. Opr. na podst. GUS 
 

 Liczbę bezrobotni zarejestrowanych wg płci w powiecie głubczyckim w latach 

2003-2007 przedstawia tabela zamieszczona poniŜej:  

Powiat głubczycki 2003-2007 
Stan w dniu 31 XII kaŜdego roku (w osobach) 

Rok ogółem męŜczyźni kobiety 
2003 4 693 2 103 2 590 
2004 4 273 1 885 2 388 
2005 3 953 1 713 2 240 
2006 3 305 1 275 2 030 
2007 2455 1033 1422 

                 Tab. 13. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie głubczyckim wg płci. Opr. na podst. GUS 

                                                           
30 Bank Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl/bdr 
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Choć odsetek kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych jest wciąŜ przewaŜający, to 

między końcem 2006 a końcem 2007 r. zmalał z 61,4% do 57,9%.  

 W gminie Głubczyce w analogicznym okresie procentowy udział kobiet w ogólnej 

liczbie bezrobotnych równieŜ zmalał z 61% w 2006 r. do 53,6% roku następnego.  

 Tendencja utrzymała się równieŜ w mieście, gdzie odsetek ten wynosił w 2006 r. 

59,4%, a w 2007 r. 50,8%. 

 W latach 2006-2007 najwięcej osób bezrobotnych w gminie i mieście stanowili 

nieposiadający prawa do zasiłku oraz długotrwale bezrobotni. Najmniej natomiast 

zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

Szczegółowe dane przedstawia poniŜsza tabela: 

ROK 2006 (stan w dniu 31 XII) 
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem  Z ogółem 

kobiety nieposiadający 
prawa do 
zasiłku 

Długotrwale 
bezrobotni 

Zwolnieni z 
przyczyn 
dotyczących 
zakładu pracy 

Gmina Głubczyce 1722 1051 1600 1264 39 
W tym miasto 959 570 893 693 16 

ROK 2007 (stan w dniu 31 XII) 
Wyszczególnienie Ogółem  Z ogółem 

kobiety nieposiadający 
prawa do 
zasiłku 

długotrwale 
bezrobotni 

zwolnieni z 
przyczyn 
dotyczących 
zakładu pracy 

Gmina Głubczyce 1251 671 1080 813 26 
W tym miasto 684 348 573 429 12 
Tab. 14. Struktura bezrobotnych w mieście i gminie Głubczyce. Opr. własne na podst. raportów Urzędu 
Statystycznego w Opolu 
 

 Od 2002 do 2004 r. najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych wg GUS w 

powiecie głubczyckim stanowiły osoby w wieku 24 lata i mniej, w 2005 r. dominowała 

grupa w wieku 25-34 lata, w 2006 r. ponownie największą grupę stanowili ludzie w 

wieku 24 lata i mniej, a na koniec 2007 r. osoby w wieku 45-54 lata (26,6%), następnie 

w wieku 25-34 lata (23,8%), a dopiero w trzeciej kolejności osoby w wieku 24 lata i 

mniej (20%)31.  

 W gminie i mieście w latach 2006-2007 najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych 

stanowiły osoby w wieku 45-54 lata, a następnie w wieku 25-34 lata. Szczegółową 

charakterystykę sytuacji zawarto w poniŜszym zestawieniu: 

ROK 2006 (stan w dniu 31 XII) 
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem  W wieku 

24 lata i mniej 25-34 35-44 45-54 55 lat i więcej 
Gmina Głubczyce 1722 397 412 325 429 159 
W tym miasto 959 208 231 182 250 88 

ROK 2007 (stan w dniu 31 XII) 
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem  W wieku 

24 lata i mniej 25-34 35-44 45-54 55 lat i więcej 

                                                           
31 Obl. własne na podst. danych GUS.  
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Gmina Głubczyce 1251 219 314 219 347 152 
W tym miasto 684 104 173 119 201 87 
Tab.15. Szczegółowe dane (wiek) dot. bezrobocia na terenie miasta i gminy Głubczyce w latach 2006-2007; 

Opr. własne na podst. raportu Urzędu Statystycznego w Opolu. 

 Tradycyjnie największą grupę bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i niŜszym oraz zasadniczym zawodowym, a najmniejszą z wykształceniem 

wyŜszym i średnim ogólnokształcącym. Zestawienie bezrobotnych ogółem w powiecie wg 

poziomu wykształcenia z lat 2002-2007 wg danych GUS przedstawia poniŜsza tabela:  

Powiat głubczycki 2002- 2007 

  J. m. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

wyŜsze  osoba 96 127 103 118 86 84 
policealne, średnie zawodowe osoba 848 866 841 742 626 400 
średnie ogólnokształcące osoba 373 393 324 325 316 244 
zasadnicze zawodowe osoba 1 640 1 602 1 416 1 299 1 040 747 
gimnazjalne i poniŜej osoba 1 723 1 705 1 589 1 469 1 237 980 

Tab.16. Zestawienie bezrobotnych w powiecie ogółem wg poziomu wykształcenia z lat 2002-2007; 
Oprac. własne na podstawie danych GUS. 

 

Liczbę bezrobotnych zarejestrowanych według poziomu wykształcenia w gminie  

i mieście w 2006 i 2007 r. przedstawia tabela: 
ROK 2006 (stan w dniu 31 XII) 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem  Z wykształceniem 
wyŜszym Policealnym  

i średnim 
zawodowym 

Średnim 
ogólnokształ
cącym 

Zasadniczym 
zawodowym 

Gimnazjalnym, 
podstawowym i 
niepełnym 
podstawowym 

Gmina Głubczyce 1722 53 (3%) 346 (20%) 165 (9,6%) 461 (26,8%) 697 (40,5%) 
W tym miasto 959 37 (3,9%) 191 (19,9%) 120 (12,5%) 242 (25,2%) 369 (38,5%) 

ROK 2007 (stan w dniu 31 XII) 
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem  Z wykształceniem 

wyŜszym Policealnym 
i średnim 
zawodowym 

Średnim 
ogólnokształ
cącym 

Zasadniczym 
zawodowym 

Gimnazjalnym, 
podstawowym i 
niepełnym 
podstawowym 

Gmina Głubczyce 1251 57 (4,6%) 213 (17%) 106 (8,5%) 357 (28,5%) 518 (41,4%) 
W tym miasto 684 38 (5,6%) 121 (17,7%) 66 (9,6%) 181 (26,5%) 278 (40,6%) 
Tab. 17. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych według poziomu wykształcenia w gminie i mieście w 2006 i 
2007; Opr. własne na podst. raportów Urzędu Statystycznego w Opolu 

Od 2003 do 2006 r. najwięcej bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy 

stanowiły w powiecie głubczyckim osoby, które pozostawały bez pracy powyŜej 24 

miesięcy, a następnie  osoby niepracujące 3 miesiące i mniej. W 2007 r. doszło do 

odwrotnego zjawiska.  Zagadnienie obrazuje poniŜsza tabela: 

Powiat głubczycki 2003 - 2007       

  J. m. 2003 2004 2005 2006 2007 

3 miesiące i mniej osoba 858 835 836 815 756 
3 - 6 miesięcy osoba 523 500 468 403 359 
6 - 12 miesięcy osoba 639 602 473 402 326 
12 - 24 miesięcy osoba 826 643 642 481 306 
powyŜej 24 miesięcy osoba 1 847 1 693 1 534 1 204 708 

Tab. 18. Bezrobotni w powiecie głubczyckim wg czasu pozostawania bez pracy; Opr. na podst. GUS 
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Sytuację bezrobotnych zarejestrowanych, będących w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy w powiecie głubczyckim w 2006 i 2007 r. przedstawia poniŜsza tabela:  
ROK 2006 (stan w dniu 31 XII) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
O – ogółem 
K – w tym kobiety 

Ogółem  Z ogółem 
Do 25 roku 
Ŝycia 

Do 27 roku 
Ŝycia, którzy 
ukończyli 
szkołę wyŜszą 

PowyŜej 50 
roku Ŝycia 

Długotrwale 
bezrobotni 

Bez 
kwalifikacji 
zawodowych 

Powiat głubczycki - o 3305 815 15 646 2357 943 
                                 - k 2030 525 9 298 1540 592 

ROK 2007 (stan w dniu 31 XII) 
WYSZCZEGÓLNIENIE 
O – ogółem 
K – w tym kobiety 

Ogółem  Z ogółem 
Do 25 roku 
Ŝycia 

Do 27 roku 
Ŝycia, którzy 
ukończyli 
szkołę wyŜszą 

PowyŜej 50 
roku Ŝycia 

Długotrwale 
bezrobotni 

Bez 
kwalifikacji 
zawodowych 

Powiat głubczycki - o 2455 492 17 579 1561 914 
                                - k 1422 309 11 261 982 543 
Tab.19. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 

głubczyckim w 2006 i 2007 ; Opr. własne na podst. raportów Urzędu Statystycznego w Opolu 

 Choć w porównaniu do 2006 r. odsetek długotrwale bezrobotnych zmalał w 2007 

r. z 71,3% do 63,6%, to wciąŜ jest to zdecydowanie niepokojące zjawisko, groŜące 

efektem trwałego wykluczenia społecznego duŜej grupy mieszkańców. Udział osób bez 

kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł w 2006 r. 28,5%, a rok 

później 37,2%.   

  W trudnej sytuacji znajdują się równieŜ ludzie młodzi - do 25 roku Ŝycia oraz 

osoby powyŜej 50 roku Ŝycia. Najmniejszą liczbę stanowią bezrobotni do 27 roku Ŝycia, 

którzy ukończyli szkołę wyŜszą.   

 

4. Wykształcenie mieszkańców 

 

Wykształcenie społeczeństwa warunkuje dostęp do odpowiedniej pracy, a takŜe 

stanowi o jakości rynku pracy dla potencjalnych pracodawców. Jego poziom jest więc 

niezwykle waŜny dla rozwoju lokalnego. Głubczyce są nieco oddalone od duŜych 

ośrodków uniwersyteckich. NajbliŜszy znajduje sie w Opolu, gdzie mieści sie Uniwersytet 

Opolski. W samym jednak mieście nie ma Ŝadnej uczelni wyŜszej zarówno państwowej, 

jak równieŜ prywatnej.  

Mieszkańcy Głubczyc mają łatwy dostęp do przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Na terenie miasta bowiem funkcjonują, jako 

jednostki organizacyjne gminy, 3 przedszkola, 2 szkoły podstawowe oraz 2 gimnazja32.  

                                                           
32 Opr. na podst. danych, zawartych na stronie miasta i gminy Głubczyce www.glubczyce.pl.  
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Współczynnik skolaryzacji jest podstawową miarą powszechności nauczania. 

Współczynniki skolaryzacji brutto i netto dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w 

latach 2003-2007 przedstawia poniŜsza tabela. 

Głubczyce – miasto 2003-2007 

 Jednostka 
miary 

2003 2004 2005 2006 2007 

EDUKACJA I WYCHOWANIE 

 Współczynnik skolaryzacji brutto 

   szkoły podstawowe % 111,100 111,220 112,040 113,010 106,780 

   szkoły gimnazjalne % 175,730 181,140 180,190 191,450 181,940 

Współczynnik skolaryzacji netto 

   szkoły podstawowe % 105,66 106,89 107,34 108,11 105,40 

   szkoły gimnazjalne % 163,52 167,26 166,98 175,66 168,50 

Tab.20. Współczynniki skolaryzacji brutto i netto w latach 2003-2007 w Głubczycach; Opr. na podst. GUS 

Starostwu Powiatowemu podporządkowane są następujące placówki oświatowo-

wychowawcze w Głubczycach: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, 

w którym uczy się obecnie 751 uczniów w 23 klasach o profilach: matematyczno-

fizycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym i ogólnym; Zespół Szkół 

Mechanicznych, na który składają się obecnie: Technikum Ekonomiczne, technika 

zawodowe, licea zawodowe i szkoły zasadnicze (do szkoły, posiadającej warsztaty 

szkolne, internat i kompleks sportowo-rekreacyjny, uczęszcza około 1200 uczniów); 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława 

Szafera (posiadający następujące typy szkół: 4 letnie Technikum Technologii śywności, 

4 letnie Technikum śywienia i Gospodarstwa Domowego, 3 letnie Liceum Profilowane 

profil zarządzanie informacją, 3 letnie Liceum Profilowane profil usługowo-gospodarcze, 

3 letnie Liceum Ogólnokształcące klasa sportowa (siatkówka, taekwon-do), 3 letnie 

Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego (badminton), 3 letnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych, 2-letnia Szkoła Policealna - technik obsługi 

turystycznej); Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (jego aktualna struktura 

to: Zespół Szkół Specjalnych, składający się z 6-klasowej Szkoły Podstawowej 

Specjalnej, 3-letniego Gimnazjum Specjalnego i oddziałów w Domu Pomocy Społecznej 

Kietrz oraz internatu. Starostwo nadzoruje równieŜ Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Głubczycach. 

W strukturze wykształcenia mieszkańców Głubczyc dominuje wykształcenie 

średnie (razem 28,52%, w tym średnie ogólnokształcące 8,16% i średnie zawodowe 

20,36%; odsetek kobiet kształtuje się następująco: razem 16%, a następnie 

odpowiednio 5,38% i 10,63%). Na drugim miejscu znajduje się wykształcenie 

podstawowe ukończone – 25,87%, w tym kobiet 14,06%. 15,69% mieszkańców 
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Głubczyc ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, w tym 5,62% kobiet. Odsetek osób z 

wykształceniem wyŜszym wynosi 8,91%, w tym 4,81% kobiet. 3,20% mieszkańców 

Głubczyc ma wykształcenie policealne, z czego 2,40% to kobiety. Wykształceniem 

podstawowym nieukończonym bądź brakiem wykształcenia charakteryzuje się 2,23% 

mieszkańców miasta, w tym 1,34% kobiet33.    

Pod względem płci odsetek kobiet kończących studia wyŜsze był większy o 0,8% 

od męŜczyzn wykształconych na tym samym poziomie. Podobnie uplasowała sie 

struktura płci w kwestii wykształcenia policealnego (o 1,6%) i średniego (razem o 3,5%) 

oraz nieukończonego podstawowego (o 0,45%). Odsetek męŜczyzn był wyŜszy 

natomiast pod względem wykształcenia zasadniczego zawodowego (o 4,45%) oraz 

podstawowego ukończonego (o 2,25%)34.  

 

5. Dostęp do infrastruktury społecznej 

 

Mieszkańcy Głubczyc nie mają utrudnionego dostępu do infrastruktury 

społecznej. Ma to związek przede wszystkim z tym, Ŝe miasto jest siedzibą władz gminy i 

powiatu, co przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie wielu instytucji publicznych 

oraz obiektów uŜyteczności publicznej. Uwzględniając jednak typowo rolniczy charakter 

obszaru i niewielkie zasoby finansowe, co związane jest z jego połoŜeniem i 

powierzchnią, infrastruktura społeczna i dostępność do niej są na dość wysokim 

poziomie. W mieście, jak wspomniano, działają: przedszkola, szkoły podstawowe oraz 

gimnazjalne, a takŜe szkolnictwo ponadgimnazjalne: techniczne, ogólnokształcące, 

zawodowe, Studium Pracowników Socjalnych, a wśród placówek kulturalnych wymienić 

moŜna: bibliotekę publiczną, Miejski Ośrodek Kultury, a takŜe muzeum. Do końca 2006 r. 

istniało w Głubczycach kino „Centrum”. Niestety, w 2007 r. zakończyło swoją działalność 

ze względu na brak nowoczesnego projektora oraz małą frekwencję. 

Dostępność do infrastruktury społecznej moŜna równieŜ mierzyć poziomem 

komputeryzacji i moŜliwością korzystania z Internetu. W Głubczycach wzrost tego 

poziomu jest zauwaŜalny, co świadczy o przeznaczaniu przez szkoły coraz większych 

środków na zakup sprzętu informatycznego. Opisaną sytuację przedstawia poniŜsze 

zestawienie. 

 

 
                                                           
33 Obliczenia własne na podst. Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r., dotyczącego m.in. ludności. Zestawienie 
dostępne w Banku Danych Regionalnych na stronie www.stat.gov.pl.  
34 TamŜe.  
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Głubczyce – miasto 2003-2006 

  Jednostka miary 2003 2004 2005 2006 

Uczniowie przypadający na 1 komputer przeznaczony do uŜytku uczniów z dostępem do Internetu 

   szkoły podstawowe dla dzieci i 
młodzieŜy (bez specjalnych) 

osoba 45,430 26,110 25,470 26,210 

   gimnazja dla dzieci i 
młodzieŜy (bez specjalnych) 

osoba 50,700 34,320 31,100 23,740 

Tab.21. Liczba uczniów przypadająca na jeden komputer z dostępem do sieci internetowej;  Opr. na podst. 
GUS 

W zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej mieszkańcy mają dostęp do: hali 

sportowej, basenu, stadionu miejskiego, boisk do małych gier o nawierzchni asfaltowej, 

boisk sportowych trawiastych, kort tenisowego ziemnego oraz szkolnych sal 

gimnastycznych. 

 Główną placówką słuŜby zdrowia jest Szpital Powiatowy w Głubczycach wraz z 

pogotowiem ratunkowym i laboratorium. Stan zakładów opieki zdrowotnej w latach 

2004-2007 przedstawia poniŜsza tabela: 

Głubczyce – miasto 2004-2007 
 Jednostka 

miary 
2004 2005 2006 2007 

  Zakłady opieki zdrowotnej   

    ogółem ob. 6 7 6 6 

    publiczne ob. 1 1 1 1 

    niepubliczne ob. 5 6 5 5 

    słuŜby medycyny pracy ob. 1 1 1 1 

    praktyki lekarskie w miastach osoba 6 14 15 8 

Tab. 22. Stan zakładów opieki zdrowotnej w Głubczycach latach 2004-2007. Opr. na podst. GUS 

Wg danych GUS od 2004 do końca 2007 r. w mieście istniało 6 aptek i punktów 

aptecznych. Liczbę ludności na 1 aptekę ogólnodostępną przedstawia poniŜsze 

zestawienie:   

Głubczyce – miasto 2004-2007 

 Jednostka 
miary 

2004 2005 2006 2007 

 Liczba ludności 
na 1 aptekę 
ogólnodostępną 

osoba 2 262 2 246 2 235 2222 

Tab. 23. Liczba ludności w Głubczycach na 1 aptekę ogólnodostępną Opr. na podst. GUS 

 

6. Aktywność mieszkańców  

  

 Udział danej społeczności w wyborach  zarówno na szczeblu krajowym, jak 

równieŜ samorządowym jest dobrym miernikiem stopnia jej aktywności. Na przykładzie 

wyborów parlamentarnych oraz prezydenckich w 2005 r., wyborów samorządowych w 

2006 r. oraz ponownie wyborów do Sejmu w 2007 r. określimy zaangaŜowanie 

obywatelskie mieszkańców Głubczyc.  
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W wyborach do izby niŜszej polskiego parlamentu 25 września 2005 r. frekwencja 

w gminie wyniosła 37,20%35, natomiast w powszechnych obwodach głosowania, 

zlokalizowanych na terenie Głubczyc, frekwencja była nieco wyŜsza i wyniosła 38,59%36. 

 Dla porównania w gminie Prudnik odsetek głosujących wyniósł 38,32%, a w 

obwodach miejskich 38,32%. Natomiast w mieście Kędzierzynie-Koźlu frekwencja 

wyniosła 36,61%. 

 Dwa tygodnie później odbyła się I tura wyborów prezydenckich. 9 października 

2005 r. w gminie swoje głosy oddało 46,39% uprawnionych do głosowania (w II turze 

23 października 46,75%)37, a w powszechnych obwodach miejskich w Głubczycach 

47,28% (w ponownym głosowaniu 49,10%)38. 

  Analogicznie w gminie Prudnik frekwencja wyniosła 47,55% (w II turze 

49,27%), a w obwodach miejskich 47,08% (w II turze 48,97%). Natomiast w 

Kędzierzynie-Koźlu odsetek głosujących wyniósł 40,36% (w ponownym głosowaniu 

47,97%). 

Rok później, 12 listopada 2006 r., odbyły się wybory samorządowe. Podczas 

głosowania w wyborach do Rady Miejskiej frekwencja w gminie Głubczyce wyniosła 

55,18%39, w okręgach miejskich natomiast 53,44%40. W gminie Prudnik odsetek 

głosujących wyniósł 41,93%, a w okręgach miejskich 40,47%. Jedynie 35,94% 

uprawnionych do głosowania wybierało skład Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu. 

  Kolejnym testem aktywności obywatelskiej były przyspieszone wybory 

parlamentarne. 21 października 2007 r., podczas wyborów do Sejmu, frekwencja w 

gminie Głubczyce wyniosła 45,69%41, w mieście zaś 49,68%42. Analogicznie w gminie 

Prudnik odsetek ten wyniósł 48,87%, a w mieście 50,07%. W Kędzierzynie-Koźlu 

natomiast frekwencja wyniosła 52,89%. 

 Dla uzupełnienia warto jeszcze przypomnieć o przedterminowych wyborach 

Burmistrza Głubczyc, które przeprowadzono 27 stycznia 2008 r. Wzięło w nich wówczas 

udział 5942 wyborców, to jest 30,95% uprawnionych do głosowania43. 

 NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe – z wyjątkiem wyborów samorządowych – kaŜdorazowo na 

ziemi głubczyckiej frekwencja była większa w mieście niŜ w gminie. Podczas wyborów do 

Sejmu w 2005 r. odsetek głosujących w Głubczycach był zbliŜony do frekwencji w 
                                                           
35 www.wybory2005.pkw.gov.pl.   
36 Obliczenia własne na podst. danych zawartych na stronie www.wybory2005.pkw.gov.pl 
37 www.prezydent2005.pkw.gov.pl.  
38 Obliczenia własne na podst. danych zawartych na stronie www.prezydent2005.pkw.gov.pl.   
39 www.wybory2006.pkw.gov.pl. 
40 Obliczenia własne na podst. danych zawartych na stronie www.wybory2006.pkw.gov.pl. 
41  www.wybory2007.pkw.gov.pl. 
42  Obliczenia własne na podst. danych zawartych na stronie www.wybory2007.pkw.gov.pl. 
43  www.pkw.gov.pl. 
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Prudniku, ale o 2% większy niŜ w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas wyborów prezydenckich 

zarówno w gminach, jak teŜ w miastach procentowy udział głosujących spośród 

uprawnionych do głosowania w Głubczycach i Prudniku ponownie rozkładał się dość 

równomiernie. Jedynie w Kędzierzynie-Koźlu w I turze frekwencja była duŜo mniejsza od 

dwóch pozostałych obszarów.  

 Na uwagę zasługuje duŜa aktywność mieszkańców gminy i miasta Głubczyce w 

wyborach samorządowych 2006 r. Zanotowana frekwencja była o kilkanaście procent 

większa niŜ na ziemi prudnickiej i aŜ o blisko 20% przekroczyła odsetek głosujących w 

Kędzierzynie-Koźlu, drugim co do wielkości mieście województwa opolskiego pod 

względem liczby ludności i pierwszym pod względem obszaru.     

 W wyborach z 2007 r. w Głubczycach frekwencja była mniejsza niŜ na obu 

pozostałych obszarach, jednak róŜnice były niewielkie.  

Z przeprowadzonej analizy jednoznacznie wynika, Ŝe mieszkańcy Głubczyc 

wykazują duŜą aktywność obywatelską podczas kaŜdego rodzajów wyborów. Dodatkowo, 

co warte szczególnego podkreślenia, wybory samorządowe cieszą się tutaj - odwrotnie 

do tendencji krajowej i wyników notowanych na sąsiednich obszarach - największym 

zainteresowaniem. Świadczy to o duŜej aktywności mieszkańców w tym aspekcie 

społecznym i zaangaŜowaniu w sprawy swojego najbliŜszego otoczenia.  

 

 

7. Organizacje pozarządowe 

 

WaŜnym elementem Ŝycia społecznego jest działalność organizacji 

pozarządowych. Na terenie Głubczyc działa aktualnie ponad 30 takich organizacji. WaŜną 

rolę w zakresie rozwoju fizycznego młodzieŜy pełnią organizacje sportowe, krzewiące nie 

tylko zdrowy styl Ŝycia, ale takŜe integrujące młode pokolenie. W tej dziedzinie działają 

m.in. Hufiec ZHP oraz uczniowskie kluby sportowe. 

Na rzecz najmłodszych mieszkańców Głubczyc prowadzą działalność m.in. 

Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i MłodzieŜy „Promyk Nadziei” oraz Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci. Rodzice osób niepełnosprawnych natomiast integrują się w 

Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami”. 

Polski Związek Niewidomych oraz Europejskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 

„Eska” działają przeciw dyskryminacji we wszelkich aspektach Ŝycia społecznego. 

W Głubczycach istnieje takŜe Związek Inwalidów Wojennych RP, gromadzący 

ludzi, połączonych wspólną historią oraz wspólnym cierpieniem. 
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Organizacje pozarządowe skupiają w swych szeregach róŜne grupy społeczne, 

posiadające wspólne cele oraz zainteresowania. Swoją działalnością wypełniają lukę w 

systemie społecznym oraz dają poczucie integracji jednostki ze społeczeństwem. 

Wykaz aktualnie działających organizacji pozarządowych w mieście, 

przygotowany w oparciu o rejestr, znajdujący się na stronie www.bazy.ngo.pl, oraz 

wykaz zamieszczony na stronie www.glubczyce.pl: 

1. Stowarzyszenie Oświatowe PoŜytku Publicznego „Przyjaciele Dzieciom” 

2. Forum Obywatelskie Ziemi Głubczyckiej 

3. Stowarzyszenie Oświatowe PoŜytku Publicznego „Ludzie Wielkich Serc Dzieciom” 

4. Stowarzyszenie Głubczycki Klub Abstynenta  

5. Europejskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Eska”  

6. Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i MłodzieŜy „Promyk Nadziei”  

7. Towarzystwo Kulturalno-Społeczne Romów w Głubczycach  

8. Polski Związek Niewidomych - Koło w Głubczycach  

9. Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej  

10. Klub Sportowy „Basket” Głubczyce  

11. Klub Tenisa Stołowego „Lew” Głubczyce  

12. Stowarzyszenie „Obywatelski Komitet Głubczyc”  

13. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach  

14. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Głubczycach  

15. Klub Sportowy „Polonia” Głubczyce  

16. Opolski Okręgowy Związek Badmintona  

17. Głubczyckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach   

Komunikacyjnych  

18. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Przeciwdziałania Bezrobociu Powiatu  

Głubczyckiego  

19. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Relaks”  

20. Fundacja Na Rzecz Osiedli Byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych „Odrodzenie”   

21. Stowarzyszenie PoŜytku Publicznego im. Bronisławy Adamskiej Absolwentów I 

Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach  

22. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

23. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Opolski Oddział Regionalny - Oddział Powiatowy  

w Głubczycach  

24. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” przy Zespole Szkół Specjalnych w 

Głubczycach  
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25. Uczniowski Klub Sportowy „Techniczek” przy Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach  

26. Stowarzyszenie Na Rzecz Odbudowy Ratusza w Głubczycach  

27. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami”  

28. Związek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rzeczypospolitej Polskiej - Zarząd Powiatowy  

w Głubczycach  

29. Ludowy Zespół Sportowy Oldboy  

30. Głubczycki Klub Kyokushin Karate  

31. Towarzystwo Wspierania Chóru Liceum Ogólnokształcącego  

32. Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału w Głubczyce 

33. Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom 

33.  Komenda Hufca ZHP 

34. Polski Związek Wędkarski 

 35. Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego 

36. Klub Sportowy Taekwon-do 

37. Ludowy Klub Sportowy „TECHNIK" 

38. Stowarzyszenie Kobiet FEMINA 

39. Stowarzyszenie Wspólnota Kresowa. 

Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie nakłada na 

administrację publiczną obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi. Poprzez 

taki zapis organizacje trzeciego sektora biorą udział w rozwiązywaniu róŜnorodnych 

problemów społecznych. Organizacje pozarządowe współpracują z administracją 

publiczną w oparciu o roczny program współpracy. 

Głubczyce, uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/133/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. 

przyjęły „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

realizującymi zadania publiczne na rok 2008”. 

We wstępie dokumentu czytamy, Ŝe „Gmina Głubczyce, mając na uwadze rozwój 

społeczności lokalnej, szczególnie w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych i 

realizacji zadań publicznych, wyraŜa wolę wsparcia i współpracy z działającymi na jej 

terenie organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania 

publiczne”. 

  Głównymi formami współpracy było zlecanie przez Gminę organizacjom zadań 

publicznych na zasadach określonych w ustawie oraz informowanie organizacji o 

planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych 

kierunków.  
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 W uchwale wskazano równieŜ listę priorytetowych zadań publicznych Gminy, 

których realizacja w roku 2008 przez organizacje miała być wspierana lub powierzana 

organizacjom.  

Do głównych zadań zaliczono: 

a) działania prewencyjno-wychowawcze w zakresie bezpieczeństwa publicznego i 

przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie), 

b) powszechne zajęcia sportowe w szczególności dla dzieci i młodzieŜy (zajęcia 

treningowe, zgrupowania i obozy szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe, organizacja 

imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych), 

c) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy (obozy, kolonie, rajdy itp.), 

d) rozwój formy pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieŜą (w ramach 

świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych), 

e) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej, wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób oraz osób niepełnosprawnych, 

f) promocja dorobku kulturalnego Gminy w kraju i za granicą, 

g) propagowanie historii i tradycji kulturalnych Gminy, 

h) ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy, 

i) przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich alternatywne, niekomercyjne formy. 

 Zmianom w trzecim sektorze towarzyszy profesjonalizacja działań organizacji 

pozarządowych, większa efektywność oraz stabilizacja w danej społeczności. Klaruje się 

teŜ profil organizacji odnoszący się do konkretnych grup beneficjentów. Trudno jednak 

pozbyć się wraŜenia, Ŝe ten rozwój nie dotyka wszystkich. Na tym tle bowiem zaznaczają 

się wyraźne róŜnice między pojedynczymi organizacjami, bowiem nie wszystkie 

utrzymują swoje pozycje i wydaje się, Ŝe na pełny rozwój mają szanse tylko te 

najsilniejsze, elastyczne w swych działaniach, kreatywne i mocno związane ze 

społecznością, w jakiej funkcjonują. RóŜnice wynikają równieŜ z nierównomiernego 

dostępu do środków finansowych, co jest cały czas największą bolączką organizacji 

przede wszystkim tych skupiających niewielu członków44.  

Na I kwartał 2008 roku w rejestrze REGON45 zarejestrowanych było 58237 

stowarzyszeń46 i 9106 fundacji. Według najnowszych badań47, przeprowadzonych przez 

                                                           
44 Por. artykuł D. Piechowicz, „ Organizacje pozarządowe jako forma aktywności społeczności lokalnych”, Uniwersytet 
Opolski/Opolskie Forum Organizacji Socjalnych [w:] Pedagogika i jej pogranicza, red. I. Gembalczyk, Wydawnictwo 
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2007 r. 
45 Rejestr REGON, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny krajowy, to rejestr podmiotów gospodarki 
narodowej. 
46 Bez Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, które mają formę prawną stowarzyszeń, jednak w praktyce działają na 
odmiennych zasadach niŜ pozostałe stowarzyszenia i są bardzo specyficznymi, wymagającymi osobnych badań 
organizacjami. 
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Stowarzyszenie Klon/Jawor, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1700 organizacji 

pozarządowych, województwami, w których liczba zarejestrowanych organizacji w 

przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest największa, są: mazowieckie (22 organizacje 

na 10 tys. mieszkańców), pomorskie (20), warmińsko-mazurskie (19), lubuskie (19), 

dolnośląskie (19), zachodniopomorskie (18), małopolskie (18), wielkopolskie (17); zaś 

najmniej zarejestrowanych organizacji jest w województwach: świętokrzyskim (13), 

śląskim (14), opolskim (14 organizacji na 10 tys. mieszkańców), lubelskim (15), 

łódzkim (15), kujawsko-pomorskim (15), podlaskim (16) i podkarpackim (16). 

 Choć w raporcie nie znajdziemy odniesienia bezpośrednio do Głubczyc, to z duŜą 

dozą prawdopodobieństwa moŜemy załoŜyć, Ŝe wnioski tam zaprezentowane 

odzwierciedlają równieŜ sytuację w mieście. Tak więc z przedstawionej w opracowaniu 

diagnozy wynika, Ŝe  zła sytuacja finansowa i pogłębiające się rozwarstwienie sektora 

wciąŜ naleŜą do najwaŜniejszych problemów organizacji, choć wskazuje na nie mniej 

podmiotów niŜ w 2006 r. Mniej zamoŜne organizacje dysponują środkami podobnymi do 

tych z 2005 roku, a zamoŜniejsze znacznie większymi. Co piąta organizacja ma przychód 

nie przekraczający 1 tys. zł, przychody 23% procent organizacji w roku 2007 nie 

przekroczyły 10 tysięcy zł, 35% organizacji miało przychód między 10 a 100 tys. zł, 16% 

organizacji miało przychód między 100 tys. a 1 mln zł, a przychodem przekraczającym 1 

mln zł dysponowało 5,7% organizacji. 

Paradoksalnie, mimo upowszechniającego się dostępu do nowych technologii i 

narzędzi komunikowania się, słabnie współpraca z partnerami z róŜnych sektorów 

(organizacje rzadziej się z nimi kontaktują). 

Raport udzielił szczegółowych odpowiedzi na dwa kluczowe zagadnienia: Czego 

potrzebują oraz jakie są najczęstsze problemy organizacji?  

Czego potrzebują organizacje?  

• Jeśli zadać organizacjom hipotetycznie pytanie, na co przeznaczyłyby 

dodatkowe, swobodne pieniądze, to okazuje się, Ŝe zdecydowanie najczęściej, tak jak w 

2006 roku, na zakup sprzętu związanego z obszarem działania organizacji 

(42%).  

•  Trochę rzadziej organizacje chciałyby dodatkowe fundusze przeznaczyć na 

zakup sprzętu biurowego (28%), podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy 

(26%), powiększenie lub remont lokalu (24%), poszerzenie świadczonych usług (22%). 

                                                                                                                                                                             
47 Raport Jana Herbsta Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008 – bilans 
czterech lat, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008. Badanie było realizowane w pierwszym kwartale 2008 roku 
przez ankieterów firmy PBS DGA. 
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Jakie są najczęstsze problemy organizacji?  

• Zła sytuacja finansowa i trudności w zdobywaniu funduszy są najczęściej 

wskazywanym przez organizacje problemem, który odczuwają w codziennym 

funkcjonowaniu. Wskazuje go 61% organizacji, lecz znacząco mniej niŜ dwa lata temu 

(73%). 

• Mniej więcej co druga organizacja jako najczęściej występujące problemy 

wskazuje: nadmiernie rozbudowaną biurokrację administracji publicznej (53%),  

skomplikowane formalności związane z dostępem do grantodawców, 

sponsorów, funduszy UE (52%) oraz brak osób gotowych do bezinteresownej 

pracy na rzecz organizacji (51%). 

• W prawie co trzeciej organizacji (27%) jako waŜny problem jest odczuwane 

znuŜenie liderów, „wypalenie” osób zaangaŜowanych w działania organizacji. 

Choć w raporcie nie sformułowano wprost tego wniosku, naleŜy wyraźnie 

podkreślić, Ŝe zwłaszcza tam, gdzie występuje kiepski stan zasobów mieszkaniowych, a z 

takim - jak będzie moŜna zauwaŜyć poniŜej - mamy do czynienia w Głubczycach - 

organizacje pozarządowe borykają się równieŜ z powaŜnymi problemami lokalowymi. 

Pomieszczeń na prowadzenie działalności albo brakuje, albo wymagają one 

natychmiastowych renowacji, albo teŜ ich uŜytkowanie jest zbyt kosztowne, co w duŜym 

stopniu powoduje ograniczenie bieŜącej aktywności trzeciego sektora lub teŜ prowadzi 

do całkowitej likwidacji poszczególnych stowarzyszeń.      

 

8. Stan zasobów mieszkaniowych 

 

Większość zasobów mieszkaniowych w mieście pochodzi z okresu 

przedwojennego. Stanowią one około 63% ogółu zasobów gminy, w tym 1/3 stanowią 

zasoby bardzo stare, bo pochodzące jeszcze sprzed I wojny światowej. Oznacza to 

bardzo pokaźne i niezadowalające zasoby mieszkaniowe, które z reguły wymagają 

modernizacji ze względu na małe przystosowanie zdecydowanej większości mieszkań do 

współczesnych standardów mieszkaniowych. W wielu z nich bowiem brakuje 

wyposaŜenia we współczesne urządzenia lub instalacje techniczne lub wyposaŜenie to 

jest bardzo słabe. Jednocześnie część z budynków w okresie najbliŜszych 15-20 lat 

będzie wymagać wyburzeń, odtworzeń bądź remontów kapitalnych (około 900 

mieszkań).  

W mieście zdecydowanie dominuje zabudowa wielorodzinna, stanowiąca około 

2/3 ogólnych zasobów mieszkaniowych. Istniejące na terenie Głubczyc zasoby 
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mieszkaniowe znajdują sie w gestii: Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego, Zarządu Budynku Komunalnego w Głubczycach, Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Głubczycach,  pozostałych administratorów wspólnot mieszkaniowych, innych w tym: 

osób prywatnych oraz wspólnot mieszkaniowych, będących właścicielami budynków. 

Miasto posiada wolne tereny inwestycyjne z przeznaczeniem pod mieszkaniowe 

budownictwo jedno- i wielorodzinne, pod budowę obiektów rekreacyjnych, handlowych, 

produkcyjnych, magazynów oraz stacji paliw i ciepłowni.  

W latach 2003-2006 98,6% mieszkań w Głubczycach było wyposaŜonych w 

wodociągi, w łazienki w latach 2003-2004 91,2% mieszkań, a w latach 2005-2006 

91,3%,  w centralne ogrzewanie 78,2% mieszkań w 2003 r., rok później 78,3%, a w 

latach 2005-2006 78,4%. Podstawowe dane, dotyczące zasobów mieszkaniowych w 

latach 2002-2006 przedstawia poniŜsza tabela.  

Głubczyce – miasto 2002-2006 

  Jednostka 
miary 

2002 2003 2004 2005 2006 

 Mieszkania* miesz. 4 606 4 831 4 841 4 863 4 872 

 * W roku 2002 zasoby mieszkaniowe zamieszkane, od roku 2003 zasoby mieszkaniowe 
wszystkie (zamieszkane i niezamieszkane). 
 Przeciętna powierzchnia uŜytkowa 

   1 mieszkania m2 63,6 63,7 63,8 63,9 64,0 

   na 1 osobę m2 21,5 22,6 22,8 23,1 23,3 

 Mieszkania wyposaŜone w urządzenia techniczno-sanitarne: 

   wodociąg miesz. 4 693 4 761 4 771 4 793 4 802 

   ustęp spłukiwany miesz. 4 479 4 548 4 558 4 581 4 590 

   łazienka miesz. 4 333 4 406 4 416 4 439 4 448 

   centralne ogrzewanie miesz. 3 718 3 780 3 790 3 813 3 822 

   gaz z sieci miesz. 4 388 4 446 4 456 4 479 4 488 

Tab. 24. Stan zasobów mieszkaniowych w mieście Głubczycach w latach 2002-2006; Opr. na podst. GUS 

Ilość budynków mieszkalnych oddanych do uŜytkowania w latach 2002-2007 

została przedstawiona w poniŜszej tabeli.  

Głubczyce – miasto 2002-2007 

  Jednostka 
miary 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Budynki mieszkalne oddane 
do uŜytkowania* 

bud. 7 36 11 11 9 12 

 * Od roku 2003 nowe budynki mieszkalne oddane do uŜytkowania. 

 Mieszkania oddane do uŜytkowania 

   mieszkania miesz. 8 62 12 24 10 33 

   izby izba 42 272 57 92 52 102 

   powierzchnia uŜytkowa 
mieszkań 

m2 1 085 6 082 1 241 2 203 1 211 2 721 

Tab. 25. Ilość budynków mieszkalnych oddanych do uŜytkowania w latach 2002-2007 w Głubczycach;  Opr. 

na podst. GUS 

Ogółem na koniec 2006 r. wg GUS w mieście znajdowały się 4872 mieszkania. Do 

zasobów gminy naleŜało 17,2% miejskich mieszkań komunalnych, w zasobach 
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spółdzielni mieszkaniowych znajdowało się 31,93% mieszkań, natomiast zasoby 

zakładów pracy obejmowały niecały 1% mieszkań. Do osób fizycznych naleŜało 47,88% 

mieszkań, w zasobach Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

znajdowało się 1,78% mieszkań, a w zasobach pozostałych podmiotów 0,22% mieszkań. 

Szczegółowy stan zasobów mieszkaniowych wg form własności w latach 2002-2006 

przedstawia tabela: 

Głubczyce – miasto 2002-2006 

  J. m. 2002 2003 2004 2005 2006 

  Zasoby mieszkaniowe wg form własności 

    ogółem 

      mieszkania miesz. 4 606 4 831 4 841 4 863 4 872 

      izby izba 16 001 16 716 16 763 16 845 16 890 

      powierzchnia uŜytkowa 
mieszkań 

m2 292 797 307 857 308 912 310 941 312 032 

    zasoby gmin (komunalne) 

      mieszkania miesz. 963 872 872 838 838 

      izby izba 2 592 2 471 2 471 2 315 2 315 

      powierzchnia uŜytkowa 
mieszkań 

m2 47 862 43 612 43 612 41 355 41 355 

    zasoby spółdzielni mieszkaniowych 

      mieszkania miesz. 1 539 1 539 1 539 1 556 1 556 

      izby izba 5 000 5 000 5 000 5 049 5 049 

      powierzchnia uŜytkowa 
mieszkań 

m2 77 385 77 385 77 385 78 141 78 141 

    zasoby zakładów pracy 

      mieszkania miesz. 48 48 48 47 47 

      izby izba 167 167 167 163 163 

      powierzchnia uŜytkowa 
mieszkań 

m2 3 170 3 170 3 170 3 119 3 119 

    zasoby osób fizycznych 

      mieszkania miesz. 2 149 2 274 2 284 2 324 2 333 

      izby izba 8 493 8 808 8 855 9 036 9 081 

      powierzchnia uŜytkowa 
mieszkań 

m2 169 604 178 529 179 584 183 202 184 293 

    zasoby Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) 

      mieszkania miesz. 48 87 87 87 87 

      izby izba 140 235 235 247 247 

      powierzchnia uŜytkowa 
mieszkań 

m2 2 400 4 461 4 461 4 424 4 424 

    zasoby pozostałych podmiotów 

      mieszkania miesz. 11 11 11 11 11 

      izby izba 35 35 35 35 35 

      powierzchnia uŜytkowa 
mieszkań 

m2 700 700 700 700 700 

Tab. 26. Stan zasobów mieszkaniowych wg form własności w latach 2002-2006. Opr. na podst. GUS 

Statystycznie w jednym gospodarstwie domowym zamieszkuje 2,73 osoby. 

Głównymi administratorami lokali mieszkalnych na terenie Głubczyc są: 

1. Zarząd Budynków Komunalnych. 



 

73 | S t r o n a  

 

2. Agencja ABC – II Administrator Wspólnot Mieszkaniowych. 

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach. 

4. Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Zdecydowana większość budynków zarządzanych przez Zarząd Budynków 

Komunalnych w Głubczycach została zbudowana przed 1919 rokiem (53,0%), a 35,3% 

stanowią budynki oddane do uŜytku w latach 1918-194448. Wynika z tego, Ŝe przed 1944 

r. oddano do uŜytku 88,3% wszystkich budynków administrowanych przez tę jednostkę. 

Biorąc pod uwagę wiek mieszkań ze statystyk wynika, Ŝe 74% z nich znajduje sie w 

budynkach sprzed 1945 r. Oznacza to, Ŝe w gminie istnieją znaczne ilości mieszkań, 

wymagające szybkich działań remontowych i znacznych nakładów finansowych w celu 

przystosowania do współczesnych standardów mieszkaniowych. 

Mieszkania znajdujące sie w budynkach Agencji ABC - II Administratora Wspólnot 

Mieszkaniowych sprzed 1945 r. stanowią 55,9% administrowanych lokali, z czego 17,8% 

stanowią mieszkania oddane do uŜytku przed 1919 rokiem49. W związku z tym ich stan 

jest w znacznej części bardzo zły. Infrastruktura techniczna w wielu przypadkach jest 

zdegradowana, część budynków uległa deprecjacji. 

Mieszkania w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach powstały w 

latach powojennych. Najwięcej w latach 70-tych - 35,8% ogółu. Niepokoi zaś niewielka 

ilość mieszkań (152 mieszkania w 6 budynkach) wybudowanych w latach 1989-2000. W 

latach 2001-2004 natomiast ilość mieszkań oddanych do uŜytku równa była zeru50. 

 Pełniejszy obraz mieszkalnictwa w Głubczycach obrazuje poniŜsze zestawienie 

mieszkań zamieszkanych wg okresu budowy budynku:  

Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku 
przed 1918 mieszkania miesz. 722 
powierzchnia uŜytkowa m2 43 834,0 
1918 – 1944 mieszkania miesz. 827 

powierzchnia uŜytkowa m2 59 062,0 
1945 – 1970 mieszkania miesz. 1 104 
powierzchnia uŜytkowa m2 53 904,0 
1971 – 1978 mieszkania miesz. 788 

powierzchnia uŜytkowa m2 45 469,0 
1979 – 1988 mieszkania miesz. 690 
powierzchnia uŜytkowa m2 51 926,0 
1989 - 2002 łącznie z będącymi w budowie mieszkania miesz. 437 

powierzchnia uŜytkowa m2 36 428,0 

2001 - 2002 łącznie z będącymi w budowie mieszkania miesz. 58 
powierzchnia uŜytkowa m2 7 286,0 
Tab. 27. Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku w Głubczycach.  

Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002 - Mieszkania, GUS. 

                                                           
48 Dane Zarządu Budynków Komunalnych w Głubczycach.  
49 Materiały Agencji ABC – II Administratora Wspólnot Mieszkaniowych.  
50 Materiały Spółdzielni Mieszkaniowej.  
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9. Identyfikacja problemów w sferze społecznej 

Z przeprowadzonej analizy w sferze społecznej wynika, Ŝe od kilku ostatnich lat 

liczba mieszkańców Głubczyc systematycznie maleje. Między 2002 a 2007 r. zmniejszał 

się procentowy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, natomiast zwiększał się 

zarówno w wieku produkcyjnym, jak równieŜ poprodukcyjnym, przy czym wyraźniejszą 

tendencję obserwujemy w przypadku tego ostatniego. Wspomniane lata 

charakteryzowały się równieŜ ujemnym przyrostem naturalnym, z czego płynie prosty, 

choć niepokojący, wniosek, Ŝe społeczeństwo się starzeje. Sytuacja taka negatywnie 

wpływa na rozwój gospodarki gminy. 

Oprócz ujemnego przyrostu naturalnego na spadającą liczbę mieszkańców 

Głubczyc mają wpływ negatywne zjawiska demograficzne w postaci ujemnego salda 

migracji wewnętrznych i zagranicznych. ZauwaŜalne jest równieŜ zjawisko, w którym 

wraz ze zwiększającą się liczbą migracji zmniejsza się przyrost naturalny. MoŜna 

domniemywać, Ŝe w grupie osób migrujących największy odsetek tworzą ludzie młodzi, 

często dobrze wykształceni, stanowiący największą grupę reprodukcyjną.  

 Problemem miasta jest równieŜ bieda. Wśród ubogich rodzin bezrobotnych moŜna 

bowiem zaobserwować tzw. zjawisko zamkniętego kręgu ubóstwa. Dzieci z tych rodzin 

zazwyczaj kończą swoje kwalifikacje na szkole podstawowej czy zawodowej, 

zmniejszając w ten sposób moŜliwość uzyskania płatnej pracy i szans na wyrwanie się z 

tego zamkniętego kręgu. 

Na uwagę zasługuje równieŜ sytuacja romskiej mniejszości narodowej, 

znajdującej się pod specjalną opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. Grupa ta, ze względu 

na biedę i niedobór lokali mieszkalnych, zamieszkuje budynki oddane do uŜytku przed II 

wojną światową oraz baraki z lat 60-tych budowane z przeznaczeniem na hotele 

robotnicze do wykorzystywania w sezonie letnim.  

Do negatywnych zjawisk, mających wpływ na funkcjonowanie rodzin w 

Głubczycach i stanowiących zagroŜenie dla miejscowego społeczeństwa, naleŜą równieŜ 

zjawiska alkoholizmu oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.  

 Statystyki Policji wskazują takŜe, Ŝe Głubczyce naleŜą do miejscowości bardzo 

niebezpiecznych. Szczególnie dokuczliwymi i palącymi problemami społecznymi są: 

przestępczość, przemoc w rodzinie, chuligaństwo, przestępczość młodocianych oraz 

narkomania. 

Najistotniejszym problemem w powiecie, gminie i mieście, generującym wiele 

wymienionych problemów, jest wciąŜ wysokie bezrobocie. Jak wspomniano wcześniej, 

niezadowalający ciągle jest odsetek małych i średnich przedsiębiorstw m.in. z sektora 
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handlu i usług, który to mógłby zapewnić samozatrudnienie lub zatrudnienie znacznej 

części mieszkańców, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia. 

Choć odsetek kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych maleje, to wciąŜ 

przedstawicielkom płci Ŝeńskiej znacznie trudniej znaleźć pracę niŜ męŜczyznom.  

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na bezrobotnych nieposiadających prawa do 

zasiłku oraz długotrwale bezrobotnych. Największe grupy bezrobotnych stanowią 

równieŜ osoby w wieku 45-54 lata oraz 25-34 lata. Tradycyjnie największe problemy ze 

znalezieniem pracy mają równieŜ osoby o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem 

gimnazjalnym i niŜszym oraz zasadniczym zawodowym. W ostatnich latach najwięcej 

bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy stanowiły teŜ osoby, które pozostawały 

bez pracy powyŜej 24 miesięcy oraz  osoby niepracujące 3 miesiące i mniej. DuŜy 

odsetek długotrwale bezrobotnych w Głubczycach jest zdecydowanie niepokojącym 

zjawiskiem, grozi bowiem marginalizacją całych grup społecznych. W trudnej sytuacji 

znajdują się równieŜ ludzie młodzi - do 25 roku Ŝycia oraz osoby powyŜej 50 roku Ŝycia.  

 Podsumowując kwestię bezrobocia, naleŜy skonstatować, Ŝe problem braku 

zatrudnienia pociąga za sobą wiele niepoŜądanych skutków zarówno ekonomicznych, jak 

równieŜ społecznych, zwłaszcza w przypadku osób młodych. NiemoŜność znalezienia 

pracy jest jednym z najczęstszych powodów trwałego wykluczenia społecznego. Miastu 

na pewno jest potrzebny strategiczny inwestor, zwłaszcza Ŝe Głubczyce posiadają 

niewykorzystane tereny inwestycyjne. JednakŜe kwestią najwaŜniejszą i najlepiej 

rokującą na przyszłość, o czym równieŜ wspominano juŜ podczas analizy sfery 

gospodarczej, jest oŜywienie rynku pracy na skutek zwiększenia aktywności 

gospodarczej samych mieszkańców oraz powstawania mikro i małych przedsiębiorstw o 

charakterze usługowym w centrum miasta. 

  Problemem bezrobotnych jest takŜe niewielkie upowszechnienie kształcenia 

ustawicznego. Nie pozwala to na podejmowanie pracy innej niŜ zgodna z wykształceniem 

otrzymanym w szkołach. TakŜe mała mobilność bezrobotnych działa niekorzystnie,  

ograniczając wyjście z bezrobocia w efekcie podjęcia zatrudnienia w miejscu oddalonym 

od stałego zamieszkania. 

Głubczyce są nieco oddalone od duŜych ośrodków uniwersyteckich, a w mieście 

nie ma Ŝadnej uczelni wyŜszej zarówno państwowej, jak równieŜ prywatnej. Niewątpliwie 

wpływa to niekorzystnie na poziom wykształcenia mieszkańców. Odsetek osób z 

wykształceniem wyŜszym wynosi bowiem w mieście 8,91%.  

Choć dostęp do zaplecza edukacyjnego oraz infrastruktury społecznej moŜna 

uznać za zadowalający, to jednak, jak juŜ wspomniano, generalnym problemem jest 
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równieŜ jakość tych obiektów. Część budynków szkół nie spełnia standardów 

termicznych, potrzebna jest natychmiastowa wymiana okien i drzwi zewnętrznych, a 

takŜe instalacji grzewczych. Podobnych remontów wymaga część infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej.  

Problemy dotykają równieŜ organizacji pozarządowych. Największą bolączką 

stowarzyszeń i fundacji, przede wszystkim tych, które skupiają niewielu członków, jest 

zła sytuacja finansowa i pogłębiające się rozwarstwienie sektora (być moŜe wpływ na to 

ma równieŜ słabnąca współpraca między samymi organizacjami). Dodatkowe środki 

finansowe trzeci sektor najchętniej przeznaczyłby na: zakup sprzętu związanego z 

obszarem działania organizacji, zakup sprzętu biurowego, podniesienie kwalifikacji 

pracowników lub wolontariuszy, powiększenie lub remont lokalu oraz  poszerzenie 

świadczonych usług. Wśród problemów pojawiają się równieŜ następujące: nadmiernie 

rozbudowana biurokracja administracji publicznej, skomplikowane formalności związane 

z dostępem do grantodawców, sponsorów, funduszy UE, brak osób gotowych do 

bezinteresownej pracy na rzecz organizacji oraz znuŜenie liderów, „wypalenie” osób 

zaangaŜowanych w działania organizacji. 

W Głubczycach organizacje pozarządowe borykają się równieŜ z powaŜnymi 

problemami lokalowymi. Pomieszczeń na prowadzenie działalności albo brakuje, albo 

wymagają one natychmiastowych renowacji, albo teŜ ich uŜytkowanie jest zbyt 

kosztowne, co w duŜym stopniu powoduje ograniczenie bieŜącej aktywności trzeciego 

sektora lub teŜ prowadzi do całkowitej likwidacji poszczególnych stowarzyszeń.      

Większość zasobów mieszkaniowych w mieście pochodzi z okresu sprzed I i II 

wojny światowej, co oznacza, Ŝe z reguły wymagają one modernizacji ze względu na 

małe przystosowanie zdecydowanej większości mieszkań do współczesnych standardów 

mieszkaniowych i niezadowalające, a w niektórych elementach wyposaŜenia, słabe 

wyposaŜenie we współczesne urządzenia lub instalacje techniczne. To z kolei prowadzi 

do zjawiska - podobnie jak na terenie całej Polski - odpływu ludności zamoŜniejszej i 

aktywnej gospodarczo z centrum miast na jego peryferie. Powoduje to sytuacje, w której 

zabytkowe kamienice centralnej części miasta, o niskim standardzie, zamieszkiwane są 

przez grupy słabsze ekonomicznie, zagroŜone marginalizacją i patologiami społecznymi, 

będącymi wynikiem biedy, bezrobocia, bezradności społecznej i niskiego poziomu 

wykształcenia. Odwróceniu tego niekorzystnego trendu moŜe słuŜyć rewitalizacja 

zasobów mieszkaniowych i infrastruktury, budowa i odbudowa obiektów uŜyteczności 

publicznej i nowej zabudowy o charakterze handlowo-usługowym, a takŜe nowych 

budynków mieszkalnych o wysokim standardzie.  
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Rozdział II 

Powiązanie idei rewitalizacji z dokumentami planistycznymi 

na poziomie miasta i regionu – realizacja LPR w kontekście 

otoczenia strategicznego 

 

Zakres działań i cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głubczyce są w 

pełni zgodne z priorytetami i kierunkami rozwoju zawartymi w dokumentach 

strategicznych dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w szczególności: 

- Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015, 

- RPO WO 2007-2013, 

- Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, 

- Projektem Strategii Rozwoju Powiatu Głubczyckiego do roku 2015, 

- Strategią Rozwoju Gminy Głubczyce, 

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Głubczyce, 

- Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, 

- Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce na lata 2004-2006 z perspektywą 

realizacji do roku 2010, 

- Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Głubczyce na lata 2005-2006 z perspektywą 

na lata 2007-2013 

 

2.1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015 

 

NajwaŜniejszym elementem programowania strategicznego na poziomie regionu 

jest strategia rozwoju województwa. Uchwalona przez Sejmik Województwa Opolskiego 

w dniu 30 V 2000 r. „Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015” 

stanowi podstawę realizacji polityki rozwojowej w regionie (zaktualizowana strategia 

została przyjęta Uchwałą nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 

11 października 2005 r.). 
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W strategii zawarto wizję województwa opolskiego, która brzmi 

następująco:  

Otwarty na świat, wielokulturowy region przyjaznego zamieszkania  

i konkurencyjnej gospodarki, uczestniczący we współpracy międzynarodowej,  

z dobrze wykształconym i aktywnym społeczeństwem. 

Natomiast misję regionu zapisywano w następującym brzmieniu: 

Podejmowanie i wspieranie działań, które zapewnią dynamiczny i 

zrównowaŜony rozwój, konkurencyjność, spójność społeczno-gospodarczą i 

przestrzenną regionu przy zachowaniu toŜsamości, specyfiki dziedzictwa 

kulturowego oraz walorów przyrodniczych Śląska Opolskiego. 

W wyniku planowania strategicznego ustalone zostały następujące priorytety 

rozwojowe dla województwa opolskiego: 

I. Wzmocnienie konkurencyjności województwa opolskiego, 

II. Wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie 

opolskim. 

Wszystkie cele strategiczne oraz operacyjne zawarte w dokumencie Lokalny 

Program Rewitalizacji Miasta Głubczyce są spójne z celami strategicznymi zawartymi w 

Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2000-2015. Realizacja zadań Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Głubczyce, czyli zespołu kompleksowych działań 

dotyczących sfer: społecznej, gospodarczej i przestrzennej przyczyni się do realizacji 

następujących celów strategicznych i operacyjnych: 

 

CEL STRATEGICZNY NR I:  Innowacyjny region z dobrze wykształconymi  

i aktywnymi mieszkańcami realizowany przez  

 

CELE OPERACYJNE:  

1. Efektywna edukacja dla przygotowania społeczeństwa do wymogów rynku pracy, 

6. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

 

CEL STRATEGICZNY NR II: Zapewnienie dogodnych warunków Ŝycia w 

regionie realizowany przez  

 

CELE OPERACYJNE: 

2. Tworzenie warunków dla zwiększenia zatrudnienia, 
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3. Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy, 

4. Korzystne warunki zamieszkania i rozwoju, 

5. Rewitalizacja miast i miasteczek, 

6. Województwo opolskie bezpiecznym regionem. 

 

CEL STRATEGICZNY NR III: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury regionu 

realizowany przez  

 

CEL OPERACYJNY: 

1. Podniesienie standardu infrastruktury komunikacyjnej. 

 

CEL STRATEGICZNY NR IV: Aktywizacja gospodarcza regionu z zachowaniem 

zasady zrównowaŜonego rozwoju realizowany przez  

 

CEL OPERACYJNY: 

1. Rozwój sektora MŚP. 

 

2.2. RPO WO 2007-2013 

 
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2007-2013 jest Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie 

spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia 

atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy 

i zamieszkania. Na realizację RPO WO łącznie z EFRR przyznano kwotę 427 144 813 

euro.  

Priorytety RPO WO:  

• I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu  

• II Społeczeństwo informacyjne  

• III Transport  

• IV Ochrona środowiska  
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• V Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyŜsze  

• VI Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych  

• VII Pomoc techniczna  

 

Przyjrzyjmy się zatem VI osi priorytetowej, a w szczególności działaniu 6.1. W 

Wytycznych w zakresie opracowywania i oceny LPR w ramach RPO WO 2007-2013 

działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich czytamy, Ŝe Rewitalizacja w ramach RPO 

WO 2007-2013 polegać będzie na skierowaniu niezbędnych środków na te 

przedsięwzięcia, które pozwolą rozwiązać konkretne, zdefiniowana podstawie 

szczegółowej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, problemy. Obszary 

wymagające rewitalizacji to nie obiekty i nieruchomości, wymagające renowacji – 

zabytki, czy remontów kapitalnych - obiekty przemysłowe, ale obszary o szczególnej 

kumulacji problemów społeczno-gospodarczych. Działania rewitalizacyjne mają 

przede wszystkim na celu przezwycięŜenie kryzysu społecznego i zastoju gospodarczego 

danego obszaru oraz ponowne uruchomienie procesów rozwoju społeczno-

gospodarczego Miasta. Przez proces rewitalizacji tworzy się szansę zwiększenia 

bezpieczeństwa społecznego, przełamania impasu gospodarczego oraz stworzenia 

warunków ekonomicznych dla potencjalnych inwestorów.51 

 

Jedną z cech wyróŜniających polityki spójności jest jej zdolność do 

dostosowywania się do szczególnych potrzeb i specyfiki określonych wyzwań 

geograficznych i szans. Stąd teŜ szczególnego znaczenia nabiera przeciwdziałanie 

nierównemu rozwojowi regionalnemu. Ograniczanie wysokiej koncentracji problemów 

gospodarczych, przestrzennych i społecznych na terenach miejskich i obszarach 

zagroŜonych degradacją jest priorytetowym zadaniem dla województwa opolskiego w 

latach 2007-2013. ZróŜnicowanie województwa opolskiego pod względem wielu cech 

fizycznogeograficznych oraz społeczno-gospodarczych uwypukla istnienie obszarów 

problemowych. Występujące w ich obrębie negatywne zjawiska ze sfery ekonomicznej, 

technicznej i społecznej wywołują dysproporcje wewnątrzregionalne na poziomie 

województwa. Zjawiska te stanowią barierę dla rozwoju samych obszarów 

problemowych, głównie z powodu niezadowalających zasobów infrastrukturalnych oraz 

niekorzystnych procesów oddziałujących na ich funkcjonowanie. Słabą stroną 

                                                           
51 Wytyczne w zakresie opracowywania i oceny LPR w ramach RPOWO 2007-2013 działanie 6.1 Rewitalizacja 
obszarów miejskich, str. 4 
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województwa opolskiego zidentyfikowaną w bilansie strategicznym regionu jest 

występowanie terenów wymagających kompleksowych działań rewitalizacyjnych oraz 

nasilanie się zjawiska wykluczenia społecznego. Charakterystyczne dla tych terenów - 

wysoka stopa bezrobocia, niski poziom aktywności gospodarczej, wyŜsze natęŜenie 

występowania zjawisk patologicznych powodują, Ŝe nawet podstawowe potrzeby 

społeczne na tych obszarach nie są zaspokajane w odpowiednim stopniu. Coraz mocniej 

zaznacza się w przestrzeni nierówność społeczna - występowanie obszarów biedy, 

patologii i zagroŜenia przestępczością, obok terenów zamieszkanych przez ludzi 

zamoŜnych o ustabilizowanym statusie społecznym52. 

Sytuacja województwa odnośnie zasobów mieszkaniowych w porównaniu z 

innymi regionami w kraju równieŜ przedstawia się niekorzystnie. Występowanie 

negatywnych zjawisk odnośnie tego obszaru dotyczy zarówno struktury wieku mieszkań, 

jak i ich statystycznego deficytu. Słaba dynamika rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

jest szczególnie niepokojąca takŜe w wypadku relacji między ilością oddawanych do 

uŜytku nowych mieszkań a liczbą zawieranych małŜeństw, poniewaŜ na tle kraju jest 

jedną z najgorszych53.  

Realizacja Osi 6 obejmować będzie przedsięwzięcia podejmowane na 

wyznaczonych obszarach, wiąŜące działania polegające na rozwoju zasobów 

infrastrukturalnych z działaniami zmierzającymi do oŜywienia społeczno-gospodarczego. 

W efekcie w ramach Osi dąŜyć się będzie do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, 

propagowania przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego zatrudnienia, jak równieŜ m.in. do 

podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz ludności. Działania podejmowane w 

ramach Osi przyczyniać się mają oprócz aspektów ekonomicznych równieŜ do odbudowy 

więzi społecznych na obszarach problemowych i przywrócenia ładu przestrzennego. Ze 

względu na duŜe znaczenie, jakim dla terenów zurbanizowanych województwa 

opolskiego są problemy gospodarcze, zaniedbane, zdegradowane struktury przestrzenne 

oraz wykluczenie społeczne - przedmiotem działań w ramach Osi będzie głównie 

rewitalizacja obszarów miejskich.  

Wsparcie tych obszarów przyczyniać się ma zarówno do rozwoju miast, jako pól 

wzrostu gospodarczego, ale równieŜ do przyległych terenów i wpływać w sposób 

zrównowaŜony na rozwój całego województwa opolskiego. W efekcie doprowadzić to ma 

                                                           
52 RPOWO 2007-2013, str. 157-160. 
53 Wg „Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego-synteza”, czerwiec 2006 r. 
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do osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej na obszarach miejskich, podnoszenia 

ich atrakcyjności, wspierania wzrostu oraz tworzenia nowych i lepszych miejsc pracy. 

Rewitalizacja tych obszarów wprowadzać powinna rozwiązania w sferze przestrzennej, 

społecznej i gospodarczej. Skutkować powinna z jednej strony wzmocnieniem lub 

odnową funkcji centrotwórczych obszarów miejskich, integrujących społeczności lokalne, 

ale równieŜ m.in. zbudowaniem trwałych powiązań funkcjonalnych między obszarami 

zurbanizowanymi a wiejskimi. Działania podejmowane w ramach Osi 6 na obszarach 

miejskich odnosić się będą m.in. do rehabilitacji przestrzeni publicznej, w tym 

rozdzielenia funkcji przemysłowych od mieszkaniowych i rekreacyjnych, kształtowania 

przestrzeni i zabudowy w sposób ułatwiający mieszkańcom wzajemną komunikację i 

kooperację. Ponadto działania realizowane w ramach Osi dotyczyć będą takŜe 

konstruowania bezpiecznych przestrzeni, a tym samym brane będą pod uwagę zadania z 

zakresu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z terenów podlegających rewitalizacji, 

jako obszarów szczególnie zagroŜonych patologiami. Wsparciem objęte będą m.in. 

centra starych miast, obiekty dziedzictwa kulturowego oraz podejmowane będą 

niezbędne działania w obszarze infrastruktury, w tym komunalnej i energetycznej 

dotyczące wyłącznie terenów rewitalizowanych. W ramach działań na obszarach 

miejskich wspierane będą równieŜ inwestycje związane bezpośrednio z tkanką 

mieszkaniową54.  

Negatywnym zjawiskiem w województwie opolskim jest bardzo niekorzystna 

struktura wieku mieszkań55, a takŜe ich znaczna dekapitalizacja56. Inwestycje w 

mieszkalnictwo skierowane będą głównie do spółdzielni mieszkaniowych i samorządów 

lokalnych, a dotyczyć będą budynków wielorodzinnych oraz budynków będących 

własnością władz publicznych, przeznaczonych na potrzeby mieszkaniowe dla ludności o 

niskich dochodach z terenów rewitalizowanych. Szczególnie wspierane będą projekty 

umoŜliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz uwzględniające aspekt 

efektywności energetycznej, co znajdzie odzwierciedlenie w kryteriach wyboru 

projektów. Działania w opisanym powyŜej zakresie nie będą dotyczyć obiektów 

wykorzystywanych na cele administracji publicznej (z wyjątkiem zewnętrznych 

elementów obiektów wpisanych do rejestru zabytków). Obszary wybrane do wsparcia w 

zakresie inwestycji w tkankę mieszkaniową powinny spełniać kryteria wymienione w Art. 

47 Rozporządzenia nr 1828/2006, wybrane przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-

                                                           
54 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz. U. UE L. 210 z 31.7.2006, str. 1), art. 7 oraz 
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r. (Dz. U. UE L.371 z 27.12.2006 r., str. 1), art. 47. 
55 wg „Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego-synteza”, czerwiec 2006 r. 
56 Rozdział 1.1 Diagnoza aktualnego stanu województwa opolskiego RPO WO 2007-2013. 
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2013 i opisane w dokumentach uszczegóławiających Program. Wydatki związane z 

budownictwem muszą być zgodne z zasadami kwalifikowalności przedstawionymi w Art. 

7(2) Rozporządzenia 1080/2006 i 47(1) Rozporządzenia 1828/200657. 

Aby zapewnić kompleksowość działań związanych z rewitalizacją obszarów 

miejskich, do objęcia wsparciem wytypowano następujące miasta: Opole - jako ośrodek 

wojewódzki, główne centrum obsługi regionu z siedzibami instytucji ogólno- i 

ponadregionalnych oraz trzy ośrodki ujęte w Koncepcji Polityki Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju i określone jako regionalne ośrodki równowaŜonego rozwoju: 

Nysa, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, a takŜe Kluczbork – jako dodatkowy, czwarty ośrodek 

wyznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego województwa do pełnienia 

funkcji regionalnego ośrodka równowaŜonego rozwoju. W skali województwa opolskiego 

miasta: Nysa, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle i Kluczbork stanowią tzw. ośrodki subregionalne58. 

Ponadto wsparciem objętych zostać moŜe takŜe maksymalnie 10 z pozostałych 

kwalifikujących się miast.   

Ośrodki miejskie wybierane będą do objęcia wsparciem na podstawie Lokalnych 

Programów Rewitalizacji (LPR), opracowanych przez właściwe lokalne jednostki 

samorządowe, obejmujących co najmniej okres planowania 2007-2013. Projekty 

dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich realizowane będą mogły być na terenach 

określonych w LPR. Rzetelne określenie i analiza obszarów przeznaczonych do 

rewitalizacji obszarów w ramach LPR, będzie miała kluczowe znaczenie, gdyŜ projekty 

realizowane na obszarach określonych w LPR, nie będą mogły być wspierane w ramach 

pozostałych Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. 

 

Pomoc w ramach Działania 6.1.  Rewitalizacja obszarów miejskich kierowana 

będzie do następujących grup beneficjentów: 

 

1. Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania 

jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Szkoły wyŜsze. 

                                                           
57 RPOWO 2007-2013, str. 157-160. 
58 Ośrodki subregionalne zdefiniowane zostały w „Raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa 
opolskiego-synteza”, czerwiec 2006 oraz „Strategii rozwoju województwa opolskiego” w załączniku nr 1 Diagnoza 
aktualnego stanu województwa. Definicja ośrodka subregionalnego znajduje się w słowniczku pojęć. 
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4. Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których 

większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, 

związek międzygminny lub Skarb Państwa.  

5. Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na 

podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu 

terytorialnego (równieŜ na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego). 

6. Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych. 

7. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową 

działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania. 

8. Kościoły, związki wyznaniowe. 

9. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe59. 

 

Rodzaje realizowanych projektów: 

 

1. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast z 

przeznaczeniem na funkcje publiczne, takie jak: place, ulice, ciągi komunikacji pieszej i 

rowerowej, parki, skwery, zieleńce, aleje, place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki 

wodne. 

2. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: 

placów, ulic, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw, terenów sportowych, 

zbiorników wodnych. 

3. Porządkowanie historycznych centrów miast w strefach ochrony konserwatorskiej 

poprzez 

odtworzenie, przebudowę lub uzupełnienie zabudowy (w tym takŜe rozbiórki obiektów 

dysharmonizujących), wraz z nadaniem powyŜszym obiektom funkcji gospodarczych, 

społecznych, edukacyjnych, turystycznych lub kulturowych. 

4. Roboty budowlane w obiektach uŜyteczności publicznej, w celu przystosowania ich do 

pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, 

kulturowych, społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z 

obiektem. 

                                                           
59 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013 Wersja nr 5 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr1324 /2008 z dnia 3 
stycznia 2008 r. z późniejszymi zmianami Opole, październik 2008 r., str. 147. 
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5. Prace restauratorskie i konserwatorskie budynków ujętych w rejestrze zabytków oraz 

budynków o potwierdzonej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (ujęte w 

ewidencji zabytków), w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, 

turystyczne lub kulturalne, przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy. 

6. Tworzenie stref bezpieczeństwa w celu zapobiegania przestępczości w zagroŜonych 

patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont oświetlenia, zakup 

i instalacja systemów monitoringu ulicznego. 

7. Wymiana lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej na obszarach 

rewitalizowanych, w zakresie: 

- infrastruktury drogowej (drogi gminne, powiatowe, ulice prowadzące do dzielnic 

mieszkalnych, drogi osiedlowe, skrzyŜowania łączące róŜne rodzaje dróg oraz małe 

obiekty inŜynieryjne, chodniki, przejścia dla pieszych, ścieŜki rowerowe, parkingi, 

oświetlenie); 

- sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej 

lub energetycznej; jedynie gdy są realizowane łącznie z jednym z rodzajów projektów 

wymienionych w pkt od 1 do 6. 

8. Inwestycje bezpośrednio w tkankę mieszkaniową dotyczące renowacji części 

wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.: 

- odnowienie zewnętrznych elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i 

drzwi w fasadzie, zewnętrzne/wewnętrzne klatki schodowe i korytarze, windy); 

- działania w zakresie oszczędności energetycznej; 

- instalacje techniczne budynku60. 

 

Warunki szczegółowe natomiast przedstawiają się następująco:  

 

1. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany 

beneficjent moŜe aplikować o dofinansowanie jednego projektu.  

2. Projekty realizowane na obszarach spełniające łącznie oba poniŜsze warunki: 

- w granicach administracyjnych miast liczących powyŜej 5000 mieszkańców; 

- określonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji (LPR) obejmujących co najmniej 

lata 2007-2013, opracowanych z uwzględnieniem wytycznych Instytucji Zarządzającej. 

                                                           
60 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2007-2013 Wersja nr 5 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr1324 /2008 z dnia 3 
stycznia 2008 r. z późniejszymi zmianami Opole, październik 2008 r., str. 144-145. 
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3. Instytucja Zarządzająca wydała wytyczne zawierające zasady opracowania LPR, 

kryteria 

oceny LPR. 

4. Ocena LPR zostanie przeprowadzona jeden raz w trakcie realizacji RPO WO 2007-

2013. 

5. Rodzaje projektów wymienione w pkt 3, 4, 5, 6 wiersza 15 realizowane na obszarach 

miejskich określonych w LPR, nie będą dofinansowane w ramach innych działań RPO WO 

2007-2013. 

6. Dla projektów lub elementów projektów, które mogą być objęte wsparciem w ramach 

innych Osi priorytetowych/działań muszą być spełnione zasady kwalifikowalności 

wydatków określone dla właściwej Osi priorytetowej/działania. 

7. Działania w obszarze mieszkalnictwa muszą być zgodne z Rozporządzeniem Komisji 

(WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady 

wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Wytycznymi Ministra Rozwoju 

Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa oraz 

zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych w zakresie zasad 

opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, działanie 6.1 

„Rewitalizacja obszarów miejskich”. 

8. Działania rewitalizacyjne nie będą dotyczyć obiektów wykorzystywanych na cele 

administracji publicznej (z wyjątkiem zewnętrznych elementów obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków). 

9. Działania podejmowane przez wspólnoty mieszkaniowe odnosić się będą tylko do 

projektów dot. zewnętrznych elementów obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub 

do ewidencji zabytków. 

10. Wsparcia nie uzyskają projekty, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach 

innych 

Programów Operacyjnych na lata 2007-201361. 

 

Kompleksowe informacje moŜna uzyskać w cytowanych dokumentach, tj.: 

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, RPO WO 2007-2013, Wytyczne w zakresie 

                                                           
61 TamŜe, str. 146-147. 
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opracowywania i oceny LPR w ramach RPO WO 2007-2013 działanie 6.1 Rewitalizacja 

obszarów miejskich62. 

 

2.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

 

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi 

UE stawia odnowiona Strategia Lizbońska. DąŜąc do efektywnego rozwoju zasobów 

ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: 

zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego 

pracowników i przedsiębiorstw, a takŜe zagadnienia związane z budową sprawnej i 

skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdraŜaniem zasady dobrego 

rządzenia.  

W ramach programu będzie realizowanych, równolegle na poziomie centralnym i 

regionalnym, 10 priorytetów:  

I. Zatrudnienie i integracja społeczna  

II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa 

stanu zdrowia osób pracujących  

III. Wysoka jakość systemu oświaty  

IV. Szkolnictwo wyŜsze i nauka  

V. Dobre rządzenie  

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich  

VII. Promocja integracji społecznej  

VIII. Regionalne kadry gospodarki  

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  

X. Pomoc techniczna  

Cele LPR Miasta Głubczyce są zgodne z celem głównym POKL 2007-2013, którym 

jest Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, oraz następującymi 

celami szczegółowymi:  

- Podniesieniem poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do 

zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; 

- Zmniejszeniem obszarów wykluczenia społecznego. 

 

 

                                                           
62 Dokumenty dostępne w domenie: www.rpo.opolskie.pl. 
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2.4. Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Głubczyckiego do roku 2015 

 

W ramach strategii wyznaczono następujące cele główne: 

CG1. Wysoka atrakcyjność zamieszkania w powiecie głubczyckim jako 

miejsca, w którym osiąganie materialnych standardów cywilizacyjnych 

łączone jest z zachowaniem przyzwoitych standardów kulturowych, 

tradycyjnych więzi społecznych i wartości środowiskowych oraz 

dostarczającego swoim mieszkańcom dogodnych warunków dla rozwoju 

indywidualnego i atrakcyjności zawodowej. 

CG2. Wysoka konkurencyjność gospodarki powiatu głubczyckiego, 

rozwijającej się w zgodzie z zasadami ekorozwoju, zdolnej do sprostowania 

wyzwaniom pojawiającym się w otoczeniu i efektywnie wykorzystującej 

zasoby wewnętrzne powiatu. 

CG3. WspółzaleŜność działań podejmowanych przez podmioty lokalne i 

wewnętrzna spójność powiatu. 

 

Dla kaŜdego celu określono dziedziny, cele operacyjne i kierunki działań. Lokalny 

Program Rewitalizacji wpisuje się w szczególności w następujące obszary strategii: 

Dziedzina 1. Kapitał ludzki i społeczny (w tym edukacja i kultura) 

Cel operacyjny (CO) 1.4. „Szacunek dla materialnego dziedzictwa kulturowego i 

historycznego wyraŜający się w utrzymaniu obiektów zabytkowych i charakterystycznych 

walorów zabudowy”: 

Kierunek działań (K) 1.4.1. „Ochrona i odnowa zabytkowych obiektów powiatu” 

K 2.1.1. „Gospodarowanie przestrzenią z uwzględnieniem zasad rozwoju 

zrównowaŜonego”. 

Dziedzina 3. Gospodarka, rolnictwo, turystyka (w tym zatrudnienie) 

CO 3.1 „ZrównowaŜony jakościowo i ilościowo rynek pracy”: 

CO 3.5. „Rozwijający się sektor małych i średnich przedsiębiorstw”: 
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2.5. Strategia Rozwoju Gminy Głubczyce 

 

Podstawowe cele dąŜeń wspólnoty samorządowej zapisano w następującym 

brzmieniu: Misją gminy Głubczyce jest stworzenie ośrodka nowoczesnego 

rolnictwa, usług i turystyki. 

 

Natomiast priorytetem uczyniono zwiększenie atrakcyjności gospodarczej 

gminy Głubczyce oraz poprawę jakości Ŝycia mieszkańców. 

 

W ramach strategii wyznaczono cztery główne strategiczne cele rozwoju 

gminy w perspektywie do roku 2015: 

1. Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców w gminie.  

2. Nowoczesne rolnictwo oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.  

3. Rozwój infrastruktury technicznej, przemysłu i usług.  

4. Rozwój współpracy międzynarodowej. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głubczyce wpisuje się w cele strategiczne 1. 

i 3. omawianej strategii. 

 

Cel strategiczny 1. „Poprawa warunków Ŝycia w gminie” zostanie osiągnięty 

poprzez następujące cele operacyjne: 

1.4. Zapewnienie wszechstronnej pomocy społecznej (zasiłki, środowiskowy dom 

samopomocy, dom dziennego pobytu). 

1.5. Rozwój rekreacji i wypoczynku mieszkańców gminy. 

 

Cel strategiczny 3. „Rozwój infrastruktury technicznej, przemysłu i usług” zostanie 

osiągnięty poprzez następujące cele operacyjne: 

3.1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. 

3.4. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw – tworzenie przyjaznych warunków dla 

rozwoju przedsiębiorczości, nowoczesnej i zdywersyfikowanej gospodarki. 

3.6. Podniesienie standardu infrastruktury komunikacyjnej. 
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2.6. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Głubczyce (Uchwała nr XXXVII/315/97 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 

czerwca 1997 roku) 

 

Celem strategicznym dokumentu jest „Regeneracja miejska Głubczyc”. 

Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w załoŜenia celu strategicznego dokumentu i 

przyczynia się do jego osiągnięcia. 

W Studium wyłoniono cztery kluczowe problemy miasta Głubczyce w zakresie 

głównych elementów rozwoju gospodarki, zatrudnienia, mieszkalnictwa: 

1. Stagnacja rozwoju gospodarczego miasta. 

2. Bardzo słaba oferta miejsc pracy. 

3. Zachwiana jakość przestrzeni miejskiej. 

4. Nie w pełni osiągnięta jakość Ŝycia społeczności lokalnej. 

KaŜdy z powyŜszych problemów posiada opracowany sposób jego rozwiązania. 

Ad.1. Zagadnienie „Stagnacja rozwoju gospodarczego miasta” rozwiązane zostanie 

poprzez: 

„Kreowanie zrównowaŜonego, wielofunkcyjnego rozwoju miasta wzmacniającego rangę 

Głubczyc w regionie i aktywizującego oŜywienie gospodarcze jego przestrzeni”. 

W ramach działań mających na celu osiągnięcie celu strategicznego dokument 

zakłada m.in.: 

1a. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. 

1b. Podjęcie działań ukierunkowanych na podniesienie walorów krajobrazu kulturowego 

(w aspekcie rozwiązania niniejszego problemu mogących stanowić czynnik rozwoju 

gospodarczego – krajobraz zawiera trwały przekaz informacyjny o danym miejscu i moŜe 

przesądzić o atrakcyjności miejsca dla lokalizacji nowych inwestycji). 

Ostatni z kluczowych problemów „Bardzo słaba oferta miejsc pracy” wpisuje się w 

pozostałe trzy, gdyŜ podjęcie jakichkolwiek działań wpłynie pozytywnie na osiągnięcie 

pozostałych celów; działania te bowiem zwiększą ilość miejsc pracy oraz atrakcyjność 

inwestycyjną miasta. 

Ad.3. Zagadnienie „Zachwiana jakość przestrzeni miejskiej” rozwiązane zostanie poprzez: 

„Rewaloryzację istniejących i kreację nowych wartości krajobrazu kulturowego”. 

Działania te podejmowane będą m.in. w aspektach: 

3a. Zachowania dziedzictwa kulturowego, wzbogacenia go w celu przekazania 

następnym pokoleniom. 
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3b. Uporządkowania struktury funkcjonalno-przestrzennej tak, aby była czytelna, dawała 

poczucie bezpieczeństwa, informowała o określonych miejscach (formach), związkach 

między nimi (ułatwienie percepcji) wartości krajobrazu kulturowego. 

3c. Stworzenia podstaw dla dalszego rozwoju gospodarczego. 

3d. Unaocznienia wysokiej jakości Ŝycia, co moŜe przesądzić o atrakcyjności miejsca dla 

nowoczesnych gałęzi gospodarki lub decyzji nowych mieszkańców o długotrwałym 

zamieszkaniu). 

Ad.4. Zagadnienie „Nie w pełni osiągnięta jakość Ŝycia społeczności lokalnej” rozwiązane 

zostanie poprzez: „Kształtowanie poŜądanych warunków Ŝycia społeczności miasta”. 

Działania te podejmowane będą m.in. w aspektach: 

4a. Sukcesywnej modernizacji i rehabilitacji starych zasobów mieszkaniowych, 

szczególnie w obszarach objętych ochroną konserwatorską, pod warunkiem 

uwzględnienia wymogów konserwatorskich. 

4b. Porządkowania i uzupełnienia zabudową mieszkaniową istniejącego układu 

przestrzennego miasta w celu podniesienia jego atrakcyjności. 

4c. Uporządkowania istniejących i kreowanie nowych ogólnodostępnych terenów zieleni 

oraz terenów sportowo-rekreacyjnych. 

4d. Poddania modernizacji technicznej i lokalnej sieci ulicznej. 

 

Dodatkowo w Studium wyznaczone zostały cele rozwoju Miasta stanowiące 

elementy składniowe procesu regeneracji miejskiej. Wśród nich wyróŜnić moŜna jeden, 

najpełniej odpowiadający Lokalnemu Programowi Rewitalizacji: „Rewitalizacja struktury 

funkcjonalno-przestrzennej, w tym ekologicznego wizerunku Miasta” poprzez: 

a. sanację walorów kulturowych i przyrodniczych przestrzeni miejskiej – czynników 

determinujących aktywizację gospodarczą miasta oraz atrakcyjność dla obecnych i 

przyszłych jego mieszkańców. 

b. zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta (w szczególności obiektów kultury 

materialnej, stanowisk archeologicznych, pomników przyrody). 

Wśród priorytetowych inwestycji publicznych w Studium znalazły się m.in.: 

1. Przebudowa podstawowego, miejskiego układu drogowo-ulicznego w kontekście 

rewitalizacji historycznego centrum miasta oraz przeprowadzenia ruchu pozamiejskiego 

poza jego obrębem. 

2. Rewitalizacja centrum, w szczególności: rynku z budynkiem Ratusza – 

uporządkowanie infrastruktury przestrzennej rynku; uzupełnienie pierzei rynku, odnowa 

przestrzeni publicznych rynku; podłogi placu, rozwiązanie problemu ruchu kołowego, 
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pieszego i parkowania. W kontekście wymogów ochrony środowiska przyrodniczo-

kulturowego i krajobrazu. 

3. Sanacja pasmowej strefy zieleni wzdłuŜ rzeki Psiny: uporządkowanie koryta rzek, w 

tym ukształtowanie bulwarów zieleni wzdłuŜ murów staromiejskich. Rewitalizacji mają 

podlegać tereny zielone po obu stronach wzdłuŜ rzeki Psiny od północnej granicy 

administracyjnej miasta. 

 

2.7. Planowanie przestrzenne w obszarze rewitalizowanym - Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego  

 

Uchwałą nr XXXVI/443/2006 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 października 

2006 roku został przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Głubczyce obejmujący obszar znacząco zbieŜny z obszarem rewitalizowanym 

przewidzianym w Lokalnym Programie Rewitalizacji, a mianowicie ograniczony: 

- od północy rozwidleniem ulic Kościelnej i Ratuszowej, 

- od wschodu ul. Ratuszowa, pierzeja wschodnia rynku do rejonu ul. Warszawskiej, 

następnie zabudowa w rejonie ul. Klasztornej, 

- od pd-wschodu zabudowa w rejonie rzeki Psiny, 

- od pd-zachodu zabudowa zlokalizowana w rejonie terenów zieleni wzdłuŜ rzeki Psiny, 

- od zachodu ul. Pocztowa, Wodna, Browarna, łącznie z terenami zieleni zlokalizowanymi 

w rejonie ul. Plebiscytowej, Kochanowskiego. 

Przepisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głubczyce 

pozwolą władzom samorządowym na: 

a) kreowanie rozwoju jakościowego i ilościowego obszaru objętego planem poprzez 

porządkowanie istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej, w szczególności: 

- odtworzenie historycznego układu urbanistycznego, w tym układu zabudowy rynku 

wokół ratusza o istotnym znaczeniu kompozycyjnym (półkolistej pierzei rynku), 

- rehabilitację istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

- wprowadzenie nowej zabudowy, nawiązującej do historycznych linii zabudowy o 

gabarytach nieprzekraczających gabarytów istniejącej zabudowy, 

b) zachowanie i ochronę elementów struktury miasta o szczególnym znaczeniu z punktu 

widzenia czytelności jego funkcjonalno-przestrzennej struktury: 

- Kościoła parafialnego pw. Narodzenia N.M.P., 

- Kościoła i Kasztoru o.o. Franciszkanów, 

- Kaplicy pw. św. Fabiana, Sebastiana i Urszuli, 
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- fragmentów murów miejskich z basztami obronnymi, 

- utrwalenie i wzbogacenie centralnie połoŜonego ośrodka handlowo-usługowego, 

- prowadzenie prac rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznych, w tym w szczególności 

wokół budynku ratusza, 

- zachowanie, przebudowę istniejących zespołów zieleni, 

- porządkowanie i przebudowę układu komunikacyjnego (w tym czasowych miejsc 

postojowych), w tym docelowo wyprowadzenie ruchu tranzytowego z rynku, 

- przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej. 

Regulacje dla obszaru objętego planem określają zasady kształtowania ładu 

przestrzennego w szczególności obejmujących: 

- przekształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru objętego planem, 

uwzględniające historyczny układ przestrzenny miasta, chroniące krajobraz miejski, w 

tym dobra kultury oraz zasoby środowiska przyrodniczego, 

- ochronę interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie zaspokojenia ich 

potrzeb. 

Przedmiotem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Głubczyce jest: 

1) przeznaczenie terenów, 

2) zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, 

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu, 

5) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane, 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z 

potrzeby ochrony zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody, 

7) tymczasowe sposoby zagospodarowania i urządzania oraz uŜytkowania terenu, 

8) granice terenów: 

a) zorganizowanej działalności inwestycyjnej, 

b) rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

c) przekształceń obszarów zdegradowanych. 

 Na terenie miasta (zgodnie z dokumentem) wyróŜniamy następujące rodzaje 

terenów: 

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

U - tereny zabudowy usługowej, 
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UP - tereny zabudowy usług publicznych, 

US - tereny sportu i rekreacji, 

P - tereny obiektów produkcyjnych, 

B,S - tereny baz, składów i magazynów, 

R - tereny rolnicze, 

RO - tereny upraw ogrodniczych i sadowniczych, 

ZP - tereny zieleni urządzonej, takie jak parki, ogrody, zieleńce, zieleń towarzysząca 

ZC - tereny cmentarzy, 

ZD - tereny ogródków działkowych, 

ZI - tereny zieleni urządzonej izolacyjnej, 

WS - tereny wód powierzchniowych, 

KDG - tereny dróg publicznych klasy główna, 

KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorcza, 

KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalna, 

KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowa, 

KPK - tereny wydzielonych ciągów pieszojezdnych 

KDW - tereny dróg wewnętrznych, 

KS - tereny obsługi komunikacji - parkingi (czasowe miejsca postojowe), 

IS - tereny urządzeń i obiektów specjalnych, 

KK - tereny zamknięte - kolej, 

ITW - tereny infrastruktury technicznej - wodociągi, 

ITG - tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo, 

ITE - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, 

ITK - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja , 

ITO - tereny infrastruktury technicznej - gospodarowanie odpadami, 

Plan w szczególności uwzględnia tradycję architektoniczną i urbanistyczną 

miejsca - kontynuację i utrwalanie historycznie ukształtowanych walorów staromiejskiego 

układu urbanistycznego oraz rehabilitację istniejącej zabudowy i zagospodarowania (w 

tym rewitalizację historycznego układu urbanistycznego), mającą na celu odnowę 

najstarszej części miasta i przywrócenie (w róŜnym stopniu i zakresie, w zaleŜności od 

wartości zabytkowej istniejącego obiektu lub miejsca), historycznych wartości układu i 

nadania im współczesnych treści. Obejmuje działania takie, jak: adaptacje, remonty, 

modernizacje, odtworzenie, rekonstrukcje, rozbudowę, odsłonięcie obiektów lub miejsc, 

w tym o szczególnej wartości zabytkowej. 
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Uwzględnia takŜe modernizację istniejącej sieci – unowocześnienie 

odpowiadające obecnym wymogom technicznym, związanym równieŜ z przywróceniem 

historycznych wartości układu urbanistycznego. 

Szczegółowe uwarunkowania realizacji inwestycji określone są w Planie. W 

niniejszym opracowaniu zamieszczono jedynie część najwaŜniejszych zapisów.   

Na terenie miasta Głubczyce wyodrębniono dwie strefy ochrony konserwatorskiej. 

Są to: 

• strefa „A” - obejmująca rynek wraz z terenami przyległymi w granicach pozostałości 

murów obronnych, 

• strefa „B” - obejmująca pozostałą część miasta zabudowaną obiektami 

zrealizowanymi przed 1945 rokiem. 

Prócz powyŜszych wydzielono następujące strefy: 

• strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego, 

• strefę „E” ekspozycji dla ochrony walorów widokowych pasmowego układu zieleni  

w dolinie rzeki, 

• strefę ochrony archeologicznej „W”, która pokrywa się z obszarowo naniesionymi na 

rysunek planu stanowiskami archeologicznymi, 

• strefę obserwacji archeologicznej „OW” dla terenu objętego planem. 

Dla ustanowionej strefy „A” ustalono: 

1) bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich; 

2) rewaloryzację i pielęgnację historycznej przestrzeni centrum miasta dla części objętej 

planem; 

3) rehabilitację kompleksów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

4) nawiązanie do historycznego układu urbanistycznego z historyczną siecią ulic i bloków 

zabudowy. 

Dla strefy ustalono m.in. specjalistyczny nadzór archeologiczny przy większych 

pracach ziemnych, a w przypadku natrafienia na pozostałości archeologiczne przy 

prowadzeniu prac ziemnych - wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań 

archeologicznych w celu udokumentowania znalezisk, profili, zgodnie z warunkami 

zezwolenia Opolskiego Konserwatora Zabytków. 

Przyjęto równieŜ zapisy m.in. następującej treści: 

- rejony niezabudowane mają podtrzymać oryginalność miejsca – dotyczy to w 

szczególności przestrzeni publicznej wokół budynku ratusza oraz perspektyw 

widokowych na obwarowania miejskie, 
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- zachowanie i ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków, połoŜonych w 

granicach obszaru objętego planem: 

a) kościoła parafialnego pw. Narodzenia N.M.P.; nr rej.112/54 I, 

b) ratusza; nr rej.284/58 I, 

c) kościoła i klasztoru o.o. Franciszkanów; nr rej.1096/65 II, 

d) kaplicy pw. św. Fabiana, Sebastiana i Urszuli; nr rej.780/64 I, 

e) zachowanych fragmentów murów miejskich w granicach obszaru objętego planem, 

f) baszty obronnej, ul. Zakonna; nr rej.781/64, 

g) baszty obronnej, ul. Wodna; nr rej.781/64, 

h) baszty obronnej, ul. Wodna 9; nr rej.781/64, 

i) baszty obronnej, ul. Koszarowa; nr rej.781/64, 

j) domu mieszkalnego - ul. Kościelna 5; nr rej.951/65 I, 

k) domu mieszkalnego - ul. Kościelna 7; nr rej.952/65 I, 

l) domu mieszkalnego - ul. Ratuszowa 12; nr rej.1936/67, 

m) domu mieszkalnego - Pl. Kościelny 4 - nr rej.949/65 I, 

n) domu mieszkalnego - Pl. Kościelny 5 - nr rej.950/65 I, 

o) barokowej wielofigurowej kompozycji rzeźbiarskiej zwieńczonej figurą Matki BoŜej nr 

rej. Ks. B.t.I - 53/67. 

Dla terenów usług ogólnomiejskich oraz przestrzeni publicznej wokół budynku 

ratusza, ustalono m.in.: 

a) konieczność odtworzenia w półkolistej pierzei rynku uliczek w formie pasaŜy (ciągów 

pieszych), uwzględniających spadek terenów i stanowiących osiowe przedłuŜenie 

odpowiednio kierunków ul. Nowy Świat – barokowa kompozycja rzeźbiarska, ulica 

Wodna – wieŜa Ratusza, 

b) wykorzystanie wnętrz pomiędzy półkolistą pierzeją wokół rynku a liniami 

rozgraniczającymi ulicy Plebiscytowej dla czasowych miejsc postojowych samochodów 

osobowych – wjazdy zapewnić przewidzianymi w zabudowie pasaŜami od strony ulic: E. 

Plater oraz Moniuszki, wjazd od strony ulicy E. Plater przewidzieć jako awaryjny do czasu 

docelowej przebudowy tejŜe ulicy, 

c) wprowadzenie ozdobnego muru oporowego oraz zieleni niskiej i wysokiej (zimolubnej) 

od strony ulicy Plebiscytowej, nawiązującej przebiegiem do historycznej linii zabudowy 

wzdłuŜ tejŜe ulicy i zamykającej przestrzeń w jednym lub kilku planach (o wysokości 

docelowej zieleni nieprzekraczającej 4 m). 
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Architektura noworealizowanej lub przebudowywanej zabudowy moŜe mieć wyraz 

współczesny, jednakŜe musi uwzględniać tradycję architektoniczną i urbanistyczną 

miejsca. 

Dla ustanowionej strefy „B” ustalono: 

1) ochronę uzupełnienie układu urbanistycznego, w tym ochronę wartościowych 

obiektów i zespołów zabytkowych oraz kulturowych; 

2) ochronę archeologiczną stanowisk archeologicznych, zwartych nawarstwień lub 

nagromadzeń pozostałości kulturowych, pradziejowych i historycznych; 

3) ochronę wartości krajobrazu doliny Psiny. 

Ponadto ustala się zachowanie, utrzymanie i ochronę wartościowych obiektów i 

zespołów zabudowy, w tym wartościowych obiektów chronionych planem oraz obiektów 

ruchomych - krzyŜy i kaplic oraz figur świętych. 

Wszelkie działania rewaloryzacyjne (za wyjątkiem drobnych bieŜących remontów i 

napraw, w tym wymiany instalacji) zabudowy objętej strefami ochrony konserwatorskiej 

oraz wartościowych obiektów chronionych planem (zgodnie z poniŜszym wykazem), 

wymagają opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W związku z powyŜszym naleŜy zachować, utrzymać i ochronić obiekty wpisane 

do rejestru zabytków: 

L.P. OBIEKT ADRES NR 

DOMU 

NR REJESTRU 

1 zbiorowa mogiła straŜaków  
i celników czeskich na 

cmentarzu komunalnym 

ul. Wrocławska  261/90 

2 więzienie ul. Kochanowskiego 3 A-2384/98 

3 dom – XVIII, 1950 ul. Sobieskiego 9 1891/73 

4 dom – połowa XVI, XIX w. ul. Sobieskiego 10 951/65 

5 cmentarz Ŝydowski 1890 - 

1939 

ul. Wrocławska  245/90 

6 kościół par. pw. św. Józefa 
(Anny) 

ul. Sobieskiego  1097/65 

7 mury obronne z basztami ul. Staszica  781/64 

 

NaleŜy równieŜ zachować, utrzymać i ochronić obiekty proponowane do wpisania 

do gminnej ewidencji zabytków (wartościowe obiekty chronione planem): 

L.P. OBIEKT ADRES NR DOMU 

1 techn. rolnicze – mur k. XIX, 2 poł. XX w. ul. Niepodległości 2 
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2 Ŝłobek – mur./szach./pocz. XX w. ul. Wałowa 6 
3 spółka Inw. PIAST – mur., k. X w. ul. Kręta 6 
4 dyspozytornia PKS – mur /szach. k. XIX w. ul. Dworcowa 8a 
5 dom – mur., ok. 1880 ul. I Armii Wojska 

Polskiego 
5 

6 dom mieszkalny – mur., k. XIX w. ul. Grunwaldzka 9 
7 kapliczka – mur ok. 1870 ul. I Armii Wojska 

Polskiego 
 

8 pałac – mur ok. 1870 ul. Niepodległości 14 
9 oficyna Pałacowa – mur ok. 1870 r. ul. Niepodległości 14 
10 dom mieszkalny obecnie USG – mur., k. X 

w. 
ul. Niepodległości 12 

11 komenda ul. Chrobrego 6 
12 cmentarz – k. XIX w. ul. Wrocławska  
13 budynek bramy cmentarza – mur. k. XIX w. ul. Wrocławska  
14 mauzoleum na cmentarzu – mur k. XIX w. ul. Wrocławska  
15 dom mieszkalny (ob. ZOZ) – mur. poł. XIX 

w. 
ul. Sobieskiego 5 

16 liceum Ogólnokształcące - mur k. XIX w. ul. Kochanowskiego 20 
17 szkoła podstawowa – mur k. XIX w. ul. Kochanowskiego 2 
18 przedszkole – mur k. 1911 ul. Chrobrego 7 
19 poczta – mur k. XIX w. ul. Pocztowa 4 
20 dworzec kolejowy – mur ok. 1870 ul. Dworcowa 5 
21 hotel – mur. k. XIX w. ul. Dworcowa 10 
22 plebania – mur 2. poł. XVIII w., XX w. ul. Sobieskiego 7 
23 browar – mur. ok. 1880r. ul. I Armii Wojska 

Polskiego 
16 

24 szkoła rolnicza ul. Niepodległości 1 
25 PIAST ul. Kręta 8 
26 dom mieszkalny ul. Chrobrego 5 

 
Wszelkie działania rewaloryzacyjne obejmujące krzyŜe, kaplice i figury przydroŜne 

wymagają opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Ustalono równieŜ zachowanie kompozycji urbanistycznej ulicy (obydwie pierzeje) 

dla zabudowy zlokalizowanej przy ulicach Słowackiego, Mickiewicza oraz Curie-

Skłodowskiej. Wszelkie przebudowy oraz nowobudowane obiekty winny wpisywać się w 

charakter ulicy zgodnie z tradycją miejsc, tj. zachowując koloryt elewacji i pokrycia 

dachowego, charakter detali architektonicznych, małej architektury, zieleni ulicznej itp. 

Dla obszaru objętego planem ustala takŜe zasady kształtowania przestrzeni 

publicznych. Zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu przestrzenie publiczne stanowią: 
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1) reprezentacyjna, centralna przestrzeń publiczna starego miasta (częściowo objęta 

niniejszym planem) wraz z przyległymi ulicami i terenami zieleni oraz obiektami 

uŜyteczności publicznej; 

2) ulice, place, pasaŜe handlowe obudowane w szczególności zabudową usługową wraz 

z terenami zadrzewionymi i terenami przeznaczonymi dla czasowych miejsc postojowych, 

parki, wydzielone ciągi piesze, rowerowe, nie tylko te wyznaczone w planie, ale równieŜ 

te, które towarzyszą przeznaczeniu podstawowemu lub uzupełniającemu, 

dopuszczonemu w obszarze przestrzeni publicznej; 

3) bulwary spacerowe. 

W Planie ustalono działania dotyczące rewitalizacji centralnej przestrzeni 

publicznej wymagające zintegrowania prac w jej wnętrzu, mające na celu wzmocnienie 

jej społecznej funkcji i znaczenia poprzez nasycenie uzupełniającym programem 

funkcjonalnym i uatrakcyjnienie jej wnętrz zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumencie. 

Dla przestrzeni publicznych ustalono: 

1) obowiązek zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym do: 

a) komunikacji: ulic, placów, ciągów pieszych, przejść pieszych, czasowych miejsc 

postojowych (likwidacja progów wysokościowych), 

b) obiektów usługowych i mieszkalnych oraz terenów zieleni urządzonej; 

2) elementy uŜytkowe, w szczególności lampy oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, ławki, 

elementy dekoracyjne i uŜytkowe, dla aranŜacji sezonowych, kosze na śmieci; elementy 

zagospodarowania terenu (chodniki, posadzki placów, ulic itp.), w tym centralnej 

przestrzeni publicznej, wydzielonych ciągów pieszych muszą mieć ujednolicony 

charakter; 

3) wprowadzenie w miarę potrzeby w centralnej przestrzeni publicznej elementów 

wyposaŜenia technicznego, w szczególności takich jak: przyłącza wody i energii dla 

aranŜacji sezonowych; kratek odwadniających. 

4) Zakaz wprowadzania umeblowania ulicznego takiego jak: blaszane pawilony 

handlowe, tymczasowe kioski wolnostojące itp. z zastrzeŜeniem dopuszczenia ogródków 

gastronomicznych i sezonowych imprez (targów okolicznościowych) zapisanych w 

tradycji miasta, przy zastrzeŜeniu konieczności kształtowania tychŜe obiektów zgodnie z 

charakterem zabudowy oraz ustawiania bezpośrednio przed i demontowania natychmiast 

po zakończeniu imprezy. 
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5) Zalecono równieŜ wykonanie kompleksowego projektu aranŜacji przestrzeni 

publicznych (co najmniej w ramach poszczególnych wnętrz urbanistycznych, np.: placu, 

ulicy, pasaŜu handlowego). 

 

2.8. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce na lata 2004-2006 z 

perspektywą realizacji do roku 2010 

 

 Celem dokumentu jest poprawienie jakości Ŝycia mieszkańców w aspektach 

ekonomicznych, przestrzennych oraz społecznych poprzez konkretne inwestycje podjęte 

na terenie miasta. Plan Rozwoju Lokalnego zawiera szczegółowy wykaz zadań 

planowanych do realizacji, mających zaspokoić potrzeby bytowe mieszkańców oraz 

zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną regionu. 

 

2.9. Wybrane strategie sektorowe na poziomie krajowym, regionalnym lub 

lokalnym 

 

Wojewódzka Strategia Rozwoju Pomocy Społecznej na lata 2002-2015  

Pomoc społeczna umoŜliwia przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych tym, którzy 

nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

moŜliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umoŜliwia im Ŝycie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem 

pomocy społecznej jest takŜe zapobieganie trudnym sytuacjom Ŝyciowym przez 

podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem.  

  

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, 

starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na 

poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie 

partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, 

innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 63 

 

Główne cele pomocy społecznej: 

                                                           
63 Por.: www.mpips.gov.pl 
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• wsparcie osób i rodzin w przezwycięŜeniu trudnej sytuacji Ŝyciowej, 

doprowadzenie - w miarę moŜliwości - do ich Ŝyciowego usamodzielniania i 

umoŜliwienie im Ŝycia w warunkach odpowiadających godności człowieka,   

• zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie 

posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i 

osobom niepełnosprawnym,   

• zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i 

rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,   

• zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii 

społecznej, w tym przemocą w rodzinie,  

• integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,   

• stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie. 

 

W ramach Wojewódzkiej Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej na lata 2002-2015 

dokonano analizy słabych stron sfery społecznej na terenie woj. opolskiego. 

Zdefiniowane problemy wyglądają następująco: 

I. Występowanie i nasilenie problemów społecznych. 

1. Wzrost patologii i dysfunkcji społecznych: 

- zwiększający się poziom bezrobocia 

- silne zróŜnicowanie terytorialne wskaźnika bezrobocia 

- pauperyzacja społeczeństwa generująca groźbę ubóstwa zwłaszcza w gminach 

wchodzących w skład powiatów zachodnich województwa zagroŜonych bezrobociem 

strukturalnym. 

2. Zwiększająca się liczba osób ubiegających się o przyznanie pomocy środowiskowej i 

instytucjonalnej 

3. Deformacja struktury demograficznej : 

- ujemny przyrost naturalny 

- ujemne saldo migracji ludności 

- odpływ wykształconej kadry 

4. Wzrost uzaleŜnień od alkoholu i narkotyków 

5. Występowanie bezdomności 

6. Osłabienie więzi rodzinnych ( zwłaszcza w gminach zamieszkałych przez ludność 

autochtoniczną, korzystających z wyjazdów zarobkowych) 

- wzrost rozwodów i liczby rodzin niepełnych 
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II. Problemy osób niepełnosprawnych 

1. Nieprzystosowanie budynków zastanych i nowopowstałych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w formie barier architektonicznych  

- brak wystarczających środków na likwidację barier architektonicznych 

- słaba dostępność do środków komunikacji 

2. Bezrobocie osób niepełnosprawnych i brak wystarczającej liczby ofert pracy 

- Zbyt mało miejsc pracy na chronionym miejscu pracy 

3. Brak pełnego rozeznania liczby osób niepełnosprawnych 

4. Niewystarczająca liczba gabinetów rehabilitacyjnych i długi okres oczekiwania na 

rehabilitację 

5. Zbyt mała liczba osób niepełnosprawnych moŜe korzystać z usług opiekuńczych. 

6. Niewystarczająca liczba WTZ, DDP, DPS i ośrodków rehabilitacji 

7. Trudny dostęp do edukacji na poziomie średnim i zawodowym 

8. Znikoma moŜliwość korzystania ze środków PFRON 

 

III. Problemy III sektora 

1. Zbyt mała liczba organizacji pozarządowych 

2. Ograniczone środki na dofinansowanie istniejących organizacji 

- niskie dotacje 

- trudności w zdobywaniu środków finansowych 

3. Słabe zaangaŜowanie społeczne w działalność 

4. Słaba baza informacyjna na temat organizacji pozarządowych i ich celów statutowych 

 

IV. Problemy na poziomie zaspokajania potrzeb uznanych za podstawowe 

Spadek wśród objętych pomocą rodzin, odsetka gospodarstw domowych, w których 

dochód na 1 członka rodziny wynosił od 201 — 300 zł i powyŜej 300 zł na rzecz 

gospodarstw gorzej uposaŜonych tj. uzyskujących dochód do 0 — 200 zł na 1 członka 

rodziny. 

 

V. Problemy rozwoju kadr i słuŜb pomocy społecznej 

1. Brak środków finansowych na dofinansowanie pracownikom pomocy społecznej 

kosztów podnoszenia kwalifikacji. 

2. Niepełna obsada etatów pracownika socjalnego z powodu braków środków 

finansowych 

3. Niski prestiŜ słuŜb socjalnych. 
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Realizacja celów głównych jak i szczegółowych LPR wpłynie na priorytety 

rozwojowe, jakie zakłada opisywana strategia w szczególności zaś na: 

- Zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji coraz liczniejszych grup 

społecznych; 

- Poprawę  jakości Ŝycia osób doświadczających deprywacji społecznej. 

 

Ponadto, wymienione poniŜej dokumenty będą mogły znaleźć zastosowanie w 

obszarze rewitalizacji LPR Miasta Głubczyce: 

- Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Głubczyckim na lata 2007-2010, 

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Głubczyckim na lata 

2007-20013, 

- Wojewódzka Strategia Integracji i Polityki Społecznej na lata 2007-2009, 

- Wieloletni Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia do 2015 roku województwa opolskiego, 

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. 
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Rozdział III 

ZałoŜenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 
3.1. Okres realizacji LPR  
  
 Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Głubczyc był przygotowywany w 2008 

r., natomiast wdraŜany będzie od 2009 do 2013 r. z perspektywą realizacji do 2015 r. 

Horyzont czasowy wdraŜania programu jest ściśle powiązany z okresem programowania 

UE, a więc LPR będzie funkcjonować w ramach budŜetu unijnego na lata 2007-2013.   

MoŜliwość aplikacji o środki z przeznaczeniem na realizację programu rewitalizacji 

daje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) jest natomiast 

podstawowym narzędziem dystrybucji środków ze wspomnianego Funduszu w 

województwie opolskim. RPO WO zakłada realizację 7 Osi Priorytetowych, wśród nich 

zaś Oś Priorytetową 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych 

działanie 6.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”. 

 

3.2. Przesłanki wyboru obszaru rewitalizacji oraz cele rewitalizacji Miasta 
 
 ZałoŜenia dotyczące wyboru obszarów rewitalizacji zostaną sformułowane na 

podstawie przeprowadzonej we wcześniejszej części niniejszego opracowania analizy 

trzech sfer funkcjonowania Głubczyc: zagospodarowania przestrzennego, gospodarczej i 

społecznej. Część opisową uzupełnią równieŜ wyniki badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta w 2008 r.  

 Prócz wspomnianych metod obszary wskazane jako niezbędne do rewitalizacji 

zostaną wyznaczone na podstawie osobnej analizy wskaźnikowo-opisowej. 

   W Głubczycach nie przewiduje się programowania działań oraz realizacji 

projektów dotyczących mieszkalnictwa, dlatego teŜ nie wyznaczano obszarów 

kwalifikujących się do wsparcia w tym zakresie.  

 Jak wykazano wcześniej, idea i cele rewitalizacji są ściśle powiązane z 

dokumentami planistycznymi na poziomie miasta i regionu. Realizacja LPR będzie 

przebiegać w kontekście określonego otoczenia strategicznego. Dokumentami 

planistycznymi stanowiącymi prawo w zakresie gospodarowania przestrzenią na obszarze 

miasta i gminy są przede wszystkim „Studium Uwarunkowań i Kierunków 
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Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głubczyce”  oraz „Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego”.   

Przygotowując LPR, analizowano równieŜ zapisy wyŜej wymienionych 

dokumentów w zakresie moŜliwości realizowania zadań inwestycyjnych. Na podstawie 

interpretacji uwarunkowań realizacji inwestycji na terenie miasta dokonano ostatecznego 

wyboru obszaru i celów rewitalizacji Głubczyc.  

 
3.3. Obszar rewitalizacji  

 
3.3.1. Kryteria wyboru obszaru rewitalizacji – anal iza wska źnikowa i opisowa. 

 

Zaproponowana w wytycznych64 metodologia wyznaczania obszaru rewitalizacji jest 

przydatnym i obiektywnym narzędziem wykorzystującym krytyczną analizę czynników.  

Przeprowadzenie szczegółowej analizy wskaźnikowej w odniesieniu do ulic miasta 

precyzuje gdzie występuje sytuacja problematyczna i co najwaŜniejsze, z jakim 

nasileniem.  Na wspomnianą juŜ wyŜej metodologię składa się z 10 kroków, tzn.: 

 

Krok 1. – zebranie bezwzględnych danych liczbowych65 dla wszystkich wskaźników w odniesieniu do 
wybranych porównywalnych obszarów (obszary swoim zasięgiem muszą opisywać całe miasto / gminę / 
region – w zaleŜności w odniesieniu do jakiego obszaru jest prowadzona analiza); 
 
Krok 2. – przyporządkowanie wszystkim obszarom liczby mieszkańców;  
 
Krok 3. – w celu ujednolicenia obliczeń nominalną wartość wskaźnika (np. 5 osób długotrwale 
bezrobotnych) naleŜy odnieść do liczby mieszkańców danego obszaru (liczba mieszkańców ulicy); 
 
Krok 4. – obliczenie średniej arytmetycznej dla ujednoliconych wskaźników  
 
Krok 5. – obliczenie odchylenia standardowego dla poszczególnych wskaźników  
 
Krok 6. – standaryzacja wskaźników – w celu umoŜliwienia sumowania danych, wskaźniki 
podlegają standaryzacji. Polega to na odjęciu od wartości wskaźnika dla danego obszaru (obliczonej 
w kroku 3), średniej wartości dla całego miasta i podzieleniu przez odchylenie standardowe dla całego 
miasta. W wyniku tej procedury wszystkie wystandaryzowane wskaźniki mają rozkład charakteryzujący się 
jednakową średnią (zero) i odchyleniem standardowym (jeden), co umoŜliwia ich logiczną interpretację i 
uprawnia do dodawania. Wskaźniki przybierają symbol WS. 
Wystandaryzowane wskaźniki oznaczają odchylenie od normy, którą reprezentuje wartość średnia dla 
całego miasta, i mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Przejście odchylenia od średniej do 
wartości dodatniej wskazuje, które obszary/ulice odznaczają się wskaźnikiem degradacji wyŜszym od 
średniej dla całego miasta. Z kolei wartości ujemne odchylenia ukazują obszary o najlepszej sytuacji 
społecznej, w których negatywne zjawiska społeczne w porównaniu ze średnią dla całego miasta 
odznaczają się mniejszym natęŜeniem. 
 
Krok. 7. – obliczenie sumarycznego wskaźnika degradacji – zsumowanie wystandaryzowanych 

                                                           
64 Wytyczne w zakresie zasad opracowywania i oceny LPR w ramach RPOWO 2007-2013, działanie 6.1 „Rewitalizacja 
obszarów miejskich” str.29-42. 
65 Wszelkie dane liczbowe dla obliczenia wskaźników zostały zebrane od odpowiednich jednostek i przekazane autorom 
opracowania. Dane pochodzą z: Urzędu Miejskiego w Kluczborku ( W6,W7-mieszkalnictwo), Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kluczborku (W4, W9), Komendy Powiatowej Policji (W10) w Kluczborku Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kluczborku(W1,W2). 
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wskaźników dla poszczególnych obszarów: 
WSS= WS1 + WS2 +... + WSn, 
gdzie: WS – wskaźniki zestandaryzowane 
n – liczba analizowanych wskaźników (odpowiadająca minimum 3 kryteriom z rozporządzenia) 
Krok. 8. – Interpretacja wyników - Jest to najwaŜniejszy element opisywanej metodologii, gdyŜ na podstawie 
obiektywnych przesłanek pozwala stwierdzić, na których obszarach dominują zjawiska negatywne. W LPR 
nie ma obowiązku prezentować całego procesu ww. metodologii (powinna być jednak udostępniona do 
wglądu na Ŝyczenie Instytucji Zarządzającej), jednakŜe autorzy programu mają obowiązek zaprezentować w 
formie tabelarycznej wszystkie analizowane obszary (np. ulice) z podaniem wartości wystandaryzowanych 
wskaźników cząstkowych (Ws1 do Wsn) oraz wskaźnika sumarycznego WSS. 
 
Krok. 9. – Mieszkalnictwo- W przypadku, gdy na wyznaczonym obszarze do rewitalizacji (krok od 1 do 8) 
beneficjent będzie chciał realizować projekty z zakresu mieszkalnictwa, będzie musiał dodatkowo udowodnić, 
iŜ np. dane ulice spełniają kryteria oraz wartości referencyjne podane w tabeli nr 6.66 
 
Krok. 10. – Interpretacja wyników dotyczących tkanki mieszkaniowej - PoniewaŜ kaŜdy ze wskaźników 

ujednoliconych osiąga pewne wartości dla obszarów objętych wsparciem naleŜy wskazać, czy odchylenie 

występuje powyŜej, czy teŜ poniŜej wartości referencyjnej, co pozwoli ocenić kwalifikowalność danego 

obszaru do wsparcia. Proponuje się zaznaczenie w ramach kaŜdego wskaźnika poszczególnych cech 

obszarów, w celu wizualizacji, które z nich spełniają wymagane kryteria a które nie kwalifikują się do 

wsparcia. 

 

Wśród wymienionych w Wytycznych67 przykładowych wskaźników odnoszących 

się do kryteriów określonych w Rozporządzeniu68 autorzy opracowania wybrali dla miasta 

Głubczyce te zamieszczone poniŜej  i przeanalizowali pod ich kątem ulice w mieście. 

W katalogu wytypowanych wskaźników znalazły się: 

• W1 - wskaźnik pomocy społecznej 

• W4 - wskaźnik bezrobocia długotrwałego  

• W6 - wskaźnik starzenia się społeczeństwa 

• W9- wskaźnik wykształcenia osób bezrobotnych 

• W10-wskaźnik przestępczości i wykroczeń 

 

Tabela zamieszczona poniŜej przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy w odniesieniu 

do głubczyckich ulic. Zgodnie z wytycznymi zaprezentowano wskaźniki 

wystandaryzowane wraz z tzw. sumarycznym wskaźnikiem degradacji. Zamieszczono 

równieŜ wartości maksymalne i minimalne w odniesieniu do poszczególnych wskaźników 

oraz poziomy degradacji. 

                                                           
66 Patrz str. 37 Wytycznych w zakresie zasad opracowywania i oceny LPR w ramach RPOWO 2007-2013, działanie 6.1 
„Rewitalizacja obszarów miejskich”. 
67 Por.: Wytyczne w zakresie zasad opracowywania i oceny LPR w ramach RPOWO 2007-2013, działanie 6.1 
„Rewitalizacja obszarów miejskich”, str. 30-31. 
68 Por.: Rozporządzenia KE nr 1828/2006 z dnia 08 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) 
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 
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WSKAŹNIKI  ZESTANDARYZOWANE       

Ws1 - wskaźnik 
pomocy 

społecznej 

Ws4 - 
wskaźnik 

bezrobocia 
długotrwałego  

Ws6 - wskaźnik starzenia 
się społeczeństwa 

Ws9 - wskaźnik 
wykształcenia osób 

bezrobotnych 

Ws10 - 
wskaźnik 

przestępczości 
i wykroczeń 

Wss – 
sumaryczny 

wsk. 
degradacji 

ULICA 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
pl. 1 Maja 

-0,45 -0,38 -1,01 -0,29 -0,74 -2,86 
Akacjowa 

-0,45 -0,38 0,20 -0,29 -0,74 -1,65 
Andersa 

0,18 0,28 -1,39 0,40 0,82 0,29 
pl. Armii Krajowej 

0,68 0,30 0,39 0,41 0,06 1,83 
Bałuckiego 

-0,22 -0,16 0,69 -0,03 1,11 1,39 
Bolesława Chrobrego 

-0,45 -0,24 0,90 -0,29 -0,57 -0,65 
os. Bończyka 

-0,45 -0,25 -0,07 -0,29 -0,74 -1,79 
Broniewskiego 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
Browarna 

-0,09 -0,06 0,49 -0,06 1,22 1,51 
Dworcowa 

0,34 0,08 2,52 -0,10 -0,74 2,11 
Emilii Plater 

0,19 0,12 -0,27 0,32 0,64 0,99 
Fabryczna 

0,31 0,68 -0,51 0,53 0,20 1,21 
Garbarska 

-0,13 -0,16 1,33 -0,20 -0,54 0,29 
Gdańska 

Tab.28. Wskaźniki zestandaryzowane oraz sumaryczny wskaźnik degradacji dla ulic w mieście Głubczyce; opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez: UM Głubczyce, Komendę Powiatową 

w Głubczycach, PUP Głubczyce oraz OPS Głubczyce. 
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-0,07 -0,01 -0,28 -0,16 -0,15 -0,66 
Grunwaldzka 

2,29 -0,38 0,20 -0,29 -0,74 1,09 
Głowackiego 

0,11 0,06 -0,56 0,10 -0,56 -0,85 
I Armii Wojska Polskiego 

-0,33 -0,32 0,87 -0,29 0,34 0,29 
Jana Pawła II 

-0,31 -0,26 0,84 -0,19 -0,23 -0,15 
Klasztorna 

0,02 0,03 -0,04 0,03 1,86 1,91 
Kochanowskiego 

-0,45 -0,38 -0,99 -0,29 -0,74 -2,85 
Kolejowa 

-0,45 -0,38 2,03 -0,29 -0,74 0,17 
Konopnickiej 

-0,34 -0,34 -0,52 -0,27 -0,69 -2,16 
os. Konstytucji 3 Maja 

-0,12 -0,24 -0,13 -0,21 1,75 1,04 
Kopernika 

0,58 0,70 -0,29 0,36 1,58 2,92 
Koszarowa 

-0,33 -0,18 0,34 -0,09 -0,15 -0,41 
Kozielska 

-0,24 -0,27 0,35 -0,06 -0,21 -0,43 
Kołłątaja 

7,77 8,28 -1,39 8,58 -0,74 22,50 
pl. Kościelny 

0,00 -0,02 0,40 0,09 0,01 0,49 
Kościuszki 

-0,23 -0,15 0,90 -0,18 -0,23 0,10 
Krakowska 

-0,45 -0,38 0,74 -0,29 0,01 -0,37 
Krasińskiego 

-0,36 -0,28 -0,05 -0,18 -0,50 -1,38 
Krnowska 
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0,58 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -2,22 
Królowej Jadwigi 

-0,25 -0,06 0,03 -0,18 0,01 -0,45 
Kręta 

-0,45 -0,38 1,16 -0,29 -0,74 -0,70 
Kwiatowa 

-0,45 -0,38 2,44 -0,29 3,31 4,62 
Lwowska 

0,06 -0,11 0,10 -0,29 -0,10 -0,34 
Miarki 

-0,33 -0,28 0,45 -0,20 -0,49 -0,84 
Mickiewicza 

-0,39 -0,25 0,17 -0,22 0,23 -0,46 
Moniuszki 

-0,45 -0,38 -0,23 -0,29 -0,74 -2,09 
Morawska 

0,04 -0,04 0,79 -0,02 0,03 0,79 
Niepodległości 

-0,41 -0,30 -1,29 -0,20 -0,63 -2,83 
Nowy Świat 

-0,45 0,09 1,39 -0,12 -0,74 0,17 
Ogrodowa 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
Olimpijska 

-0,18 -0,17 -0,02 -0,21 1,64 1,07 
Oświęcimska 

-0,33 -0,12 -0,37 0,12 2,94 2,23 
Parkowa 

0,92 1,54 -1,39 0,70 -0,74 1,03 
Piastowska 

0,08 -0,22 -0,77 0,04 0,01 -0,88 
Plebiscytowa 

-0,45 -0,38 1,34 -0,29 0,23 0,45 
Pocztowa 

-0,17 -0,08 -1,06 -0,29 -0,74 -2,33 
Polna 
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-0,15 -0,08 0,80 -0,16 0,47 0,88 
Powstańców 

0,58 0,05 1,96 -0,06 -0,74 1,78 
Przyrowie 

0,09 0,13 -0,02 0,17 0,96 1,33 
Raciborska 

0,01 -0,11 1,42 -0,18 -0,56 0,59 
Ratuszowa 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
Rynek 

-0,45 0,85 -0,02 -0,29 -0,74 -0,64 
RoŜnowska 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
Sienkiewicza 

-0,45 -0,15 1,51 -0,29 1,12 1,74 
Skłodowskiej-Curie 

0,05 -0,03 1,04 -0,06 0,09 1,09 
Sobieskiego 

0,85 0,65 0,22 0,59 -0,14 2,17 
Sosnowiecka 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
pl. Św. Józefa 

-0,45 -0,14 0,20 -0,29 0,39 -0,29 
pl. Sportowy 

0,77 0,58 -0,21 0,15 -0,74 0,55 
Staszica 

0,85 -0,38 1,13 -0,05 0,86 2,40 
pl. Stawowy 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
Stelmacha 

-0,45 -0,38 1,19 -0,29 -0,74 -0,67 
Stroma 

-0,34 -0,22 -0,38 -0,21 -0,51 -1,66 
Sudecka 

-0,07 -0,12 0,32 -0,02 -0,40 -0,28 
Słowackiego 
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-0,42 -0,25 -0,67 -0,15 -0,66 -2,14 
os. Tuwima 

0,11 -0,06 0,42 0,05 -0,02 0,49 
Warszawska 

0,59 0,47 -0,58 0,46 1,54 2,48 
Wałowa 

-0,45 -0,28 -1,16 -0,29 -0,50 -2,68 
Wiązowa 

-0,35 -0,27 -1,39 -0,29 0,31 -1,98 
Wodna 

-0,45 -0,38 0,76 -0,29 4,32 3,96 
Wrocławska 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
Zakonna 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
Zacisze 

0,90 0,61 -0,45 0,30 -0,40 0,95 
pl. Zgody 

-0,33 -0,20 -0,51 -0,24 -0,47 -1,74 
al. Śląska 

-0,25 -0,20 -0,10 -0,22 0,52 -0,27 
śeromskiego 

 

7,77 8,28 2,52 8,58 4,32 22,50 WARTOŚĆ MAKSYMALNA 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 WARTOŚĆ MINIMALNA 

       pow.4 pow.4,5 pow.1,5 pow.4,5 pow.2,5 pow.11,5 SYTUACJA B. ZŁA 
0-4 0-4,5 0-1,5 0-4,5 0-2,5 0-11,5 SYTUACJA ZŁA 
brak brak (-0,5)-0 brak brak (-1,5) - 0 SYTUACJA DOBRA 
brak brak pow. -0.5 brak brak pow. -1,5 SYTUACJA B. DOBRA 
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W tabeli zaprezentowanej powyŜej dla kaŜdej z ulic podano wartości 

zestandaryzowanych wskaźników:  

• W1 - wskaźnik pomocy społecznej 

• W4 - wskaźnik bezrobocia długotrwałego  

• W6 - wskaźnik starzenia się społeczeństwa 

• W9- wskaźnik wykształcenia osób bezrobotnych 

• W10-wskaźnik przestępczości i wykroczeń 

a takŜe Wss- sumaryczny wskaźnik degradacji. 

Wyszczególniono równieŜ w poszczególnych analizowanych wskaźnikach ich 

wartości maksymalne oraz minimalne. Dla czytelności interpretacji wyników analizy 

wskaźników cząstkowych, naleŜało wyszczególnić czy dana ulica/obszar charakteryzuje 

się zjawiskami negatywnymi czy teŜ pozytywnym. Interpretacji dokonano w 

czterostopniowej skali degradacji. Wartość liczbowa 0 jest tzw. normą. Stanowi ona 

granicę pomiędzy sytuacją problemową a korzystną. 

Skala degradacji posiada 4 poziomy tj.: 

SYTUACJA BARDZO ZŁA - POWYśEJ „WARTOŚĆ MAKSYMALNA / 2” (WŁĄCZNIE) 
SYTUACJA  ZŁA - OD 0 (WŁĄCZNIE) DO „WARTOŚĆ MAKSYMALNA / 2 
SYTUACJA DOBRA - „WARTOŚĆ MINIMALNA/ 2” (WŁĄCZNIE) DO 0 

SYTUACJA BARDZO DOBRA - POWYśEJ „WARTOŚĆ MINIMALNA / 2” 
 

 

Przestrzeń na poszczególnych poziomach w skali została ustalona poprzez 

podzielenie przez 2 róŜnicy punktowej pomiędzy zerem a wartością minimalną oraz 

zerem a wartością maksymalną, jakie przyjmuje dany wskaźnik (wartość minimalna i 

maksymalna muszą być zaokrąglone w gorę do liczby całkowitej). Następne zaznaczona 

w ramach kaŜdego wskaźnika poszczególnych cech obszarów, w celu wizualizacji, które z 

nich charakteryzują się najbardziej negatywnymi cechami. Im mniejsze natęŜenie 

problemów społecznych i lepsza sytuacja (mniejsza wartość wskaźnika), tym mniej 

intensywny kolor. 

Aby moŜliwe było zobrazowanie degradacji poszczególnych ulic Głubczyc na 

mapie miasta, zaznaczono ulice, na których sumaryczny wskaźnik degradacji – Wss- 

osiągnął wartości kwalifikujące sytuację do bardzo złych bądź złych. – PATRZ MAPA 1. 
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Rys.5. Mapa – ulice Głubczyc z zaznaczonymi sytuacjami kryzysowymi na bazie Wss pochodzącego 

z przeprowadzonej analizy wskaźnikowej; opracowanie własne; mapa pochodzi z serwisu 

www.glubczyce.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odniesieniu do zaprezentowanej mapy występowania na poszczególnych ulicach 

Głubczyc sytuacji kryzysowych naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe znacząco duŜa liczba ulic miasta 

charakteryzuje się kumulacją negatywnych zjawisk. ZałoŜono tezę, Ŝe największe 

problemy skumulowane są w tzw. centrum miasta. Na poparcie tego twierdzenia 

składają się dwa znaczące dowody: 

Pierwszy, polegający na twierdzeniu, Ŝe w obszarze centrum występuje większe 

zagęszczenie ulic i zwarcie zabudowy niŜ w dalszej części miasta. Im dalej od centrum, 

tym generalnie występowanie zjawisk negatywnych słabnie. Ponadto kryzysy występują 

na stosunkowo długich ulicach (poza centrum), np. Kochanowskiego, Dworcowej, 

Oświęcimskiej, Raciborskiej czy teŜ Wrocławskiej, jednakŜe w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie, np. os. Konstytucji 3 Maja czy teŜ os. Bończyka nie odnotowuje się 

problemów. Część ulic centrum, na których nie występują tzw. zjawiska negatywne 

(ujemne Wss), nie jest zamieszkałych. 

Drugi, polegający na porównaniu średniej wartości Wss na ulicach centrum 

Głubczyc oraz na pozostałych ulicach. Owe porównanie wykazuje, Ŝe na 31 ulicach 

centrum Głubczyc średnia wartość Wss wynosi 0,59 a na pozostałych ulicach miasta 

średnia Wss= -0,37. Z związku z powyŜszym zakłada się, Ŝe 31 ulic znajdujących się w 

centrum Głubczyc stanowi obszar, który będzie podlegał szczegółowej analizie w celu 

potwierdzenia, Ŝe obszar ten moŜna uznać w całości za kryzysowy. W celu 

dogodniejszego wysnuwania poszczególnych wniosków w poniŜszej tabeli zamieszczono 

owe 31 ulic i odpowiadające im wartości zestandaryzowanych wskaźników.  
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WSKAŹNIKI  ZESTANDARYZOWANE       

Ws1 - wskaźnik 
pomocy 

społecznej 

Ws4 - 
wskaźnik 

bezrobocia 
długotrwałego  

Ws6 - wskaźnik starzenia 
się społeczeństwa 

Ws9 - wskaźnik 
wykształcenia osób 

bezrobotnych 

Ws10 - 
wskaźnik 

przestępczości 
i wykroczeń 

Wss – 
sumaryczny 

wsk. 
degradacji 

ULICA 

0,68 0,30 0,39 0,41 0,06 1,83 
Bałuckiego 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
Browarna* 

0,34 0,08 2,52 -0,10 -0,74 2,11 
Emilii Plater 

0,19 0,12 -0,27 0,32 0,64 0,99 
Fabryczna 

0,31 0,68 -0,51 0,53 0,20 1,21 
Garbarska 

-0,13 -0,16 1,33 -0,20 -0,54 0,29 
Gdańska 

-0,33 -0,32 0,87 -0,29 0,34 0,29 
Jana Pawła II 

-0,31 -0,26 0,84 -0,19 -0,23 -0,15 
Klasztorna 

0,58 0,70 -0,29 0,36 1,58 2,92 
Koszarowa 

-0,33 -0,18 0,34 -0,09 -0,15 -0,41 
Kozielska 

7,77 8,28 -1,39 8,58 -0,74 22,50 
pl. Kościelny 

0,00 -0,02 0,40 0,09 0,01 0,49 
Kościuszki 

-0,25 -0,06 0,03 -0,18 0,01 -0,45 
Kręta 

-0,39 -0,25 0,17 -0,22 0,23 -0,46 
Moniuszki 

Tab.29. Wskaźniki zestandaryzowane oraz sumaryczny wskaźnik degradacji dla 31 ulic ( obszaru rewitalizacji) w mieście Głubczyce; opracowanie własne. 
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-0,41 -0,30 -1,29 -0,20 -0,63 -2,83 
Nowy Świat 

0,92 1,54 -1,39 0,70 -0,74 1,03 
Piastowska 

0,08 -0,22 -0,77 0,04 0,01 -0,88 
Plebiscytowa 

0,58 0,05 1,96 -0,06 -0,74 1,78 
Przyrowie 

0,01 -0,11 1,42 -0,18 -0,56 0,59 
Ratuszowa 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
Rynek* 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
Sienkiewicza* 

0,85 0,65 0,22 0,59 -0,14 2,17 
Sosnowiecka 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
pl. Św. Józefa 

0,77 0,58 -0,21 0,15 -0,74 0,55 
Staszica 

0,85 -0,38 1,13 -0,05 0,86 2,40 
pl. Stawowy 

0,11 -0,06 0,42 0,05 -0,02 0,49 
Warszawska 

0,59 0,47 -0,58 0,46 1,54 2,48 
Wałowa 

-0,35 -0,27 -1,39 -0,29 0,31 -1,98 
Wodna 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
Zakonna 

-0,45 -0,38 -1,39 -0,29 -0,74 -3,25 
Zacisze 

0,90 0,61 -0,45 0,30 -0,40 0,95 
pl. Zgody 
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3.3.2. Wnioski z przeprowadzonej analizy 

Opierając się na wynikach analizy wskaźnikowej przeprowadzonej dla całego miasta 

oraz przesłanek zawartych w poprzednim podrozdziale uznajemy, Ŝe obszarem 

wymagającym największego wsparcia jest centrum Głubczyc w skład, którego włączono 

31 ulic. Jest to obszar zwarty i obciąŜony występowaniem skumulowanych problemów, 

obejmujących niezwykle istotne sfery: pomocy społecznej, bezrobocia, przestępczości, 

niskiego poziomu wykształcenia osób bezrobotnych oraz niekorzystnych trendów 

demograficznych.  

W skład obszaru wchodzą następujące ulice: Bałuckiego, Browarna, Emilii Plater, 

Fabryczna, Garbarska, Gdańska, Jana Pawła II, Klasztorna, Koszarowa, Kozielska, pl. 

Kościelny, Kościuszki, Kręta, Moniuszki, Nowy Świat, Piastowska, Plebiscytowa, 

Przyrowie, Ratuszowa, Rynek, Sienkiewicza, Sosnowicka, pl. Św. Józefa, Staszica, pl. 

Stawowy, Warszawska, Wałowa, Wodna, Zakonna, Zacisze, pl. Zgody. 

Na 31 ulic obszaru, aŜ 18 charakteryzuje się Wss-, który przyjmuje wartości 

kryzysowe (12 – sytuacja zła i 1 - sytuacja b.zła). Pozostałe 13 ulic bądź jest 

niezamieszkałych (5) i wtedy Wss przyjmują wartości ujemne (sytuacja b. dobra), bądź 

zamieszkałych (8), gdzie Wss przyjmuje wartości charakteryzowane w większości, jako 

dobre. Niektóre niezamieszkałe ulice stanowią place czy teŜ łączniki pomiędzy innymi 

ulicami i odznaczają się znacznym stopniem degradacji występującej tam infrastruktury.  

Reasumując, na opisywanym terenie blisko 70% ulic zamieszkałych jest 

występowaniem skumulowanych kryzysów. Uzasadnione jest, zatem uznanie całego 

obszaru za kryzysowy i włączenie ulic „bez problemów” do obszaru rewitalizowanego. 

Wynika to z przekonania, Ŝe sąsiedztwo z ulicami kryzysowymi ma na nie pośredni bądź 

bezpośredni negatywny wpływ. Ponadto nie bez znaczenia jest chęć osiągnięcia 

spójności całego analizowanego obszaru. 

Obszar znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej typu A i B. W jego 

granicach znajduje się wiele cennych obiektów zabytkowych.  

Dodatkowo, na uwagę zasługuje fakt, Ŝe w 2008 roku, w centralnej części 

obszaru, oddano do uŜytku, wybudowany od podstaw, ratusz miejski. To niespotykane 

zdarzenie oprócz swojego pozytywnego wymiaru (wzniesienie, zniszczonej przez wojnę, 

najwaŜniejszej budowli w kaŜdym mieście) ma teŜ negatywne implikacje polegające na 

duŜym kontraście, jaki powstał pomiędzy nową budowlą a otoczeniem (zabudowania 

mieszkalne, place, skwery, drogi, chodniki etc.). Powstały kontrast wymaga szybkiej 

niwelacji, dlatego niezmiernie waŜne jest sukcesywne i szybkie poprawienie 

zdegradowanej infrastruktury i przestrzeni miejskich w tym obszarze.  
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3.3.3. Graficzne zaprezentowanie obszaru rewitalizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.6. Mapa obszaru rewitalizacji w mieście Głubczyce. 

 

3.3.4. Opis poszczególnych obszarów rewitalizacji 

I. Nazwa obszaru: ZABYTKOWE CENTRUM GŁUBCZYC 

II. Zasięg geograficzny obszaru: 

Obszar rewitalizacji obejmuje następujące ulice:  Bałuckiego, Browarna, Emilii 

Plater, Fabryczna, Garbarska, Gdańska, Jana Pawła II, Klasztorna, Koszarowa, Kozielska, 

pl. Kościelny, Kościuszki, Kręta, Moniuszki, Nowy Świat, Piastowska, Plebiscytowa, 

Przyrowie, Ratuszowa, Rynek, Sienkiewicza, Sosnowicka, pl. Św. Józefa, Staszica, pl. 

Stawowy, Warszawska, Wałowa, Wodna, Zakonna, Zacisze, pl. Zgody.  

Od północy granica przebiega wzdłuŜ ulic: Sienkiewicza i Gdańskiej; od południa 

wzdłuŜ ul. Fabrycznej, Garbarskiej i Sosnowieckiej; od zachodu wzdłuŜ ul. Kościuszki, a 

od wschodu wzdłuŜ Sosnowieckiej i Placu Stawowego. 
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III. Charakterystyka obszaru 

 

Obszar rewitalizacji obejmuje centralną część Głubczyc, gdzie usytuowanych jest 

wiele zabytków architektury. Na terenie rewitalizowanych ulic zamieszkują 4 304 osoby69 

Obszar objęty jest strefą konserwatorską typu A i B. 

Opisywana strefa stanowi waŜne miejsce z punktu widzenia toŜsamości 

historycznej Głubczyc. Głubczyce to jedno z najstarszych miast śląskich. Jego 

powstanie datuje się na XII w. Miasto cechuje się unikalnym i czytelnym układem 

urbanistycznym, sięgającym tradycjami średniowiecza. Odnajdujemy tutaj, zatem 

zachowany kształt rynku miasta w formie wycinka koła wraz z ratuszem pośrodku oraz 

historyczną sieć ulic. Centralna część miasta obfituje w obiekty historyczne pochodzące z 

XIX oraz początków XX wieku.  

Charakterystyczne dla opisywanej przestrzeni są pozytywne walory obrazowe ulic 

śródmiejskich, takie jak np. krzywizny ulic, pozwalające widzieć elewacje budynków w 

interesujących skrótach, zamknięcia dominantami, jak np. wieŜą kościelną czy teŜ 

budynkiem o duŜych walorach urbanistycznych.  

 

Nierozerwalnymi elementami krajobrazu obszaru rewitalizacji są: 

 

Odbudowany w latach 2006-2008 Ratusz Miejski z kamieniczkami - w marcu 

1945 r. przez powiat głubczycki przetoczył się front wschodni. Miasto Głubczyce zostało 

zbombardowane, a ratusz spłonął. Jego wypalona ruina po wojnie była stopniowo 

rozbierana, aŜ wreszcie pozostał jedynie kikut wieŜy i obmurowanie parteru. W 2008 

roku oddano do uŜytku nowy obiekt, otwierając tym samym drogę do kolejnych działań 

mających na celu rehabilitację zniszczonej przez wojnę i wieloletnie zaniedbania 

przestrzeni. 

 

Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIII w. 

przebudowany w XIV w. i na początku XX w. (1903-1907). W części zabytkowej świątyni 

warto zobaczyć: wczesnogotycki trzynawowy korpus z kruchtą wejściową i nadbudowane 

w późniejszym czasie wieŜe czołowe zaopatrzone w barokowe hełmy; kamienne 

dekoracje roślinne w nawach świątyni;  wczesnogotyckie 3 kamienne portale;  słuŜki o 

kapitelach kostkowych w kruchcie pod wieŜą; transept (nawa poprzeczna); prezbiterium; 

laskowaty szczyt frontowy. 
                                                           
69 Według danych przekazanych przez Urząd Miejski w Głubczycach. 
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Mury obronne z II poł. XIII w. - okazałe fragmenty murów obronnych przetrwały do 

naszych czasów, w tym 9 półkolistych ośmiobocznych baszt. Najlepiej zachowany 

fragment murów (furta z XX w.) znajduje sie obok Klasztoru Franciszkanów.  

 
Zespół klasztoru franciszkanów - obejmujący barokowy kościół (wnętrze w 
większości 
rokokowe) i charakterystyczny czteroskrzydłowy klasztor z wirydarzem pośrodku. 
 
Figury barokowe na rynku - pochodzą z roku 1738. Cokół ma kamienną balustradę, 
w naroŜnikach posagi św. Sebastiana, Rocha i Idziego. Na postumencie posąg Matki 
Boskiej na globie ziemskim. Przy moście nad Psiną u zbiegu ul. Moniuszki i Sosnowieckiej 
posąg św. Jana Nepomucena z XVIII w. 

 

W granicach opisywanego obszaru zlokalizowane są następujące prawnie chronione 

obiekty: 

• kościół parafialny p.w. Narodzenia N.M.P.; nr rej.112/54 I, 
• ratusz; nr rej.284/58 I, 
• kościół i klasztor o.o. Franciszkanów; nr rej.1096/65 II, 
• zachowane fragmenty murów miejskich w granicach obszaru objętego planem, 
• baszta obronna, ul. Zakonna; nr rej.781/64, 
• baszta obronna, ul. Wodna; nr rej.781/64, 
• baszta obronna, ul. Wodna 9; nr rej.781/64, 
• baszta obronna, ul. Koszarowa; nr rej.781/64. 
• dom mieszkalny - ul. J.P. II 5; nr rej.951/65 I, 
• dom mieszkalny - ul. J.P.II 7; nr rej.952/65 I, 
• dom mieszkalny - ul. Ratuszowa 12; nr rej.1936/67, 
• dom mieszkalny - Pl. Kościelny 4 - nr rej.949/65 I, 
• dom mieszkalny - Pl. Kościelny 5 - nr rej.950/65 I, 
• barokowa wielofigurowa kompozycji rzeźbiarska zwieńczona figurą Matki Boskiej 

nr rej. Ks. B.t.I - 53/67. 
 

Autorzy opracowania zwracają równieŜ uwagę na następujące deficyty i potencjały 

występujące w opisywanym obszarze rewitalizacji tj.: 

DEFICYTY: 

• z uwagi na uwarunkowania historyczne (zniszczenia wojenne), przestrzeń 

publiczna w centrum miasta (pierwotnie harmonicznie zabudowana) uległa 

znacznej deprecjacji; 

• zaburzenie krajobrazu miejskiego poprzez zabudowanie przestrzeni 

niewłaściwymi w formie i skali budynkami czy teŜ poprzez lokalizację drobnych 

obiektów handlowych (kiosków) o róŜnej formie. 
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• degradacja infrastruktury technicznej, układu komunikacyjnego, placów, 

zespołów zieleni miejskiej, ciągów komunikacji pieszej itp.; 

• zauwaŜalne są wieloletnie braki w zakresie renowacji i remontów tkanki 

mieszkaniowej, a poza tym znaczna część tkanki mieszkaniowej zlokalizowanej w 

centrum to obiekty wybudowane przed rokiem 1918 i wymagające pilnej 

interwencji; 

• dekapitalizacja obiektów o wartościach historycznych; 

• obciąŜenie zespołów poprawnych budynków pojedynczymi obiektami 

niezgodnymi z charakterem tych zespołów; 

• utrata przez Rynek rdzenia struktury miejskiej poprzez przeniesienie szeregu 

usług do części zachodniej miasta; 

• znaczne obciąŜenia ruchem kołowym pojazdów, zwłaszcza na skrzyŜowaniach 

ulic; 

• występowanie zjawiska migracji zamoŜniejszych grup mieszkańców z centrum na 

obrzeŜa miasta i napływ do obszaru rewitalizacji grup słabszych ekonomicznie, 

czasem dotkniętych skumulowanymi problemami dot. m.in.: ubóstwa, 

bezrobocia, przestępczości oraz problemów starzenia się społeczeństwa itp. 

 

POTENCJAŁY: 

• zapoczątkowany poprzez odbudowę ratusza miejskiego proces rewitalizacji 
rdzennego centrum miasta; 

• obszar spójny z jasno wyszczególnioną funkcją przestrzenną; 

• poparcie mieszkańców dla działań rewitalizacyjnych w obszarze (wyraŜone w 
ankietach dot. rewitalizacji); 

• unikalny i czytelny układ urbanistyczny; 

• obszar posiadający obiekty o walorach historycznych. 

 

IV. Wiodące funkcje obszaru: 

reprezentacyjna, usługowa, mieszkaniowa. 

 

V. Podstawowe cechy obszaru ZABYTKOWE CENTRUM GŁUBCZYC 
wskazujące na realizację kryteriów obszaru rewitalizacji 
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Jak juŜ wcześniej zasygnalizowano, obszar predysponowany do przeprowadzenia 

na nim procesów rewitalizacji zlokalizowany jest w centralnej części Głubczyc. Na bazie 

wyników przeprowadzonej dla ulic Głubczyc analizy wskaźnikowej zauwaŜono, Ŝe obszar 

centralny wykazuje negatywną róŜnicę w odniesieniu do otaczających go innych 

przestrzeni miasta. Zostało to wstępnie potwierdzone zarówno w drodze porównania 

średniej Wss dla ulic centrum w stosunku do średniej pozostałych ulic miasta czy teŜ 

chociaŜby wykazanie, Ŝe aŜ blisko 70% zamieszkałych ulic obszaru jest dotknięte 

kryzysami.  

Słowem, istnieją obiektywne przesłanki do zakwalifikowania ZABYTKOWEGO 

CENTRUM GŁUBCZYC i jego 31 ulic do obszaru rewitalizacji. Postaramy się w tym 

miejscu wskazać, z odwołaniem do elementów wcześniejszej analizy, w jakim stopniu i 

jakim zakresie występują kryzysy w badanej strefie. 

 Przypomnijmy, Ŝe dla potrzeb analizy wskaźnikowej posługiwano się 5 

wskaźnikami. Dla tego opisu będziemy wykorzystywać wskaźniki zestandaryzowane oraz 

sumaryczne wskaźniki degradacji.  

 PoniŜej przedstawiono i scharakteryzowano poszczególne elementy i wyniki 
przeprowadzonej analizy. 

WSKAŹNIK 1 – POMOCY SPOŁECZNEJ – wyraŜony liczbą osób 
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności 
(wykorzystano dla wyznaczenia obszaru rewitalizacji). 

Obszar rewitalizowany zamieszkuje 34% ogółu wszystkich mieszkańców Głubczyc70. Na 

terenie miasta odnotowuje się liczbę 504 osób, które korzystają z zasiłków pomocy 

społecznej. W badanym obszarze (stosunkowo o wiele mniejszym od reszty 

miasta) W1 wynosi 236 osób, czyli prawie 47% wszystkich tego typu 

przypadków. Problem dotyczy 62% wszystkich zamieszkałych ulic obszaru. Jego 

największe nasilenie odnotowujemy na ulicach: Bałuckiego, pl. Kościelnym, Koszarowej, 

Piastowskiej, Sosnowieckiej, Staszica, pl. Stawowym. JuŜ same liczby pokazują skalę 

negatywnego zjawiska i potwierdzają, Ŝe skala ubóstwa mieszkańców przedmiotowego 

obszaru jest duŜa. Oczywiście ubóstwo moŜe implikować występowanie innych 

niepoŜądanych zjawisk społecznych bądź z nimi współistnieć, a takŜe prowadzić do 

wykluczenia społecznego. W tym miejscu potwierdza się pośrednio równieŜ nasze 

załoŜenie, dot. wewnętrznej migracji zamoŜniejszych grup społecznych na obrzeŜa 

miasta i wypełnianie w ten sposób powstałej luki przez słabsze ekonomicznie grupy 

mieszkańców. 

                                                           
70 Według danych przekazanych przez Urząd Miasta w Głubczycach na przedmiotowym obszarze zamieszkuje 4304 
osoby. 
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WSKAŹNIK 4 – WSKAŹNIK BEZROBOCIA DŁUGOTRWAŁEGO – wyraŜony 

udziałem długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym. 

Na terenie Głubczyc problem bezrobocia długotrwałego odnotowano w 400 przypadkach. 

Dla porównania w obszarze rewitalizacji to aŜ 171 osób. Procentowo udział 

ten wynosi zatem aŜ 42,75% ogółu osób dotkniętych tym problemem. 

Przypomnijmy, Ŝe obszar ten jest zamieszkały przez 1/3 wszystkich mieszkańców 

Głubczyc. Zaś osoby te zamieszkują jedynie 26 ulic miasta. To kolejny dowód na to, Ŝe 

wybrany do rewitalizacji obszar dotknięty jest znaczącymi i róŜnorodnymi problemami. 

Podobnie jak w przypadku opisu poprzedniego wskaźnika, naleŜy jasno zaznaczyć, Ŝe 

współistnienie takich zjawisk jak ubóstwo i bezrobocie to prosta droga do wykluczenia 

społecznego, marginalizacji społecznej i występowania innych negatywnych zjawisk 

społecznych (alkoholizm, przestępczość, przemoc w rodzinie itp.).  

Wartości kryzysowe wskaźnika odnotowujemy na prawie połowie ulic obszaru. Ich 

największe nasilenie (najwyŜsze wśród kryzysowych wartości wskaźnika) odnotowujemy 

na ulicach: Piastowskiej, Garbarskiej, Koszarowej, pl. Kościelnym, Staszica, pl. Zgody. 

 

WSKAŹNIK 6 – STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA – mierzony liczbą 

osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. 

W mieście Głubczyce, wg danych podanych przez miejską ewidencję ludności, 

odnotowujemy 2234 osoby w wieku poprodukcyjnym. Stanowią one 17, 61% wszystkich 

mieszkańców Głubczyc. Obszar rewitalizacji zamieszkuje 825 takich osób, co stanowi 

blisko 37% ogółu osób w wieku poprodukcyjnym. Występowanie kryzysowych 

wskaźników odnotowujemy w 54% zamieszkałych ulic obszaru. Warto wskazać, Ŝe na 14 

ulic kryzysowych obszaru 2 wykazują sumaryczne wskaźniki degradacji na poziomie b. 

złych wartości. Są to ulice E.Plater oraz Przyrowie. Największe nasilenie kryzysowych 

wartości sumarycznego wskaźnika degradacji odnotowujemy na ulicach: Gdańskiej; Jana 

Pawła II, Klasztornej, Ratuszowej (3 - gęsto zaludnione) czy teŜ Pl. Stawowym. 

Biorąc pod uwagę dane dot. struktury ludności, wykazane w pierwszej części 

dokumentu, z której wynika, Ŝe liczba osób w wieku poprodukcyjnym corocznie wzrasta, 

a liczba osób w wieku przedprodukcyjnym sukcesywnie maleje, naleŜy zwrócić 

szczególną uwagę na tę kategorię problemu. Przy tym bowiem trendzie następować 

będzie w owej strukturze sukcesywne zwiększanie się grupy osób w wieku 

poprodukcyjnym, równieŜ w badanym obszarze.  

Osoby w wieku poprodukcyjnym wymagają szczególnej uwagi z powodu 

specyficznych uwarunkowań, jakie przysługują im z racji wieku, a więc: spokój, 
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bezpieczeństwo, wysoka jakość przestrzeni publicznych, wysoka jakość miejsc 

zamieszkania i wypoczynku, wysoka jakość opieki medycznej i społecznej etc. Z racji 

wieku tych osób moŜliwe jest równieŜ występowanie towarzyszących starości bolączek: 

niepełnosprawność, samotność, mniejsza mobilność czy teŜ słabsza pozycja 

ekonomiczna. Wszystko to przemawia jednoznacznie na szczególne traktowanie 

analizowanej grupy. Warto raz jeszcze podkreślić, Ŝe w opisywanym obszarze centrum 

Głubczyc osoby te stanowią stosunkowo liczną grupę mieszkańców. 

 Z drugiej strony osoby w wieku poprodukcyjnym mają -  z racji swojego 

doświadczenia Ŝyciowego, wiedzy oraz posiadania wolnego czasu potencjalnie duŜe 

moŜliwości aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym czy teŜ kulturalnym lokalnej 

społeczności, co samo w sobie jest waŜnym potencjałem tych osób jak i obszaru, który 

zamieszkują. Właściwie rozwijany i pielęgnowany potencjał środowiska seniorów moŜe 

bardzo korzystnie wpływać na dalszy samorozwój tej grupy wiekowej oraz innych osób 

zamieszkujących wspólny obszar. 

 

 

WSKAŹNIK WYKSZTAŁCENIA OSÓB BEZROBOTNYCH mierzony liczbą 

bezrobotnych z wykształceniem podstawowym. 

Na terenie miasta wg danych dot. rynku pracy71 odnotowano 684 przypadki 

bezrobotnych osób, z czego 267 osoby posiadają wykształcenie podstawowe, co stanowi 

w ujęciu procentowym blisko 40%. Osoby te stanowią, zatem największą grupę wśród 

wszystkich osób bezrobotnych w mieście. Podobnie sytuacja wygląda w analizowanym 

obszarze. Odnotowujemy tu bowiem 127 osób posiadających wykształcenie podstawowe 

i dotkniętych zjawiskiem bezrobocia. Prawie połowa, bo aŜ 47,57% ogółu osób 

bezrobotnych z wykształceniem podstawowym zamieszkuje obszar rewitalizacji. Niskie 

kwalifikacje zawodowe nie sprzyjają rozwiązywaniu problemu bezrobocia, a wręcz są 

realną przeszkodą w jego przezwycięŜeniu. W badanym obszarze problemem dotknięta 

jest połowa wszystkich zamieszkałych ulic obszaru. I tak jak w poprzednich przypadkach, 

równieŜ tutaj naleŜy stwierdzić, Ŝe bezrobocie implikuje inne społeczne problemy i moŜe 

prowadzić do wykluczenia społecznego. 

 

WSKAŹNIK 10 – PRZESTĘPCZOŚCI I WYKROCZEŃ – mierzony liczbą 
przestępstw na 1 tys. ludności. 

                                                           
71 Wg raportów Urzędu Statystycznego w Opolu za 2007 r. 
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Wg danych przekazanych przez policję w 2007 roku odnotowano na terenie 

miasta 487 przypadków naruszenia prawa. Obszar rewitalizowany charakteryzuje się 

liczbą 136 tego typu przypadków, czyli blisko 28% ogółu wszystkich zdarzeń. Z analizy 

poszczególnych ulic obszaru rewitalizacji wynika, Ŝe wartości kryzysowe wykazuje 12 

ulic. Zaledwie w 9 z 31 ulic nie odnotowano Ŝadnego przypadku naruszenia prawa.   

 

Reasumując, naleŜy stwierdzić, Ŝe analizowany obszar w większości 

analizowanych zagadnień ( ubóstwo, bezrobocie, starzenie się społeczeństwa, 

przestępczość) cechuje się duŜym udziałem (często ponad 40%) w stosunku do 

wszystkich analizowanych przypadków na terenie miasta. Nie bez znaczenia jest, Ŝe owe 

kryzysy mogą się ze sobą łączyć i wzajemnie się determinować, co wyraŜone jest 

występowaniem kryzysowych wartości Wss aŜ w 70% wszystkich zamieszkiwanych ulic 

obszaru. Generalnie, ulice w obszarze cechują się występowaniem średnio 3 

kryzysowych wartości wskaźnika na 5 badanych. Wagę występowania poszczególnych 

problemów wzmacnia miejsce ich występowania, czyli centralna, najwaŜniejsza w 

kaŜdym organizmie miejskim przestrzeń w mieście. Jeśli obszar ten ma być wizytówką 

miasta i pełnić m.in. funkcje reprezentacyjne, to niezmiernie istotne jest przezwycięŜenie 

występujących tu kryzysów.   

Oczywiście, naleŜy równieŜ zaznaczyć, Ŝe opisywany obszar posiada przypadki 

ulic, których wartości jednostkowych wskaźników przyjmują niekryzysowe wartości bądź 

całościowo (Wss) ulice te nie są problematyczne, jednakŜe ich bezpośrednie sąsiedztwo z 

ulicami kryzysowymi ma na nie bezpośredni lub pośredni negatywny wpływ. 

Uzasadnione zatem staje się włączenie ich do obszaru rewitalizacji z uwagi na 

utrzymanie spójności całego obszaru. 

Jak juŜ wcześniej wspomniano opisywany obszar posiada znaczne deficyty dot. 

kwestii zagospodarowania przestrzennego i problemów infrastrukturalnych, co jeszcze 

dodatkowo negatywnie wpływa na całościowy obraz tego obszaru i predysponuje go do 

podjęcia dla niego działań naprawczych. 

 

VI. Podstawowe cele działań rewitalizacyjnych w obszarze zabytkowe 
centrum Głubczyc 

 

Za cele podstawowe dla obszaru rewitalizacji uznaje się: 

- Rewaloryzację zdegradowanej przestrzeni miejskiej w zabytkowym centrum Głubczyc  



 

 

- Aktywizację grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym 

- Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości 

Wszystkie ww. cele będą miały wpływ na 
obszaru. 

 

VII. Rewitalizacja w sferze przestrzennej

 

Identyfikacja specyficznych problemów w sferze przestrzennej obszaru 

rewitalizacji dokonana została na podstawie informacji z

podstawie opinii mieszkańców pozyskanej w drodze badania ankietowego 

przeprowadzonego w opisywanym obszarze.

 

 

PROBLEMY W SFERZE PRZESTRZENNEJ

• znaczna deprecjacja przestrzeni public

• dysharmonia w zabudowie centralnej części miasta

miejskiego poprzez zabudowanie przestrzeni niewłaściwymi w formie i skali 

budynkami czy teŜ poprzez lokalizację drobnych obiektów handlowych (kiosków) 

6%

7%

13%

10%

11%

Wyk.1. Pyt. 29. Jakie problemy, związane z sferą przestrzenną, występują Pana(i) 

zdaniem na obszarze objętym rewitalizacją?
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Aktywizację grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym  

Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości  

Wszystkie ww. cele będą miały wpływ na podwyŜszenie jakość Ŝycia mieszkańców 

Rewitalizacja w sferze przestrzennej 

Identyfikacja specyficznych problemów w sferze przestrzennej obszaru 

dokonana została na podstawie informacji zawartych w rozdziale I oraz na 

podstawie opinii mieszkańców pozyskanej w drodze badania ankietowego 

przeprowadzonego w opisywanym obszarze. 

PROBLEMY W SFERZE PRZESTRZENNEJ 

naczna deprecjacja przestrzeni publicznej w obszarze 

dysharmonia w zabudowie centralnej części miasta (zaburzenie krajobrazu 

miejskiego poprzez zabudowanie przestrzeni niewłaściwymi w formie i skali 

budynkami czy teŜ poprzez lokalizację drobnych obiektów handlowych (kiosków) 

11%

12%

17%

13%

Wyk.1. Pyt. 29. Jakie problemy, związane z sferą przestrzenną, występują Pana(i) 

zdaniem na obszarze objętym rewitalizacją?

brak lub niewystarczająca ilość kamer systemu 

monitorowania miasta

nadmierne obciążenie poprzez indywidualny ruch 

kołowy, nierozwiązany problem miejsc parkingowych 

niska estetyka budynków

niski standard budynków i mieszkań

bardzo niski poziom efektywności energetycznej 

budynków i mieszkań

niewystarczające oświetlenie uliczne

zła jakość chodników dla pieszych i dróg dojazdowych

zła jakość lub brak tras rowerowych

brak ławek i miejsc zielonych

Ŝycia mieszkańców 

Identyfikacja specyficznych problemów w sferze przestrzennej obszaru 

wartych w rozdziale I oraz na 

podstawie opinii mieszkańców pozyskanej w drodze badania ankietowego 

 

zaburzenie krajobrazu 

miejskiego poprzez zabudowanie przestrzeni niewłaściwymi w formie i skali 

budynkami czy teŜ poprzez lokalizację drobnych obiektów handlowych (kiosków) 

Wyk.1. Pyt. 29. Jakie problemy, związane z sferą przestrzenną, występują Pana(i) 

brak lub niewystarczająca ilość kamer systemu 

nadmierne obciążenie poprzez indywidualny ruch 

kołowy, nierozwiązany problem miejsc parkingowych 

niska estetyka budynków

niski standard budynków i mieszkań

bardzo niski poziom efektywności energetycznej 

niewystarczające oświetlenie uliczne

zła jakość chodników dla pieszych i dróg dojazdowych

zła jakość lub brak tras rowerowych

brak ławek i miejsc zielonych



 

 

o róŜnej formie; obciąŜenie zespołów poprawnych budynków pojedynczymi 

obiektami niezgodnymi z charakterem 

• degradacja infrastruktury technicznej, układu komunikacyjnego, plac

zespołów zieleni miejskiej, ciągów komunikacji pieszej itp.

• niski standard budy

efektywności energetycznej,

• dekapitalizacja obiektów o wartościach historycznych;

• utrata przez Rynek rdzenia struktury miejskiej poprzez przeniesienie szeregu 

usług do części zachodniej miasta,

• niezadawalający stan organizacji ruchu kołowego ( zwłaszcza na skrzyŜowaniach) 

z uwagi na nadmierne obciąŜenie

W przeprowadzonej ankiecie mieszkańcy mieli moŜliwość wskazania przedsięwzięć 

poprawiających stan sfery przestrzennej. Uwagi mieszkańców znalazł

w celach dla sfery przestrzennej oraz zadaniach planowanych do wdroŜenia. 

zamieszczono opinię mieszkańców centrum Głubczyc.

 

 

CELE W SFERZE PRZESTRZENNEJ

- podniesienie jakości przestrzeni publicznych (
zieleni) 

- podniesienie jakości infrastruktury drogowej i około drogowej 
oświetlenie) 

- podniesienie jakości infrastruktury technicznej (

9%

10%

13%

10%

Wyk.2. Pyt.30. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia, związane z sferą przestrzenną, 

powinno się Pana(i) zdaniem realizować w pierwszej kolejności?
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; obciąŜenie zespołów poprawnych budynków pojedynczymi 

obiektami niezgodnymi z charakterem tych zespołów) 

degradacja infrastruktury technicznej, układu komunikacyjnego, plac

zieleni miejskiej, ciągów komunikacji pieszej itp. 

iski standard budynków i mieszkań, w tym ich niska estetyka oraz niski poziom 

efektywności energetycznej, 

dekapitalizacja obiektów o wartościach historycznych; 

utrata przez Rynek rdzenia struktury miejskiej poprzez przeniesienie szeregu 

usług do części zachodniej miasta, 

niezadawalający stan organizacji ruchu kołowego ( zwłaszcza na skrzyŜowaniach) 

z uwagi na nadmierne obciąŜenie; 

W przeprowadzonej ankiecie mieszkańcy mieli moŜliwość wskazania przedsięwzięć 

poprawiających stan sfery przestrzennej. Uwagi mieszkańców znalazł

w celach dla sfery przestrzennej oraz zadaniach planowanych do wdroŜenia. 

zamieszczono opinię mieszkańców centrum Głubczyc. 

CELE W SFERZE PRZESTRZENNEJ 

podniesienie jakości przestrzeni publicznych (place, skwery, place 

podniesienie jakości infrastruktury drogowej i około drogowej (drogi, chodniki, parkingi, 

ci infrastruktury technicznej (wod-kan.) 

17%

15%

9%

17%

10%

Wyk.2. Pyt.30. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia, związane z sferą przestrzenną, 

powinno się Pana(i) zdaniem realizować w pierwszej kolejności?

modernizacja i przebudowa budynków, 

znajdujących się na obszarze rewitalizowanym

poprawa estetyki i standardu budynków oraz 

mieszkań

budowa systemu monitoringu miejskiego

modernizacja chodników dla pieszych i dróg 

dojazdowych

poprawa efektywności energetycznej budynków i 

mieszkań

modernizacja oświetlenia ulicznego

modernizacja i budowa tras rowerowych

budowa nowych miejsc parkingowych

; obciąŜenie zespołów poprawnych budynków pojedynczymi 

degradacja infrastruktury technicznej, układu komunikacyjnego, placów, 

w tym ich niska estetyka oraz niski poziom 

utrata przez Rynek rdzenia struktury miejskiej poprzez przeniesienie szeregu 

niezadawalający stan organizacji ruchu kołowego ( zwłaszcza na skrzyŜowaniach) 

W przeprowadzonej ankiecie mieszkańcy mieli moŜliwość wskazania przedsięwzięć 

poprawiających stan sfery przestrzennej. Uwagi mieszkańców znalazły odzwierciedlenie 

w celach dla sfery przestrzennej oraz zadaniach planowanych do wdroŜenia. PoniŜej 

 

place, skwery, place zabaw, zespoły 

(drogi, chodniki, parkingi, 

Wyk.2. Pyt.30. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia, związane z sferą przestrzenną, 

powinno się Pana(i) zdaniem realizować w pierwszej kolejności?

modernizacja i przebudowa budynków, 

znajdujących się na obszarze rewitalizowanym

poprawa estetyki i standardu budynków oraz 

budowa systemu monitoringu miejskiego

modernizacja chodników dla pieszych i dróg 

poprawa efektywności energetycznej budynków i 

modernizacja oświetlenia ulicznego

modernizacja i budowa tras rowerowych

budowa nowych miejsc parkingowych



 

 

- modernizacja zabytkowych obiektów wraz z nadaniem im dodatkowych

- przywrócenie centrum Głubczyc funkcji reprezentacyjnej

PLANOWANE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE W SFERZE PRZEST

- Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce

 

VIII. REWITALIZACJA W SFERZE GOSPODARCZEJ

 

Specyficzne problemy w sferze 

zawartych w rozdziale I, wyników przeprowadzonej analizy wskaźnikowej oraz badań 

ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców opisywanego obszaru.

mieszkańców wyglądają następująco.

 

 

PROBLEMY W SFERZE GOSPODARCZEJ

- niezadawalający poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta zwłaszcza niski 
odsetek małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze handlu i usług

- mała liczba nowych miejsc pracy na terenie miasta

- brak instytucji wsparcia sektora MŚP

28%

8%
8% 2%

1%

1%

Wyk.3. Pyt.24. Jakie problemy gospodarcze Pana(i) zdaniem występują na obszarze 
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modernizacja zabytkowych obiektów wraz z nadaniem im dodatkowych funkcji 

rzywrócenie centrum Głubczyc funkcji reprezentacyjnej  

 

PLANOWANE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE W SFERZE PRZESTR

Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce 

REWITALIZACJA W SFERZE GOSPODARCZEJ 

Specyficzne problemy w sferze gospodarczej zidentyfikowano na podstawie informacji 

zawartych w rozdziale I, wyników przeprowadzonej analizy wskaźnikowej oraz badań 

ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców opisywanego obszaru.

mieszkańców wyglądają następująco. 

SFERZE GOSPODARCZEJ 

niezadawalający poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta zwłaszcza niski 
odsetek małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze handlu i usług

mała liczba nowych miejsc pracy na terenie miasta / bezrobocie 

wsparcia sektora MŚP 

20%

18%

5%

9%

1%

Wyk.3. Pyt.24. Jakie problemy gospodarcze Pana(i) zdaniem występują na obszarze 

objętym rewitalizacją? 

niski standard lokali, przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą

trudności z parkowaniem i dojazdem, zwłaszcza 

w centrum Gubczyc

brak lub zła jakość terenów i obiektów 

przedsiębiorstw

brak zachęt dla przedsiębiorców

brak nowych miejsc pracy

słaby rozwój handlu i usług

niewystarczająca promocja miasta, w tym 

zabytków, terenów zielonych itp. 

kontrole, inspekcje, wymogi sanitarne, ppoż. 

itp.

funkcji  

RZENNEJ 

gospodarczej zidentyfikowano na podstawie informacji 

zawartych w rozdziale I, wyników przeprowadzonej analizy wskaźnikowej oraz badań 

ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców opisywanego obszaru. Opinie 

 

niezadawalający poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta zwłaszcza niski 
odsetek małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze handlu i usług 

Wyk.3. Pyt.24. Jakie problemy gospodarcze Pana(i) zdaniem występują na obszarze 

niski standard lokali, przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą

trudności z parkowaniem i dojazdem, zwłaszcza 

brak lub zła jakość terenów i obiektów 

brak zachęt dla przedsiębiorców

brak nowych miejsc pracy

słaby rozwój handlu i usług

niewystarczająca promocja miasta, w tym 

zabytków, terenów zielonych itp. 

kontrole, inspekcje, wymogi sanitarne, ppoż. 



 

 

- zła jakość lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą

- niewystarczająca promocja miasta

CELE W SFERZE GOSPODARCZEJ

- stworzenie warunków do funkcjonowania 
promocji i informacji turystycznej

- oŜywienie gospodarcze miasta Głubczyce

- walka z bezrobociem poprzez aktywne formy oraz promocję samozatrudnienia

- przeznaczenie lokali uŜytkowych (zlokalizowanych w nowo wybudowanym ratuszu) na 
działalność usługowo-handlową.

 

PLANOWANE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE W SFERZE 

- utworzenie Centrum informacji gospodarczo

- przygotowanie i wdroŜenie Programu OŜywienia Gospodarczego Miasta Głubczyce

- realizacja cyklicznego projektu (2009

- sprzedaŜ nowych lokali uŜytkowych zlokalizowanych w nowo wybudowanym ratuszu na 
działalność usługowo-handlową

 

IX. Rewitalizacja w sferze społecznej

 

Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich sfer do identyfikacji problemów, 

wyznaczania celów i planowanych działań

16%

12%

15%

Wyk.4. Pyt. 26. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze, związane z 

rewitalizacją, powinno się Pana(i) zdaniem realizować w pierwszej kolejności?
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lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą 

niewystarczająca promocja miasta 

CELE W SFERZE GOSPODARCZEJ 

tworzenie warunków do funkcjonowania podmiotu wsparcia przedsiębiorczości oraz 
promocji i informacji turystycznej, 

oŜywienie gospodarcze miasta Głubczyce 

walka z bezrobociem poprzez aktywne formy oraz promocję samozatrudnienia

rzeznaczenie lokali uŜytkowych (zlokalizowanych w nowo wybudowanym ratuszu) na 
handlową.  

PLANOWANE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE W SFERZE GOSPODARCZEJ

utworzenie Centrum informacji gospodarczo-turystycznej w Ratuszu Miejskim

wanie i wdroŜenie Programu OŜywienia Gospodarczego Miasta Głubczyce

realizacja cyklicznego projektu (2009-2013) NOWE SZANSE-NOWE WYZWANIA 

sprzedaŜ nowych lokali uŜytkowych zlokalizowanych w nowo wybudowanym ratuszu na 
handlową. 

Rewitalizacja w sferze społecznej 

Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich sfer do identyfikacji problemów, 

wyznaczania celów i planowanych działań posłuŜyły elementy informacji zawartych w 

57%

Wyk.4. Pyt. 26. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze, związane z 

rewitalizacją, powinno się Pana(i) zdaniem realizować w pierwszej kolejności?

tworzenie nowych miejsc pracy

zachęty dla inwestorów, 

lokujących swoje siedziby na 

obszarze rewitalizowanym
poprawa standardu lokali, 

przeznaczonych pod działalność 

gospodarczą
promocja inwestycyjna 

terenów i obiektów 

rewitalizowanych

 

przedsiębiorczości oraz 

walka z bezrobociem poprzez aktywne formy oraz promocję samozatrudnienia 

rzeznaczenie lokali uŜytkowych (zlokalizowanych w nowo wybudowanym ratuszu) na 

GOSPODARCZEJ 

w Ratuszu Miejskim 

wanie i wdroŜenie Programu OŜywienia Gospodarczego Miasta Głubczyce 

NOWE WYZWANIA  

sprzedaŜ nowych lokali uŜytkowych zlokalizowanych w nowo wybudowanym ratuszu na 

Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich sfer do identyfikacji problemów, 

informacji zawartych w 

Wyk.4. Pyt. 26. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze, związane z 

rewitalizacją, powinno się Pana(i) zdaniem realizować w pierwszej kolejności?

tworzenie nowych miejsc pracy

zachęty dla inwestorów, 

lokujących swoje siedziby na 

obszarze rewitalizowanym
poprawa standardu lokali, 

przeznaczonych pod działalność 

promocja inwestycyjna 

terenów i obiektów 

rewitalizowanych



 

 

rozdziale I, wyniki przeprowadzonej analizy wskaźnikowej oraz b

przeprowadzonych wśród mieszkańców opisywanego obszaru.

 

PROBLEMY W SFERZE SPOŁECZNEJ

• występowanie negatywnych zjawisk demograficznych (starzenie się społeczność, 
migracje, ujemny przyrost naturalny)

• występowanie skumulowanych problemów
bezrobocie, niski poziom kwalifikacji osób bezrobotnych, przestępczość, problemy 
wieku podeszłego, niepełnosprawność, bezradność w sprawach o
wychowawczych), 

• problemy mniejszości romskiej głównie w obszarze biedy

• mała liczba i aktywność org. pozarządowych

• niewystarczająca oferta kulturalna

• słaba identyfikacja z miastem

 

W ramach prowadzonych badań ankietowych zapytaliśmy mieszkańców o realizację 

najwaŜniejszych przedsięwzięć 

zamieszczono poniŜej. 

5%

18%

7%

8%

7%

Wyk.5. Pyt.27. Jakie problemy społeczne Pana(i) zdaniem występują na obszarze objętym 
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przeprowadzonej analizy wskaźnikowej oraz badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród mieszkańców opisywanego obszaru. 

PROBLEMY W SFERZE SPOŁECZNEJ 

ystępowanie negatywnych zjawisk demograficznych (starzenie się społeczność, 
migracje, ujemny przyrost naturalny), 

ystępowanie skumulowanych problemów społecznych (ubóstwo, alkoholizm, 
bezrobocie, niski poziom kwalifikacji osób bezrobotnych, przestępczość, problemy 
wieku podeszłego, niepełnosprawność, bezradność w sprawach o

problemy mniejszości romskiej głównie w obszarze biedy i niedoboru lokali mieszkalnych

mała liczba i aktywność org. pozarządowych, 

niewystarczająca oferta kulturalna, 

identyfikacja z miastem.  

W ramach prowadzonych badań ankietowych zapytaliśmy mieszkańców o realizację 

najwaŜniejszych przedsięwzięć społecznych w obszarze rewitalizacji. Odpowiedź 
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ystępowanie negatywnych zjawisk demograficznych (starzenie się społeczność, 

społecznych (ubóstwo, alkoholizm, 
bezrobocie, niski poziom kwalifikacji osób bezrobotnych, przestępczość, problemy 
wieku podeszłego, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-

i niedoboru lokali mieszkalnych, 

W ramach prowadzonych badań ankietowych zapytaliśmy mieszkańców o realizację 

w obszarze rewitalizacji. Odpowiedź 

Wyk.5. Pyt.27. Jakie problemy społeczne Pana(i) zdaniem występują na obszarze objętym 

alkoholizm
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niepełnosprawność

problemy wieku podeszłego

przemoc w rodzinie 

bezrobocie

narkomania

przestępczość

przestępczość młodocianych

żadne 



 

 

CELE W SFERZE SPOŁECZNEJ

• Aktywizacja, wsparcie

• Poszerzenie moŜliwości spędzania wolnego czasu przez 

 

PLANOWANE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE W SFERZE SPOŁECZNEJ 

 

• Remont zespołu klasztornego franciszkanów w Głubczycach 

pomieszczeń na cele społeczne: świetlica dla dzieci z rodzin patologicznych, centrum 

wsparcia Ŝywieniowego, punkt

starodruków.  

• Rewitalizacja Domu Nauczyciela z przeznaczeniem na Wojewódzką Bibliotekę 

Pedagogiczną w Opolu Filii w 

w środowisku lokalnym

• Program aktywizacji społeczno

(cyklicznie w latach 2009

• Promocja zdrowego stylu 
2013) 

• Pędzlem i pieśnią malowane 
2009-2013), 

• Międzynarodowe festiwale młodych pianistów (

• Jarmark Joannitów (cyklicznie
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Wyk.6. Pyt.28. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, związane z 

rewitalizacją, powinno się Pana(i) zdaniem realizować w pierwszej kolejności?
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SPOŁECZNEJ 

, wsparcie i integracja grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym

Poszerzenie moŜliwości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców obszaru

PLANOWANE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE W SFERZE SPOŁECZNEJ 

Remont zespołu klasztornego franciszkanów w Głubczycach i 

pomieszczeń na cele społeczne: świetlica dla dzieci z rodzin patologicznych, centrum 

Ŝywieniowego, punkt informacji bibliotecznej zasobów biblioteki 

Rewitalizacja Domu Nauczyciela z przeznaczeniem na Wojewódzką Bibliotekę 

Pedagogiczną w Opolu Filii w Głubczycach jako centrum edukacji, informacji i kultury 

w środowisku lokalnym 

społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet w Gminie Głubczyce 

(cyklicznie w latach 2009-2013), 

Promocja zdrowego stylu Ŝycia w rodzinie wolnej od uzaleŜnień 

Pędzlem i pieśnią malowane – plener i warsztaty artystyczne (cyklicznie w latac

Międzynarodowe festiwale młodych pianistów (cyklicznie, od 2009 co

Joannitów (cyklicznie w latach 2009-2013), 
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Wyk.6. Pyt.28. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, związane z 

rewitalizacją, powinno się Pana(i) zdaniem realizować w pierwszej kolejności?

zwiększenie pomocy dla najuboższych

poprawa bezpieczeństwa publicznego 

zmniejszenie bezrobocia

dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleń

poszerzenie oferty sportowo

poszerzenie oferty kulturalnej

poszerzenie oferty turystycznej

organizacja punktów wsparcia i grup 

terapeutycznych dla osób wykluczonych

 

zagroŜonych wykluczeniem społecznym.  

mieszkańców obszaru. 

PLANOWANE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE W SFERZE SPOŁECZNEJ  

i adaptacja części 

pomieszczeń na cele społeczne: świetlica dla dzieci z rodzin patologicznych, centrum 

i bibliotecznej zasobów biblioteki 

Rewitalizacja Domu Nauczyciela z przeznaczeniem na Wojewódzką Bibliotekę 

centrum edukacji, informacji i kultury 

zawodowej bezrobotnych kobiet w Gminie Głubczyce 

ń i przemocy (2009-

plener i warsztaty artystyczne (cyklicznie w latach 

cyklicznie, od 2009 co dwa lata), 

Wyk.6. Pyt.28. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, związane z 

rewitalizacją, powinno się Pana(i) zdaniem realizować w pierwszej kolejności?

zwiększenie pomocy dla najuboższych

poprawa bezpieczeństwa publicznego 

zmniejszenie bezrobocia

dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleń

poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej

poszerzenie oferty kulturalnej

poszerzenie oferty turystycznej

organizacja punktów wsparcia i grup 

terapeutycznych dla osób wykluczonych
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• Wystawa „Międzynarodowe studenckie Biennale małej formy” (cyklicznie w latach 
2009-2015), 

• Kolonie letnie dla dzieci romskich w Głubczycach 

• Dzień Głubczyckiego Anioła StróŜa 

• Wystawa pt. Miasteczko Miłosierdzia biskupa Nathana 

• 750 lecie kościoła w Głubczycach 

 

X. Uproszczone karty planowanych przedsięwzięć w obszarze zabytkowe 
centrum Głubczyc 

 

PROJEKT 1 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:  

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE 
 
INWESTOR: GMINA GŁUBCZYCE 
 
ZAKRES RZECZOWY / PROPONOWANE WSKAŹNIKI  OSIĄGNIĘCIA CELU: 
 
W ramach projektu przewiduje się uporządkowanie  i zagospodarowanie  przestrzeni 

publicznej obejmującej wykonanie skwerów zieleńców placów zabaw . Ponadto w 

ramach projektu wykonana zostanie modernizacja zdegradowanej infrastruktury 

technicznej w zakresie infrastruktury drogowej oraz infrastruktury wod – kan. W celu 

poprawy bezpieczeństwa wykonane zostanie takŜe oświetlenie drogowe.  

W ramach modernizacji dróg przewiduje się  rozebranie w całości pasa jezdnego w celu 

zabudowania warstwy wyrównawczej podbudowy górnej oraz ponowne ułoŜenie 

historycznej kostki zgodnie ze stanem istniejącym obecnie.  Projekt zakłada wykonanie 

kompleksowe przełoŜenie nawierzchni pasa jezdnego z maksymalnie duŜym 

wykorzystaniem zachowanej kostki historycznej. Całość ograniczana krawęŜnikami 

drogowymi, kamiennymi na ławach betonowych.  Ponadto wymieniona zostanie kostka 

brukowa na chodnikach. W ramach zagospodarowania terenów zielonych przewiduje się 

umieszczenie elementów małej architektury w postaci ławek, koszów na śmieci itp. 

Ponadto przewiduje się nasadzenie nowego zadrzewienia. Powstaną równieŜ place 

zabaw, które zostaną wyposaŜone w atestowane urządzenia zabawowe. 

 
WSKAŹNIK PRODUKTU:  

• Długość wymienionych lub zmodernizowanych dróg – 5 km 
• Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej lub energetycznej – 2,5 km 
• Liczba zrewitalizowanych obszarów 1 szt. 
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WSKAŹNIK REZULATATU:  

• Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu – 3, 5 ha 
• Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru – 50 000 osoby /rok 
• Liczba podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na obszarach rewitalizowanych 

– 65 szt. 
 

UZASADNIENIE REALIZACJI INWESTYCJI: 

Zdegradowana przestrzeń publiczna oraz infrastruktura techniczna negatywnie 

wpływa na wizerunek miasta a tym samym na zainteresowanie potencjalnych 

inwestorów lokowaniem nowych inwestycji na terenie gminy Głubczyce, co ogranicza 

rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Stanowi takŜe barierę w 

zwiększaniu mobilności zawodowej i procesu aktywizacji mieszkańców Głubczyc.  Dzięki 

realizacji inwestycji zapobiegnie się dalszej degradacji zabytkowych dróg, poprawi się 

stan techniczny bez szkody dla ich walorów,  poprawi się standard Ŝycia mieszkańców, 

naraŜonych na wstrząsy i hałas spowodowane ruchem samochodowym. Inwestycja 

przyczyni się równieŜ do poprawy ich bezpieczeństwa. 

Celem ochrony jest utrzymanie atrakcyjności i róŜnorodności przestrzeni 

miejskiej, wzbogacanie oferty estetycznej i podkreślanie ciągłości rozwoju organizmu 

miejskiego.  

 

OKRES REALIZACJI: 02.2010- 12.2011 

 

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI: 12 500 000 zł 

 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego - 85% / Środki własne beneficjenta – 15% 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJEKT 2 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:  

REMONT ZESPOŁU KLASZTORNEGO FRANCISZKANÓW W GŁUBCZYCACH I 
ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA CELE SPOŁECZNE: ŚWIETLICA DLA 
DZIECI Z RODZIN PATOLOGICZNYCH, CENTRUM WSPARCIA 
śYWIENIOWEGO, PUNKT INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ ZASOBÓW 
BIBLIOTEKI STARODRUKÓW 
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INWESTOR:  
 
Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi z siedzibą we Wrocławiu / 
KLASZTOR FRANCISZKANÓW w Głubczycach / 
 
ZAKRES RZECZOWY / PROPONOWANE WSKAŹNIKI  OSIĄGNIĘCIA CELU: 
 
Projekt dotyczy remontu obiektów wpisanych do rejestru zabytków o potwierdzonej 

wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym i regionalnym oraz adaptacji części 

pomieszczeń na cele społeczne: 

- świetlica dla dzieci z rodzin patologicznych,  

- centrum wsparcia Ŝywieniowego, 

- punkt informacji bibliotecznej zasobów biblioteki starodruków.  

W planowanych do remontu obiektach znajduje się Franciszkański Ośrodek Pomocy 

Dzieciom oraz biblioteka starodruków. Realizacja projektu pozwoli na kontynuację i 

poszerzenie działań dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, jak 

równieŜ pozwoli na utworzenie centrum wsparcia Ŝywieniowego dla ludzi ubogich. W 

chwili obecnej pomoc jest udzielana ok. 100 osobom. Dzięki realizacji projektu będzie 

moŜna zwiększyć wydawanie Ŝywności dla ok. 500 osób.  

Remont biblioteki starodruków pozwoli na stworzenie odpowiedniego miejsca i 

powierzchni magazynowych do przechowywania cennych zbiorów. W zamierzeniu jest 

równieŜ stworzenie dla celów naukowych punktu informacji zasobów biblioteki 

starodruków. 

WSKAŹNIK PRODUKTU:  

Liczba zbudowanych/przebudowanych/ doposaŜonych obiektów -1 

WSKAŹNIK REZULATATU:  

W ramach projektu planowane są do przeprowadzenia następujące prace: 

- wymiana pokrycia dachowego zespołu klasztornego, uwzględniająca wymianę, 

uzupełnienie lub naprawę elementów zniszczonej więźby dachowej, izolacją termiczną 

stropu nad kondygnacją mieszkalną oraz zabezpieczenie poŜarowe: montaŜ instalacji 

wykrywającej zadymienie i ogniotrwałe drzwi. 

- wymiana stolarki budowlanej - okien i drzwi; powyŜsze prace mają na celu 

przywrócenia wartości estetycznych i historycznych obiektów. 

- remont biblioteki starodruków – montaŜ szaf do bezpiecznego magazynowania 

zabytków bibliotecznych i przygotowanie punktu informacji o zasobach bibliotecznych. 

- adaptacja pomieszczeń, w celu przygotowania centrum wsparcia Ŝywieniowego. 
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Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru – 4304 (mieszkańcy obszaru) 

Liczba jednostek prowadzących działalność społeczną zlokalizowanych na terenie 

rewitalizowanym – 1 

Liczba jednostek prowadzących działalność kulturową zlokalizowanych na terenie 

rewitalizowanym – 1 

 

UZASADNIENIE REALIZACJI INWESTYCJI: 

Zespół klasztorny (kościół i klasztor franciszkanów) został wzniesiony w poł. XVIII 

w. Obiekt jest prawnie chroniony (nr rej.1096/65 II ). Obiekty zostały zbudowane w 

latach 1752-1772 pod kierunkiem prudnickiego architekta Jana Innocentego Töppera. 

Zachodnie skrzydło klasztoru w latach 1752-1902 słuŜyło jako gimnazjum, które 

wizytował król pruski Fryderyk Wielki. Fasada kościoła nawiązuje do barokowego 

pierwowzoru, jezuickiego kościoła Gesú w Rzymie.  

Pokrycie dachowe o powierzchni ok. 3000 m2, jak równieŜ belki więźby dachowej 

są zniszczone i wymagają wymiany lub uzupełnienia. Podobnie, gdy idzie o stolarkę 

budowlaną – okna i drzwi. Nieszczelność pokrycia dachowego, drzwi i okien są powodem 

zacieków i wilgoci w obiekcie, a więc powodem niszczenia obiektu zabytkowego, który 

znajduje się w centrum miasta i moŜe być jego ozdobą architektoniczną.  

Obiekt kryje w sobie bibliotekę cennych inkunabułów i starodruków, ksiąŜek z okresu XV-

XVIII w., które nie są naleŜycie zabezpieczone i przechowywane. Dla ratowania tych 

zbiorów potrzeba przygotowania profesjonalnych powierzchni magazynowych. Zbiory 

starodruków nie były do tej pory udostępniane ogółu społeczeństwa i były nieznane jego 

zasoby. Przygotowywany w chwili obecnej katalog zostanie udostępniony w celach 

naukowych ogółu społeczeństwa, dlatego w planach jest przygotowanie punktu 

informacji zasobów biblioteki starodruków. 

Na powierzchni ok. 500 m2 obiektu znajduje się świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z 

rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, istniejąca od dwunastu lat. Nieszczelne pokrycie 

dachowe, stare okna i drzwi wymagają remontu i wymiany dla bezpieczeństwa dzieci i 

właściwego funkcjonowania świetlicy. Nie posiadamy równieŜ odpowiednich warunków 

do przechowywania środków spoŜywczych, które przekazujemy rodzinom dzieci objętych 

pracą ośrodka. Na terenie gminy nie ma w chwili obecnej punktu wydawania Ŝywności, 

który by współpracował z Ogólnopolską Federacją Banków śywności. Świetlica co 

prawda współpracuje z Opolskim Bankiem śywności, ale udziela wsparcia 

Ŝywnościowego tylko dla ok. 25 rodzin wielodzietnych objętych na co dzień pracami 

ośrodka, co stanowi ok. 100 osób. Po remoncie istniałaby moŜliwość zwiększenia tej 
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pomocy dla ok. 500 osób. Zapotrzebowanie na ternie naszej gminy są, ale nie ma 

odpowiednich warunków i moŜliwości lokalowych.  

 

OKRES REALIZACJI: 03.2010- 12.2012 

 

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI: 3 755 000 

 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego - 85% / Środki własne beneficjenta – 15% 

 

----------------------------------------------------------------------- 

PROJEKT 3 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:  

REWITALIZACJA DOMU NAUCZYCIELA Z PRZEZNACZENIEM NA WOJEWÓDZKĄ 
BIBLIOTEKĘ PEDAGOGICZNĄ W OPOLU FILII W GŁUBCZYCACH JAKO 
CENTRUM EDUKACJI, INFORMACJI I KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

INWESTOR:  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole 
 
ZAKRES RZECZOWY / PROPONOWANE WSKAŹNIKI  OSIĄGNIĘCIA CELU: 
 
Poprawa stanu technicznego budynku poprzez: 

wymianę instalacji elektrycznej i grzewczej z węglowej na gazową,  docieplenie  elewacji,  

odgrzybianie ścian, wymianę stolarki , docieplenie dachu z pokryciem,  kotwienia  ścian, 

adaptacji piwnicy  i garaŜu na pomieszczenia magazynowe. Konieczne jest równieŜ 

przystosowanie pomieszczeń na funkcjonalną czytelnię oraz salę konferencyjno-

dydaktyczną. 

WSKAŹNIK PRODUKTU:  

Liczba zbudowanych/przebudowanych/ doposaŜonych obiektów -1 

WSKAŹNIK REZULATATU:  

Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru – 4304 (mieszkańcy obszaru) 

Liczba jednostek prowadzących działalność szkoleniową i edukacyjną zlokalizowanych na 
terenie rewitalizowanym -1 
Liczba jednostek prowadzących działalność społeczną zlokalizowanych na terenie 

rewitalizowanym – 1 

Liczba jednostek prowadzących działalność kulturową zlokalizowanych na terenie 

rewitalizowanym – 1 
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UZASADNIENIE REALIZACJI INWESTYCJI: 

W mieście Głubczyce wśród zidentyfikowanych problemów społecznych wyszczególniono 

niewystarczającą ofertę kulturalną oraz słabą identyfikację mieszkańców z miastem. 

OKRES REALIZACJI: 10.2009 – 12.2011. 

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI: 1 630 000 zł 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego - 85% / Środki własne beneficjenta – 15% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Przedsięwzięcia infrastrukturalne realizowane w ramach 

przedmiotowego LPR wspomagać będą działania o charakterze miękkim. W 

ramach tego rozdziału opiszemy je pokrótce. W załączniku do niniejszego LPR 

moŜemy odnaleźć ich szczegółowe karty projektów.  Działania te finansowane 

są w ramach innych niŜ RPO WO źródeł finansowania. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJEKT:  

UTWORZENIE CENTRUM INFORMACJI GOSPODARCZO-TURYSTYCZNEJ W 
RATUSZU MIEJSKIM  

REALIZATOR: Gmina Głubczyce wraz z Powiatem Głubczyckim i Zarządem Oświaty 
Kultury i Sportu w Głubczycach 

ZAKRES RZECZOWY:  

Wydzielenie przestrzeni w powierzchni uŜytkowej ratusza miejskiego na cele 

funkcjonowania punktu, wyposaŜenie punktu w niezbędny do funkcjonowania sprzęt, 

zatrudnienie odpowiedniej osoby, uruchomienie punktu informacji gospodarczej i 

turystycznej świadczącej następujący zakres usług informacyjnych: 

dla przedsiębiorców: 

• administracyjno - prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,  

• zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem  

Istotną barierą dla rozwoju biblioteki jest zły stan techniczny budynku oraz 

nieprzystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji czytelniczych i konferencyjno 

dydaktycznych.  Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  
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• informacje na temat dostępnej na rynku oferty finansowania zewnętrznego, 

skierowanej do sektora MSP oraz dostępnych programów pomocowych dla 

przedsiębiorców 

• oferty lokalnych przedsiębiorstw 

dla  turystów: 

• Kompleksowa informacja turystyczna o Głubczycach,  

• Informacja o regionie i ziemi głubczyckiej,  

• Informacja o wydarzeniach kulturalnych i sportowych,  

• gromadzenie i udzielanie informacji dotyczących: bazy noclegowej, bazy 

gastronomicznej, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych Głubczyc. 

• Opracowywanie folderów, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Głubczycach i 

regionie. 

• Promocja Głubczyc na targach turystycznych. 

• SprzedaŜ wydawnictw turystycznych i regionalnych, map, widokówek oraz pamiątek. 

OKRES REALIZACJI: uruchomienie punktu w marcu 2010. 

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT PROJEKU: 50 000 zł 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: ŚRODKI WŁASNE PARTNERÓW 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJEKT:  

PRZYGOTOWANIE I WDROśENIE PROGRAMU OśYWIENIA GOSPODARCZEGO 
MIASTA GŁUBCZYCE  

REALIZATOR: Gmina Głubczyce  

ZAKRES RZECZOWY:  

  Projekt zakłada przygotowanie PROGRAMU OśYWIENIA GOSPODARCZEGO 

MIASTA GŁUBCZYCE DO ROKU 2020. Opracowanie będzie dokumentem badawczo-

planistycznym zakładającym identyfikację trendów rozwojowych lokalnej gospodarki 

poprzez obserwację lokalnej przedsiębiorczości, określenie poziomu skłonności 

głubczyckich przedsiębiorców do podwyŜszania swoich kompetencji oraz rozwoju 

istniejących firm, identyfikację motywów tworzenia nowych podmiotów gospodarczych 

czy teŜ skłonności mieszkańców do samozatrudnienia. Wreszcie dokonane zostaną 

badania procedur stosowanych przez miasto w stosunku do sektora przedsiębiorczości w 

celu ich uproszczenia. POG zweryfikuje, uporządkuje i usystematyzuje rozwój miasta w 

aspekcie przestrzennym, a takŜe opracuje system promocji przedsiębiorczości wśród 

osób młodych , promocji gospodarczej Głubczyc oraz jej stref inwestycyjnych.  
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OKRES REALIZACJI: 2009-2010 

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT PROJEKU: DO USTALENIA 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: ŚRODKI WŁASNE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJEKT:  

NOWE SZANSE-NOWE WYZWANIA  

REALIZATOR: PUP Głubczyce 

ZAKRES RZECZOWY:  

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnianiem 
następujących grup:  

• Osoby długotrwale bezrobotne;  

• Osoby w przedziale wiekowym 50-64 lata,  

• 15-24 lata;  

• Osoby niepełnosprawne 

Działania przewidziane do realizacji:  

• Organizacja szkoleń;  

• Organizacja staŜy;   

• Organizacja przygotowania zawodowego; 

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

OKRES REALIZACJI: 2009-2013 ( corocznie, cyklicznie) 

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT PROJEKU: 1 256 000 / ROK 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: EFS / POKL  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJEKT:  

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH KOBIET 
W GMINIE GŁUBCZYCE  

REALIZATOR: OPS Głubczyce 

ZAKRES RZECZOWY:  

Program przewiduje zastosowanie  instrumentów aktywnej integracji: 
a) społecznej- organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego oraz 

udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, słuŜące przywróceniu 
samodzielności Ŝyciowej, w tym powrotu na rynek pracy,  
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b) edukacyjnej- skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia 
kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych 
kompetencji i umiejętności zawodowych, umoŜliwiających aktywizację zawodową, 

c) zdrowotnej- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub 
psychospołecznej dla rodzin i osób.  

 
Zostanie zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego. Przewidziano udzielenie 
wsparcia dochodowego w postaci zasiłków celowych, okresowych. 
 

OKRES REALIZACJI: 2009-2013 (corocznie, cyklicznie) 

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT PROJEKU: 150 000 / ROK 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: EFS / POKL  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROJEKT:  

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU śYCIA W RODZINIE WOLNEJ OD UZALEśNIEŃ 
I PRZEMOCY  

REALIZATOR: GMINA GŁUBCZYCE 

ZAKRES RZECZOWY:  

Program przewiduje: 
 

• organizacje imprez edukacyjno - informacyjnych promujących zdrowy styl Ŝycia, 

• organizacje spektakli teatralnych i programów profilaktycznych z zakresu 

problematyki uzaleŜnień i przemocy domowej, 

• stworzenie koalicji przeciwdziałania uzaleŜnieniom i przemocy domowej, punktów 

konsultacyjnych i grup wsparcia, 

• organizacje spotkań z rodzicami dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

• animacje Ŝycia kulturalnego na bazie infrastruktury kulturalno- oświatowej, 

• włączenie w realizacje zadań stowarzyszeń, lokalnych mediów i pracodawców. 

 
OKRES REALIZACJI: 2009-2013  

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT PROJEKU: z uwagi na wielowątkowość przedsięwzięcia, 

na tym etapie trudno oszacować całościowy koszt przedsięwzięcia. 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: ŚRODKI WŁASNE / EFS 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PROJEKT:  

PĘDZLEM I PIEŚNIĄ MALOWANE – PLENER I WARSZTATY ARTYSTYCZNE  

REALIZATOR: Stowarzyszenie PoŜytku Publicznego Im. Bronisławy Adamskiej Absolwentów 

I Liceum Ogólnokształcącego Im. Adama Mickiewicza w Głubczycach, Powiatowe Muzeum 

Ziemi Głubczyckiej, Miejski Ośrodek Kultury oraz artyści malarze: S. Berdak, J. Berdak, 

M. Turnau, P. Turnau, E. Niedźwiedzka, E. Kalinowska-Maćków 

 

ZAKRES RZECZOWY:  

Program przewiduje: 

• promowanie indywidualnej aktywności twórczej 

• tworzenie warunków do udostępnienia dóbr kultury 

•  rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności 

lokalnej 

• edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę 

• tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

zainteresowania  sztuką 

• promowanie i propagowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze 

poprzez:  

• warsztaty dla grupy 18 uczniów z uznanymi artystami 

• wystawa przedplenerowa prac artystów- 12- 13 czerwca 2009 

• wystawa poplenerowa 27 czerwca- 31 sierpnia 2009 r.    (liczba zwiedzających 

około 500 osób) 

• stała ekspozycja obrazów pozostawionych dla ratuszowej galerii (liczba 

zwiedzających  około 5000 w ciągu roku) 

• wydanie albumu poplenerowego 

• wzbogacenie zbiorów galerii ratuszowej 

 

OKRES REALIZACJI:  2009-2013 – cyklicznie czerwiec-sierpień 

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT PROJEKU: 16 500 / ROCZNIE 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: ŚRODKI WŁASNE i ZEWNĘTRZNE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PROJEKT:  

MIĘDZYNARODOWE FESTIWALE MŁODYCH PIANISTÓW  

 

REALIZATOR: Stowarzyszenie PoŜytku Publicznego Im. Bronisławy Adamskiej 

Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego Im. Adama Mickiewicza w Głubczycach, 

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Głubczycach, Miejski Ośrodek Kultury w 

Głubczycach 

ZAKRES RZECZOWY:  

Festiwale będą świętem muzycznym w Głubczycach. Przez pięć dni społeczność całego 

regionu ma moŜliwość uczestniczenia w koncertach wykonywanych przez artystów 

światowej sławy, a takŜe muzyka pochodzącego z Opolszczyzny, seminariach. 

Festiwal ma promować młode talenty, które często w tym festiwalu rozpoczynają drogę 

dalszego kształcenia muzycznego, niejednokrotnie karierę muzyczną. Organizowane 

seminaria pozwolą spotkać się młodzieŜy i nauczycielom z róŜnych narodowości, 

przedstawić ciekawe utwory kompozytorów XX wieku ze swoich krajów, skonfrontować 

umiejętności młodych artystów. Poprzez wymianę doświadczeń wzbogaca się wiedza 

nauczycieli z naszego regionu oraz całego kraju.  

Dzięki festiwalowi jest moŜliwość promocji naszej młodzieŜy, regionu, Polski. 

Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych  13 (przesłuchania, koncerty, seminaria) 

Liczba uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych   670 (uczestnicy festiwalu, pedagodzy, 

publiczność ) 

 

Liczba godzin zrealizowanych przesłuchań, seminariów, koncertów 

60 uczestników x 40 min. =  40 godzin 

2 profesorów x 1.50 godz. = 3 godz. 

5 dni x 1 koncert x 2 godz. = 10 godz. 

Liczba osób biorących udział w seminariach 160  (uczestnicy festiwalu, pedagodzy ze 

wszystkich szkół  muzycznych Opolszczyzny, wolni słuchacze) 

Liczba profesorów udzielających konsultacji merytorycznych: 7 

Liczba wolontariuszy zaangaŜowanych w realizację projektu : 7 

Liczba osób  zaangaŜowanych w realizację zadania:   1 9 

Nakład folderów, programów, zaproszeń, dyplomów : 880 

Liczba dokumentacji audiowizualnej -  1 

 

OKRES REALIZACJI: 2009-2013 – cyklicznie, co dwa lata w maju (2 tygodnie) 
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PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT PROJEKU: 90 000 / ROCZNIE 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: ŚRODKI WŁASNE i ZEWNĘTRZNE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJEKT:  

JARMARK JOANNITÓW 

REALIZATOR: Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej 

ZAKRES RZECZOWY:  

Oprawa artystyczna jarmarku  oraz  prezentacja replik strojów i pokaz pojedynków 

rycerskich Popularyzacja dziejów zakonu maltańskiego w Polsce na przykładzie 

największej na południu kraju komandorii w Grobnikach k. Głubczyc. 

Historia alternatywa dla spędzania wolnego czasu mieszkańców regionu. 

OKRES REALIZACJI: 2009–2013 (cyklicznie, corocznie w okresie letnim)  

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT PROJEKU: 4000 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: ŚRODKI WŁASNE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJEKT:  

WYSTAWA „MIĘDZYNARODOWE STUDENCKIE BIENNALE MAŁEJ FORMY” 

REALIZATOR: Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej 

ZAKRES RZECZOWY:  

Wystawy cykliczne prezentujące twórczości plastyczną młodzieŜy w regionie na szczeblu 

międzynarodowym. 

OKRES REALIZACJI:  1-12.12. 2009r., lata 2010-215 w podobnym okresie 

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT PROJEKU: 15 000 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: ŚRODKI WŁASNE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJEKT:  

KOLONIE LETNIE DLA DZIECI ROMSKICH W GŁUBCZYCACH (PILOTAśOWY) 

REALIZATOR: OPS GŁUBCZYCE / Stowarzyszenie Romów Gminy Głubczyce 

ZAKRES RZECZOWY:  

Wyjazd 30 dzieci romskich na kolonię letnią nad morze.  

OKRES REALIZACJI: 2009 (PILOTAśOWO – jeśli projekt uda się zrealizować z sukcesem 

moŜliwa będzie kontynuacja w kolejnych latach)  

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT PROJEKU: 43 505 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: ŚRODKI WŁASNE / ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PROJEKT: DZIEŃ GŁUBCZYCKIEGO ANIOŁA STRÓśA 

REALIZATOR: Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej 

ZAKRES RZECZOWY:  

Konkurs cukierniczy dla cukierników, piekarzy, Kół Gospodyń Wiejskich, itp. pt. 

„Głubczycki Anioł StróŜ” oraz konkurs plastyczny dla młodzieŜy –pt. „Głubczycki Anioł 

StróŜ” mają na celu popularyzację lokalnych dziejów oraz stworzenie produktu lokalnego. 

OKRES REALIZACJI:  10. 2009r. 

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT PROJEKU: 1 000 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: ŚRODKI WŁASNE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJEKT: WYSTAWA PT. MIASTECZKO MIŁOSIERDZIA BISKUPA NATHANA 

REALIZATOR: Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej 

ZAKRES RZECZOWY: 

OKRES REALIZACJI:  10. 09.  – 30.09. 2009r 

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT PROJEKU: 1 000 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: ŚRODKI WŁASNE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJEKT: 750 lecie kościoła w Głubczycach 

REALIZATOR: Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej / Parafia Rzymskokatolicka w 

Głubczycach, Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach 

ZAKRES RZECZOWY:  

1.Organizacja wystawy w kościele pt. „ Głubczycki kościół w obrazach na przestrzeni 

wieków”. 

2.„Noc w muzeum ”: 

- wystaw pt. „Sztuka sakralna parafii NNMP w Głubczycach” 

- „Lipa DŜuma. Legenda o kościele ciałem i słowem malowana” 

3.Wykłady w kościele i muzeum z prezentacją multimedialną: „Dzieje parafii NNMP’, 

„Kościół parafialny p.w. NNMP w Głubczycach jednym z najstarszych i najcenniejszych 

kościołów gotyckich w Polsce”. 

OKRES REALIZACJI:  15-18. 10. 2009r. 

PRZEWIDYWANY ŁĄCZNY KOSZT PROJEKU: 15 000  

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: ŚRODKI WŁASNE/ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

Rozproszenie pamiątek po duchownym twórcy szpitala dla nerwowochorych w Branicach 

jednego z największych tego typu szpitali przed 1945r. w Europie. 
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Rozdział IV 

PLAN FINANSOWY i HIERARCHIZACJA ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO 

REALIZACJI 

  

 Niniejszy LPR zakłada realizację zadań inwestycyjnych o róŜnej kosztochłonności i 

zakresie czasowym realizacji inwestycji. Ponadto dla kaŜdego z zadań występuje inny 

inwestor. W odniesieniu do zadani I środki na realizację zadania znajdą odzwierciedlenie 

zarówno w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jak i budŜecie Gminy Kluczbork na 

poszczególne lata. Jak wykazano rozdziale I Gmina Głubczyce posiada odpowiednie 

doświadczenie, zasoby kadrowe i finansowe, aby zrealizować przedmiotową inwestycję. 

 W odniesieniu do pozostałych inwestycji LPR inwestorami będą: Zakon Braci 

Mniejszych Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi z siedzibą we Wrocławiu oraz 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Inwestorzy zapewnili, Ŝe posiadają 

zabezpieczone środki na zrealizowanie przedstawionych w LPR inwestycji. 

 

Źródła finansowa inwestycji planowanych do realizacji w ramach niniejszego LPR 

przedstawiają się następująco: 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO - 85% kosztów 

kwalifikowanych projektu 

ŚRODKI WŁASNE BENEFICJENTA - 15% kosztów kwalifikowanych projektu  

 

Co do zasady środki niekwalifikowane są pokrywane w 100% przez beneficjenta. 

 

Do najwaŜniejszych czynników uzaleŜniających wybór zadań do realizacji zaliczono: 

• Zapotrzebowanie społeczne wyraŜone poparciem dla realizacji przedmiotowej 
inwestycji, 

• Potrzeba przeprowadzenia inwestycji z uwagi na zły stan techniczny / degradację 
infrastruktury/obiektów, 

• Zgodność inwestycji z celami głównymi LPR, 
• MoŜliwość osiągnięcia pozytywnych rezultatów w 3 sferach ( społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej) 
• Zgodność z planami rozwojowymi Miasta Głubczyce, powiatu i regionu. 
• Wielkość grupy objętej wsparciem w ramach inwestycji, 
• Wpływ na środowisko naturalne, 
• Wpływ na poprawę estetyki obszaru objętego rewitalizacją. 
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Wszystkie zadania w ramach LPR, które mają wpłynąć na osiągnięcie celów LPR zostały 
poddane zhierarchizowaniu.  

Selekcji zadań/inwestycji w ramach LPR dokonano na podstawie trzech grup kryteriów 
syntetycznych, do których zaliczono:  

• kryteria ogólne,  

• kryteria szczegółowe oraz  

• kryteria finansowe.  

 

Następnie kryteria syntetyczne podzielono na dziewięć kryteriów analitycznych 
ułatwiających dokonanie oceny: 

I grupa „kryteria ogólne” obejmuje cztery kryteria analityczne: 

1. Stan przygotowania zadania inwestycyjnego (jeśli zadanie rozpoczęte - faza 
w jakiej proces inwestycyjny się znajduje, np. wykonane dokumentacje, 
uzyskanie wstępnych uzgodnień, pozwoleń, opinii, zakupienie gruntu pod 
zabudowę, rozstrzygnięcie przetargu, itp.) 

2. Konieczność realizacji inwestycji, wynikająca z podjętych decyzji, zarządzeń, 
przepisów, zobowiązań (podstawa prawna – ustawa, uchwała, rozporządzenie) 

3. Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi (czy dana inwestycja jest 
uzaleŜniona od realizacji innego zadania inwestycyjnego, czy powinna być 
realizowana po zakończeniu innych prac) 

4. Zgodność z przyjętymi programami i strategią rozwoju 
gminy/powiatu/województwa. 

 

II grupa „kryteria szczegółowe” podzielona została na trzy kryteria elementarne: 

5. Korzyści z inwestycji: 
• charakterze społecznym (naleŜy określić korzyści dla mieszkańców z realizacji 

zadania inwestycyjnego oraz zasięg terytorialny jej oddziaływania, np. liczba 
mieszkańców lub wielkość obszaru, jaki zamieszkują beneficjenci) 

• charakterze gospodarczym (wpływ danej inwestycji na atrakcyjność 
inwestycyjną, wpływ na eliminację problemów, np. bezrobocia na terenie 
obszaru) 

6. Wpływ na środowisko naturalne pod kątem eliminacji problemów ekologicznych 
i spełniania wymagań prawnych 

7. Poparcie społeczne (pozycja zadania w hierarchii mieszkańców, opinia 
mieszkańców na temat pilności, konieczności realizacji zadania). 

 

III grupa „kryteria finansowe” obejmuje dwa kryteria o charakterze elementarnym: 

8. Źródła finansowania inwestycji (rodzaj, jeśli istnieje moŜliwość pozyskania 
zewnętrznych źródeł finansowania to, z jakim stopniem pewności, czy istnieje 
moŜliwość współfinansowania i w jakim zakresie) 

9. Wpływ na budŜet Gminy (wzrost dochodów i wydatków w związku 
z zakończeniem realizacji inwestycji i oddaniem obiektu do eksploatacji, chodzi o 
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bezpośredni wpływ na budŜet gminy, np. dodatkowe wpływy z opłat lokalnych, 
koszty dodatkowego zatrudnienia, zakupu wyposaŜenia, usług, itp.).  

 

Przy dokonywaniu oceny kierowano się niŜej przedstawionymi zasadami punktacji 
poszczególnych zadań – nadawaniu im priorytetów kolejności realizacji: 

1. Ocena dokonywana jest w oparciu o przygotowane klucze analityczne ocen. 
2. KaŜdemu zadaniu są przyznawane punkty w zmiennej skali od 0 do 1/2/3 

odrębnie w odniesieniu do kaŜdego kryterium (porównaj arkusz oceny 
inwestycji). 

3. W celu wskazania priorytetów Gminy w ocenie inwestycji poszczególnym 
kryteriom przypisano zróŜnicowane wagi, sumujące się do 100 (porównaj arkusz 
oceny inwestycji). 

4. Warunki, według których przyznaje się punkty są odmienne dla kaŜdej grupy 
kryteriów ze względu na róŜny charakter kaŜdej z tych grup. 

5. Jeśli zadanie nie spełnia wymienionych kryteriów przyznaje się mu 0 pkt. 
 

Przyjęto następujące klucze analityczne (KA) do oceny kryteriów elementarnych: 

1. KA Stan przygotowania zadania: 
a) zadanie kontynuowane (faza realizacji) – 2 pkt. 
b) zadanie w fazie przygotowawczej (oznacza, Ŝe rozpoczęcie realizacji zadania moŜe nastąpić 

w dowolnym z następnych lat) – 1 pkt. 
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

2. KA Konieczność realizacji zadania: 
a) zadanie wynika z ustaw, uchwał, rozporządzeń i zarządzeń - 2 pkt. 
b) zadanie wynika z zobowiązań planistycznych/ zobowiązań ustnych – 1 pkt. 
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

3. KA Powiązanie z innymi zadaniami: 
a) inwestycja jest warunkiem realizacji innego waŜnego zadania inwestycyjnego – 2 pkt. 
b) inwestycja jest powiązana z realizacją innego wnioskowanego zadania – 1 pkt. 
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

4. KA Zgodność ze strategią/programem gospodarczym: 
a) zadanie jest w pełni zgodne z najwaŜniejszymi celami strategicznymi/programowymi – 2 

pkt. 
b) zadanie realizuje pozostałe cele strategiczne/programowe – 1 pkt. 
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

5. KA Korzyści z inwestycji: 
a) korzyści odniosą nie tylko mieszkańcy jednej ulicy lub inwestycja przyczynia się do 

eliminacji dotkliwego problemu gospodarczego – 2 pkt. 
b) korzyści z inwestycji są znacznie mniejsze – 1 pkt. 
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

6. KA Wpływ na środowisko: 
a) inwestycja eliminuje dotkliwy problem ekologiczny lub przyczynia się do wypełnienia 

wymagań prawnych – 2 pkt. 
b) inwestycja niweluje negatywny wpływ na środowisko – 1 pkt. 
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

7. KA Poparcie społeczne: 
a) inwestycja posiada poparcie większości mieszkańców z terenu, którego dotyczy – 2 pkt. 
b) inwestycję popiera mniejsza część mieszkańców z terenu, którego dotyczy – 1 pkt. 
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

8. KA Źródła finansowania: 
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a) istnieje moŜliwość pozyskania bezzwrotnych środków na finansowanie inwestycji. Środki te 
pokrywają od 50% do 75% kosztów realizacji zadania – 3 pkt. 

b) istnieje moŜliwość pozyskania bezzwrotnych środków na finansowanie inwestycji. Środki te 
pokrywają mniej niŜ 50% kosztów realizacji zadania – 2 pkt. 

c) istnieje moŜliwość pozyskania kredytów preferencyjnych na finansowanie realizacji zadania 
(pod warunkiem, Ŝe nie ma moŜliwości otrzymania bezzwrotnych środków) – 1 pkt. 

d) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt. 
9. Wpływ na budŜet Gminy: 

a) pozytywny wpływ na budŜet (saldo dodatnie) – 2 pkt. 
b) wpływ zrównowaŜony (saldo zerowe) – 1 pkt. 
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt. 

 

Ocenę kolejności realizacji poszczególnych inwestycji dokonano w oparciu 
o wzorcowy arkusz oceny inwestycji, zaprezentowany poniŜej: 

 

Arkusz oceny inwestycji 

 

Kryteria syntetyczne Kryteria elementarne Wagi Punktacja Punktacja 
waŜona 

I. Kryteria ogólne 1. Stan przygotowania zadania 
inwestycyjnego 

10   

2. Konieczność realizacji inwestycji  10   

3. Powiązanie z innymi zadaniami 
inwestycyjnymi 

15   

4.Zgodność z przyjętymi programami i 

strategią 

10   

II. Kryteria 
szczegółowe 

5. Korzyści z inwestycji 10   

6. Wpływ na środowisko naturalne 15   

7. Poparcie społeczne 5   

III. Kryteria finansowe 8. Źródła finansowania inwestycji 15   

9. Wpływ na budŜet gminny 10   

Punktacja waŜona ogółem    

 

Do oceny zgłoszono 3 zadania realizowane przez róŜne podmioty. Lista 

zadań do zrealizowania wraz z uzyskaną punktacją został przedstawiona poniŜej. 

Legenda zadań poniŜej. 
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Arkusz ocen zadań realizowanych w ramach LPR Głubczyce. 

 

LEGENDA: 

I - REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE 
 
II – REMONT ZESPOŁU KLASZTORNEGO FRANCISZKANÓW W GŁUBCZYCACH I 

ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA CELE SPOŁECZNE: ŚWIETLICA DLA DZIECI Z 

RODZIN PATOLOGICZNYCH, CENTRUM WSPARCIA śYWIENIOWEGO, PUNKT 

INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ ZASOBÓW BIBLIOTEKI STARODRUKÓW 

  

III - REWITALIZACJA DOMU NAUCZYCIELA Z PRZEZNACZENIEM NA WOJEWÓDZKĄ 

BIBLIOTEKĘ PEDAGOGICZNĄ W OPOLU FILII W GŁUBCZYCACH JAKO CENTRUM 

EDUKACJI, INFORMACJI I KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

 
W ramach hierarchizacji ustalono wagę poszczególnych zadań. Do priorytetowych 

zadań naleŜy zaliczyć zadania nr I i II, w mniejszym stopniu zadanie nr III. PoniŜej 

zamieszczono tabelę finansowania. Zadania uzupełniające (społeczne, gospodarcze) 

będą realizowane w całym okresie realizacji LPR, tj. 2009-2015 z wyjątkiem zadań 

uzupełniających dla zadania II i III, które będą moŜliwe do wdroŜenia po realizacji 

etapów inwestycyjnych. 

 

 

 

Kryteria elementarne   

waga 

ZADANIE I  II III  

     1. Stan przygotowania zadania inwestycyjnego 10  10 10 10 

2. Konieczność realizacji inwestycji 10  10 0 0 

3. Powiązanie z innymi zadaniami 15  0 0 0 

4. Zgodność z przyjętymi programami i strategią 10  20 20 10 

5. Korzyść z inwestycji 10  20 20 20 

6.Wpływ na środowisko naturalne 15  0 0 0 

7. Poparcie społeczne 5  10 10 5 

8. Źródła finansowania inwestycji 15  45 45 45 

9. Wpływ na budŜet Gminy 10  0 0 0 

 RAZEM   115 105 90 
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ZADANIE/ 
KWOTA CAŁKOWITA 
ZADANIA - szacunek 

2010 2011 2012 2013 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

I – 12 500 000 PLN 
1/3 kosztów w 2010 
2/3 kosztów w 2011 

                

II – 3 755 000 PLN 
1/3 kosztów w 2010 
1/3 kosztów w 2011 
1/3 kosztów w 2012 

                

III – 1 630 000 PLN 
1/2 kosztów w 2010 
1/2 kosztów w 2011 

                

 
Miasto Głubczyce będzie badało osiągnięcia celów LPR następującym zestawem 

wskaźników: 

Wskaźnik produktu 

• Długość wymienionych lub zmodernizowanych dróg  

• Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej lub energetycznej  

• Liczba zrewitalizowanych obszarów  

• Liczba zbudowanych/przebudowanych/ doposaŜonych obiektów 

Wskaźnik rezultatu 

• Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu  

• Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru  

• Liczba podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na obszarach rewitalizowanych  

• Liczba jednostek prowadzących działalność społeczną zlokalizowanych na terenie 

rewitalizowanym  

• Liczba jednostek prowadzących działalność kulturową zlokalizowanych na terenie 

rewitalizowanym  

• Liczba jednostek prowadzących działalność szkoleniową i edukacyjną 

zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym  
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Rozdział V 

System wdraŜania LPR 

 
Rewitalizacja jest procesem złoŜonym i wielopłaszczyznowym, dlatego teŜ 

konieczne jest opracowanie przejrzystego systemu zarządzania i wdraŜania LPR. W 

ramach systemu natomiast naleŜy wyodrębnić podmiot odpowiedzialny za sprawną 

koordynację wszelkich podejmowanych działań wewnątrz Urzędu Miejskiego związanych 

z wdraŜaniem i monitorowaniem LPR.  

 

Urząd Miejski Głubczyc będzie samodzielnie wykonywać zadania, angaŜując w nie 

własnych specjalistów (pracujących w odpowiednich wydziałach i referatach) i tworząc 

w tym celu jednostkę nadzorująco-koordynująco-wdraŜającą, tj. 

Pełnomocnika ds. rewitalizacji, podległą bezpośrednio Burmistrzowi Głubczyc. 

 

Organ wykonawczy gminy, czyli Burmistrz Głubczyc, będzie czuwać nad 

prawidłową i zgodną z załoŜeniami całościową realizacją LPR. Za poszczególne zadania - 

projekty odpowiedzialni będą bezpośrednio beneficjenci pomocy. Na nich równieŜ będzie 

ciąŜyć składanie informacji monitoringowych do Pełnomocnika ds. rewitalizacji oraz 

informowanie go o nieprawidłowościach.  

 

Wymieniony wariant gwarantuje sprawną realizację zadań pojawiających się w 

procesie rewitalizacji, a koordynacja i wzajemne powiązanie zadań róŜnych urzędów 

publicznych będzie moŜliwe dzięki funkcjonowaniu Pełnomocnika ds. 

rewitalizacji. 

 

Schemat zamieszczony poniŜej obrazuje system obiegu informacji oraz finansów 

w instytucji wdraŜającej LPR Głubczyce, czyli Urzędzie Miejskim w Głubczycach. 
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Schemat.1. System obiegu informacji oraz finansów w instytucji wdraŜającej LPR Głubczyce, czyli 

Urzędzie Miejskim w Głubczycach; opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oznaczenia: 

                 podległość formalna jednostki 

                            współpraca, przekazywanie dokumentów i płatności (zgodnie z 

kompetencjami) 

                           informacje nt. realizacji LPR, monitoring, promocja efektów 

 

Zasadniczo konieczne jest podjęcie m.in. następujących działań: 

- stworzenie systemu zarządzania na potrzeby LPR wg wariantu przedstawionego 

powyŜej; 

- uzupełnienie brakujących dokumentów dotyczących planowanych projektów, w tym 

uzyskanie odpowiednich pozwoleń itp.; 

- przeprowadzenie działań na rzecz rozpowszechnienia informacji o LPR;  

Rada Miejska (organ uchwałodawczy) 
Burmistrz Miasta (organ wykonawczy  

i decyzyjny) 

Wydział Komunalno-
Inwestycyjny, 

PUNKT INFORMACJI LPR, 
 Wydział (stanowisko) ds. 

zamówień publicznych 
 

Wydziały merytoryczne UM,  
- Panel partnerów, 
- Panel ekspertów, 

- Audytor wewnętrzny 

Mieszkańcy, inne 
podmioty zaangaŜowane 

we wdraŜanie LPR 

Instytucje  regionalne i centralne 
(samorząd woj. opolskiego, MRR) 

Jednostki budŜetowe podległe 
samorządowi miejskiemu 

Skarbnik, 
Wydział Finansowo-

BudŜetowy 

Wykonawcy 
robót 

Pełnomocnik ds. rewitalizacji  
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- określenie - w ramach odpowiedniej struktury organizacyjnej - zasad współpracy 

pomiędzy Urzędem Miejskim a innymi uczestnikami procesu rewitalizacji, w tym 

sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi w celu realizacji działań na 

obszarze rewitalizacji (Panel partnerów, Panel ekspertów); 

- wdroŜenie systemu monitorowania i oceny LPR;  

- badanie zgodności technicznej realizacji prac z odpowiednimi przepisami polskiego 

prawa oraz prowadzenie rozliczeń finansowych; 

- przygotowanie niezbędnych zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji w związku z 

rozwojem Miasta oraz pojawianiem się nowych priorytetów; współpraca z lokalną 

społecznością, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi w celu opiniowania 

tych poprawek. 

 
Współpraca między Urzędem Miejskim a innymi uczestnikami procesu 

rewitalizacji 

 
Ze względu na wielodyscyplinarny wymiar działań rewitalizacyjnych naleŜy 

stworzyć odpowiednią strukturę organizacyjną oraz określić zasady współpracy pomiędzy 

Urzędem Miejskim a innymi uczestnikami procesu rewitalizacji. Aby powiązać obszary, na 

których toczy się proces rewitalizacji, oraz działania poszczególnych uczestników procesu 

- przedstawicieli lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, 

samorządowców, pracowników administracji, a takŜe Pełnomocnika ds. rewitalizacji - 

właściwe jest stworzenie struktury organizacyjnej, wewnątrz której będą funkcjonować 

Panel partnerów i Panel ekspertów.  

 

Zewnętrzną przejrzystość działań gwarantować będzie PUNKT INFORMACYJNY 

funkcjonujący w ramach Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego UM, pełniący 

rolę miejsca kontaktowego i informacyjnego dla wszystkich uczestników procesu 

rewitalizacji, a więc m.in.: mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.  

 

Panel partnerów - pełni funkcję gremium doradczego. W jego skład wchodzą 

m.in.: przedstawiciele samorządu, administracji, organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorcy, związki społeczne, mieszkańcy). Działalność cyklicznie obradującego 

Panelu powinna skupiać działania uczestników procesu na realizowaniu zaplanowanej 

strategii. Obszar zainteresowania gremium dotyczy rozwoju i oddziaływania 

przeprowadzanych projektów. Do zadań Panelu partnerów naleŜy równieŜ m.in. 
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głosowanie nad nowymi projektami i ewentualnymi zmianami załoŜonych celów oraz 

formułowanie i wydawanie zaleceń. 

 

Panel ekspertów - łączy funkcję fachowego konsultanta prac z 

koordynowaniem i nadzorowaniem zarówno planowanych, jak teŜ juŜ rozpoczętych 

zadań. Gremium spotyka się regularnie w stałym składzie osobowym. Urząd Miejski 

reprezentuje Pełnomocnik ds. rewitalizacji. Natomiast w przypadku pojawienia się 

specyficznych zagadnień fachowych w obradach Panelu będą brać udział przedstawiciele 

właściwych wydziałów merytorycznych Urzędu. Głównym zadaniem Panelu będzie 

wypracowywanie decyzji administracyjnych i przedkładanie ich do akceptacji gremiom 

decyzyjnym. 

Prace w ramach Panelu ekspertów nie wyczerpują działań podejmowanych nad 

procesem rewitalizacji. Do przedsięwzięcia będą bowiem włączeni równieŜ partnerzy 

publiczni, wyposaŜeni w przywilej przedkładania pisemnych opinii, a takŜe prowadzenia 

bezpośredniej dyskusji z Panelem ekspertów, po wcześniejszym ustaleniu zarówno 

terminu spotkania, jak teŜ zagadnień tematycznych, poruszanych w czasie planowanej 

dyskusji. 

 

Obowiązki beneficjentów związane z przygotowaniem i realizacją projektów 
 

Jak juŜ wcześniej wspomniano, za realizację poszczególnych zadań - projektów w 

ramach LPR odpowiedzialni będą poszczególni beneficjenci. Aby moŜliwe było wdroŜenie 

poszczególnych zadań, naleŜy zobowiązać beneficjentów realizujących zadania w ramach 

LPR do następujących działań: 

• kompleksowego opracowania wszystkich dokumentów niezbędnych do legalnej i 

prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego (w szczególności uzyskanie wszelkich 

niezbędnych dokumentów, pozwoleń budowlanych, projektów, dokumentacji techn. 

itp.), 

• przygotowania  i złoŜenia dokumentacji aplikacyjnej (zgodnej z wytycznymi UMWO w 

Opolu) oraz złoŜenie wniosku o dofinansowanie w terminach ogłoszonych przez 

UMWO dot. działania 6.1. RPO WO 2007-2013, 

• prawidłowego i terminowego przeprowadzenia inwestycji zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, 

• monitorowania postępów realizacji inwestycji oraz terminowego przekazywania 

informacji monitoringowych Pełnomocnikowi ds. rewitalizacji, 



 

155 | S t r o n a  

 

• informacji i promocji inwestycji zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie 

promocji i informacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE, 

• współpracy w zakresie wdroŜenia działań miękkich (społecznych i gospodarczych), 

• utrzymania spójności realizowanych zadań z załoŜeniami LPR Głubczyc. 

 

System potwierdzania zgodności projektu z celami LPR 

  

 Dla ułatwienia weryfikacji projektów przez Instytucję Zarządzającą działaniem 

6.1., czyli Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, zostanie wprowadzony 

dokument potwierdzający przez Urząd Miejski Głubczyc realizację przez przedłoŜony 

projekt celów LPR i umiejscowienie go na obszarze rewitalizowanym (KARTA 

ZGODNOŚCI PROJEKTU Z CELAMI LPR GŁUBCZYC – przykładowy wzór umieszczony 

poniŜej).  

 Beneficjent będzie przedkładać swój projekt Burmistrzowi Głubczyc, który - na 

podstawie opinii Pełnomocnika ds. rewitalizacji lub innej jednostki merytorycznej - w 

terminie 7 dni udzieli wnioskującemu pisemnej odpowiedzi zawierającej informację, Ŝe 

przedłoŜony projekt jest zgodny lub niezgodny z celami LPR. W przypadku negatywnej 

opinii naleŜy wskazać miejsca, w których projekt jest niezgodny z celami LPR. Od 

momentu otrzymania opinii beneficjent będzie mieć 7 dni na wniesienie poprawek do 

projektu i jego ponowne przedłoŜenie Burmistrzowi Głubczyc z prośbą o wydanie 

powtórnego zaświadczenia o zgodności projektu z celami LPR. Dla powtórnego 

rozpatrzenia sprawy przez Burmistrza obowiązuje termin ustalony jak dla normalnego 

trybu.    
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KARTA ZGODNOŚCI PROJEKTU  
Z CELAMI LPR GŁUBCZYCE 

 
nr ……………………. z dnia …………………………………….. 

dot. projektu: …………………………………………….NAZWA………………………………………… 
 

 

PODMIOT OPINIUJĄCY: 

URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 14 

48-100 GŁUBCZYCE       

 PROJEKTODAWCA: 

 
NAZWA 

PODMIOTU 
 

ADRES  

 
 

 

Szanowna Pan/i / Szanowni Państwo 
 
Informuję, Ŝe złoŜony przez Państwa/ Panią/Pana w dniu ………………………. Projekt pn. 
…………………………………………………………………………………………………. 
jest zgodny / niezgodny72 z celami LPR Głubczyce. 
 
 
Uzasadnienie: 
. 
. 
. 
. 
. 
 

Z powaŜaniem 
 

 

 

Informacja: 

Zgodnie z LPR Głubczyc od momentu otrzymania opinii, beneficjent ma prawo w ciągu 7 dni na wniesienie poprawek do projektu i 

jego ponowne przedłożenie Burmistrzowi Głubczyc z prośbą o wydanie powtórnego zaświadczenia o zgodności projektu z celami LPR. 

                                                           
72 Odpowiednie skreślić 



 

157 | S t r o n a  

 

Rozdział VI 

Zasady monitorowania, oceny oraz komunikacji społecznej 

 

6.1. System monitorowania i oceny LPR 

 

Monitorowanie jest to proces systematycznego zbierania, sprawozdawania i 

interpretowania danych opisujących postęp i efekty programu. Monitoring spełnia 

równieŜ  rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach. W 

monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty zaangaŜowane we wdraŜanie programu. 

WdroŜenie profesjonalnego systemu monitoringu i oceny LPR musi się opierać na 

konkretnych wskaźnikach. Konieczne jest, zatem wcześniejsze przeprowadzenie 

ewidencji i oceny danych bazowych. W razie potrzeby warto równieŜ uzupełnić 

przeprowadzone analizy SWOT, słuŜące ocenie wybranej strategii, a następnie 

uwzględnić ich wyniki. Dopiero na tej podstawie moŜna formułować wskaźniki pomiaru 

przemian oraz wskaźniki kontroli skuteczności. Aby udokumentować zachodzące 

przemiany, istotna jest równieŜ coroczna aktualizacja zbieranych danych i włączenie ich 

do sprawozdań sporządzanych przez cały czas trwania procesu. 

 

WdroŜenie systemu monitorowania – częstotliwość i zasady monitoringu 

 

NaleŜy pamiętać, Ŝe monitorowanie i ocena LPR jest procesem ciągłym i 

rozpoczyna się juŜ od momentu jego uruchomienia, czyli po zakończeniu głównych prac 

nad jego opracowaniem i po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską. 

Jedynie porównywanie wskaźników na początku procesu ze wskaźnikami 

uzyskiwanymi w jego późniejszych etapach pozwala obserwować zmiany zachodzące na 

obszarze podlegającym rewitalizacji oraz wykrywać ewentualne odchylenia, pojawiające 

się w trakcie wdraŜania projektów/programu. Dlatego teŜ konieczne jest regularne 

przeprowadzanie monitoringu. Zaleca się kwartalne, roczne i końcowe 

sprawozdania z realizacji projektu/programu.  

 

Proponuje się zatem sposób działania według schematu zamieszczonego poniŜej, 

który przedstawia system zbierania i przekazywania informacji monitoringowych w 

ramach LPR. 
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Schemat 2. System zbierania i przekazywania informacji monitoringowych w ramach LPR 

Głubczyce; opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powstały w ten sposób system pozwala na permanentne monitorowanie LPR. 

Stała informacja zwrotna o rezultatach analiz umoŜliwia bowiem ingerencję w toczący się 

proces, dzięki czemu moŜna na bieŜąco usprawniać funkcjonowanie programu.  

 

W celu uniknięcia błędów na poziomie interpretacji, naleŜy 

bezwzględnie przestrzegać zasady, aby podczas całego analizowanego okresu 

zbieranie danych odbywało się według tego samego wzorca (metodyka, 

termin, obszary odniesienia). 

 

KaŜde sprawozdanie (kwartalne, roczne, końcowe) będzie zawierać przede wszystkim: 

− informacje ogólne; 

− informacje dotyczące przebiegu rzeczowego realizacji, w tym w szczególności 

informacje dotyczące zgłoszonych do realizacji projektów, podpisanych umów lub 

BURMISTRZ 

(składa sprawozdania Radzie 
Miejskiej i Urzędowi 
Marszałkowskiemu) 

PEŁNOMOCNIK ds. 
REWITALIZACJI 

opracowuje zbiorcze 
sprawozdania monitoringowe 

(kwartalne, roczne, końcowe) na 
bazie sprawozdań cząstkowych i 

przekazuje je Burmistrzowi. 

KAśDY BENEFICJENT  
2 

(opracowuje cząstkowe 
sprawozdania monitoringowe i 

przekazuje je pełnomocnikowi – 
kwartalne, roczne, końcowe) 

KAśDY BENEFICJENT 
1 

(opracowuje cząstkowe 
sprawozdania monitoringowe i 

przekazuje je pełnomocnikowi – 
kwartalne, roczne, końcowe) 

KAśDY BENEFICJENT  
n 

(opracowuje cząstkowe 
sprawozdania monitoringowe i 

przekazuje je pełnomocnikowi – 
kwartalne, roczne, końcowe) 

RADA MIEJSKA URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI 
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podjętych decyzji, stanu realizacji poszczególnych działań, wartości bieŜącej oraz stopnia 

osiągania załoŜonych w LPR wartości docelowych wskaźników monitorujących; 

− informacje dotyczące postępu finansowego według źródeł pochodzenia środków, 

zawierające w szczególności zestawienie poniesionych wydatków oraz zrealizowanych 

płatności; 

− prognozę przebiegu realizacji projektu/programu w kolejnym okresie 

sprawozdawczym, 

− informację na temat wypełniania zobowiązań w zakresie informacji i promocji; 

− informacje na temat sprawności systemu realizacji; 

− informacje o napotkanych problemach, przeprowadzonych kontrolach oraz 

stwierdzonych nieprawidłowościach, 

− informacje dodatkowe.  

 

Sprawozdanie kwartalne - beneficjenci będą zobowiązani do przedkładania 

sprawozdania kwartalnego Pełnomocnikowi ds. rewitalizacji w terminie do 10 dni po 

zakończeniu analizowanego kwartału. Na podstawie informacji dostarczonych przez 

beneficjentów Pełnomocnik w czasie kolejnych 10 dni dokona opracowania zbiorczego, 

które przekaŜe Burmistrzowi. Następnie Burmistrz będzie mieć 14 dni na zapoznanie się z 

treścią sprawozdania, jego uzupełnienie bądź naniesienie ewentualnych uwag. Po 

dokonaniu ostatecznej akceptacji Burmistrz przedłoŜy sprawozdanie Radzie Miejskiej 

Głubczyc oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego.  

 

Sprawozdanie roczne będzie składane przez beneficjentów Pełnomocnikowi ds. 

rewitalizacji w terminie 14 dni po zakończeniu danego roku kalendarzowego. 

Pełnomocnik, po dokonaniu opracowania zbiorczego, przekaŜe je Burmistrzowi 

najpóźniej po 21 dniach od momentu otrzymania sprawozdań od beneficjentów. 

Burmistrz będzie mieć 14 dni na dokonanie akceptacji sprawozdania i przedłoŜenia go 

Radzie Miejskiej Głubczyc oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego.  

 

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu będzie zawierać pełną informację nt. 

przebiegu i wyników Lokalnego Programu Rewitalizacji. KaŜdy z beneficjentów będzie 

mieć 60 dni na przygotowanie pełnej informacji związanej z realizacją poszczególnych 

projektów w ramach LPR i przekazanie jej Pełnomocnikowi ds. rewitalizacji. Podczas 

kolejnych 45 dni Pełnomocnik dokona końcowego opracowania sprawozdania, które 

przedłoŜy do akceptacji Burmistrzowi Głubczyc. Burmistrz, po zapoznaniu się ze 
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sprawozdaniem, w terminie 30 dni od momentu otrzymania raportu przedłoŜy go Radzie 

Miejskiej oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego.  

KaŜde sprawozdanie, w którym wykryto błędy lub nieprawidłowości, moŜe być 

uzupełnione odpowiednią korektą. 

 

Wzór sprawozdania z monitoringu 

 

Na potrzeby systemu monitorowania i oceny LPR opracowano wzór 

sprawozdania z monitoringu, który znajduje się w załączeniu do niniejszego 

LPR. 

 

Zasady i częstotliwość przedkładania sprawozdań Radzie Miejskiej  
 

PoniewaŜ Lokalny Program Rewitalizacji przyjmuje, w drodze uchwały, Rada 

Miejska Głubczyc, jej więc będą przedkładane sprawozdania z realizacji LPR. 

Sprawozdawczość zakłada bieŜący i periodyczny przepływ informacji, co pozwala na 

weryfikację nieprawidłowości w procesie wdraŜania i monitorowania programu. 

Sprawozdania ze względu na swój formalny charakter będą pełnić funkcję informacyjną 

nt. postępów wdraŜania programu oraz sygnalizacyjną o faktycznych lub potencjalnych 

problemach (nieprawidłowościach) we wdraŜaniu. Stąd w ramach realizacji LPR będzie 

prowadzona systematycznie sprawozdawczość kwartalna, roczna i na zakończenie 

realizacji LPR. 

 

Ocena LPR 
 

Ocena (ewaluacja) to określenie w sposób szacunkowy i wartościujący korzyści 

lub wartości programu lub działania. 

Ocena jest często mylona z takimi pojęciami, jak: audyt, monitorowanie 

i kontrola. Od audytu i kontroli ocena róŜni się przede wszystkim przedmiotem badania. 

Audyt bada funkcjonowanie samej instytucji, jej gospodarność, legalność, celowość 

i rzeczowość; kontrola - aspekty finansowe i prawne funkcjonowania instytucji, 

natomiast ocena bada sam program i jego efekty. Monitoring dotyczy przede wszystkim 

produktów i nakładów, podczas gdy ewaluacja dodatkowo odnosi się do efektów 

długotrwałych, czyli oddziaływania. 

Ocena udziela odpowiedzi na pytanie o celowość/trafność i wartość 

dodaną interwencji planowanej, przeprowadzanej lub zakończonej. 
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Warunkiem dobrej oceny jest dostępność danych i terminowość 

sprawozdawczości przez wszystkie podmioty zaangaŜowane w system 

wdraŜania LPR. 

Wyniki oceny powinny zostać wykorzystane w celu jak najlepszego 

dopasowania realizowanych przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb oraz 

najbardziej efektywnego wydatkowania środków.  

 

Rodzaje oceny:  

 

1. Ocena coroczna  

Zaleca się przeprowadzenie oceny corocznej LPR. Jej celem będzie zgromadzenie 

dotychczasowych danych, ich analiza, oraz koncentrowanie się na wskaźnikach produktu 

i rezultatu.  

 

2. Ocena w połowie okresu realizacji  

Zaleca się równieŜ przeprowadzenie oceny w połowie okresu realizacji LPR. Jej 

celem będzie - podobnie jak w przypadku oceny corocznej - zgromadzenie 

dotychczasowych danych, ich analiza, oraz koncentrowanie się na wskaźnikach produktu 

i rezultatu.  

 

3. Ocena na zakończenie programu  

Celem oceny na zakończenie programu będzie określenie długotrwałych efektów 

wdroŜenia LPR, w tym wielkości zaangaŜowanych środków, skuteczności i efektywności 

pomocy. Ocena powinna zdefiniować czynniki, które przyczyniły się do sukcesu lub 

niepowodzenia wdraŜania (m.in. ocena procedur wdraŜania i monitoringu). 

Ocenę przeprowadzą niezaleŜni ewaluatorzy bądź audytor wewnętrzny 

Urzędu Miejskiego Głubczyc. Ocena powinna zostać zakończona nie później 

niŜ sześć miesięcy po zakończeniu wdraŜania LPR. 

 

4. Ocena bieŜąca (oceny uzupełniające)  

NiezaleŜnie od ww. terminów oceny, Instytucja Zarządzająca 

działaniem 6.1. moŜe inicjować bieŜącą ocenę LPR, której przedmiotem jest 

efektywność stosowanych instrumentów i całego systemu wdraŜania LPR. W 

trakcie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji będą przeprowadzane 

oceny uzupełniające, które skupiać się będą na wybranych aspektach 
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programu. Poprzez ciągłość informacji zwrotnych o rezultatach badań moŜna 

wpływać na toczący się proces w celu optymalizacji programu.  

    
KaŜdy podmiot oceniający powinien przeprowadzić proces ewaluacji z 

uwzględnieniem ogólnie przyjętych i stosowanych kryteriów: 

- trafności - kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu cele programu 

odpowiadają potrzebom i priorytetom na danym poziomie analizy,  

- efektywności - kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” programu, 

czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów (przez 

nakłady naleŜy rozumieć: zasoby finansowe, zasoby ludzkie i poświęcony czas), 

- skuteczności - kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia 

zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte, 

- uŜyteczności - kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie 

programu odpowiada potrzebom grupy docelowej,  

- trwałości - kryterium to pozwala ocenić, na ile moŜna się spodziewać, Ŝe pozytywne 

zmiany wywołane oddziaływaniem programu będą trwać po jego zakończeniu.  

 

ZaangaŜowane podmioty i ich rola w procesie oceny LPR 

 

Do obowiązków instytucji zaangaŜowanych w realizację LPR w zakresie 

oceny będzie naleŜało zarówno jej organizowanie i nadzorowanie, jak teŜ 

udostępnianie informacji niezbędnych do wykonania badania. Do niej naleŜeć 

będzie takŜe zadbanie o to, aby wyniki przeprowadzonych badań zostały 

wykorzystane. 

 

Zasady dokonywania zmian w LPR 

  

Wszelkie propozycje zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji mogą być 

składane Burmistrzowi Głubczyc za pośrednictwem Pełnomocnika ds. rewitalizacji. 

Projekty mogą być opiniowane przez Panel partnerów i Panel ekspertów. Następnie 

przedstawione wnioski stają się przedmiotem konsultacji społecznych oraz obrad 

właściwych komisji Rady Miejskiej. Rada Miejska, jako organ uchwałodawczy, akceptuje, 

poprzez podjęcie stosownej uchwały, lub odrzuca przedstawione jej propozycje zmian w 

Lokalnym Programie Rewitalizacji. 
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Postępowanie w sytuacji wykrycia nieprawidłowości   

 

W celu zapewnienia osiągnięcia wyznaczonych celów i zaplanowanych rezultatów 

wszystkie instytucje i podmioty zaangaŜowane w realizację i wdraŜanie LPR miasta 

Głubczyc będą zobligowane do wykrywania nieprawidłowości oraz informowania o nich. 

Szczególna rola koordynowania przepływu informacji o wykrytych 

nieprawidłowościach oraz sposobów ich naprawy spoczywa na miejskim 

Pełnomocniku ds. rewitalizacji, który działa w ścisłym porozumieniu z 

audytorem wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Głubczycach. Na podstawie 

informacji o wykryciu nieprawidłowości, przekazanej przez podmiot zgłaszający, 

Pełnomocnik będzie zobowiązany powiadomić audytora wewnętrznego o zaistniałej 

sytuacji w celu podjęcia działań naprawczych. Do zadań Pełnomocnika będzie równieŜ 

naleŜeć zaopiniowanie wypracowanych sposobów naprawy nieprawidłowości (planu 

działania przygotowanego przez audytora wewnętrznego, Panel partnerów, Panel 

ekspertów i podmioty zgłaszające nieprawidłowość) oraz przekazanie Burmistrzowi 

raportu o podjętych czynnościach.   

 Nieprawidłowość moŜe zostać wykryta: 

- w trakcie wykonywania czynności kontrolnych73, 

- w trakcie wykonywania czynności słuŜbowych innych niŜ w pkt. 1, 

- na podstawie zgłoszenia informacji o wykryciu nieprawidłowości przez beneficjenta. 

 

Schemat zamieszczony poniŜej przedstawia system obiegu informacji oraz podział 

kompetencji w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu LPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. (Dz. U.  Nr 216, poz. 2206) w 
sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli 
realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń. 
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Schemat 3. System obiegu informacji oraz podział kompetencji w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu LPR Głubczyce; opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
 

BURMISTRZ 

(ocenia stopień zagroŜenia dla dalszej realizacji 
projektu/LPR; w razie stwierdzenia powaŜnych 

nieprawidłowości przekazuje raport Radzie Miejskiej i 
Urzędowi Marszałkowskiemu; zatwierdza wypracowane 
propozycje lub podejmuje własne decyzje ws. sposobów 

naprawy drobnych nieprawidłowości na poziomie 
wdraŜania projektu/LPR) 

PEŁNOMOCNIK ds. 
REWITALIZACJI 

(wszczęcie procedury monitorującej, 
zaopiniowanie planu działania, przekazanie 

raportu Burmistrzowi) 

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY  
2 

(zgłoszenie nieprawidłowości, analiza 
przyczyn, propozycja naprawy powstałych 

błędów) 
 

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY  
1 

(zgłoszenie nieprawidłowości, analiza 
przyczyn, propozycja naprawy 

powstałych błędów) 

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY  
n 

(zgłoszenie nieprawidłowości, analiza 
przyczyn, propozycja naprawy 

powstałych błędów) 
 

RADA MIEJSKA  
(w razie powaŜnych 

nieprawidłowości wskazuje 
sposoby postępowania w celu 
usunięcia nieprawidłowości) 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
(w razie powaŜnych 

nieprawidłowości wskazuje 
sposoby postępowania w celu 
usunięcia nieprawidłowości)  

AUDYTOR WEWNĘTRZNY 
(kontrola podmiotów, w których 
wykryto nieprawidłowości; ocena 
stopnia zagroŜenia; wypracowanie 

planu działania)  

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 

PANEL EKSPERTÓW 
(wypracowanie sposobów 

usunięcia nieprawidłowości) 

PANEL PARTNERÓW 
(wypracowanie 

sposobów usunięcia 
nieprawidłowości) 
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Narzędzia informowania o nieprawidłowościach 

 

System informowania o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu głubczyckiego 

LPR będzie się składać z następujących narzędzi: 

- bieŜące raporty o nieprawidłowości (przesyłane niezwłocznie po wykryciu lub uzyskaniu 

uzasadnionego podejrzenia o wystąpieniu nieprawidłowości),  

- miesięczne zestawienie nieprawidłowości (do 10. dnia miesiąca), 

- kwartalne raporty o nieprawidłowości (przesyłane najpóźniej 30 dni po zakończeniu 

kwartału - tylko wówczas, jeśli wystąpiły nieprawidłowości).  

 

Sposoby naprawy nieprawidłowości 

 

 Jak wspomniano, zadaniem wszystkich instytucji i podmiotów zaangaŜowanych w 

realizację i wdraŜanie LPR miasta Głubczyc jest nie tylko wykrywanie nieprawidłowości 

oraz informowanie o nich, lecz takŜe staranne i rzetelne opracowanie sposobów naprawy 

zaistniałej sytuacji. Podmiot lub instytucja bezpośrednio zaangaŜowana w realizację 

danego projektu, w którym wykryto nieprawidłowość, winna przygotować informację, 

zawierającą analizę przyczyn oraz sposoby naprawy powstałych błędów. Podczas prac 

nad metodą wyjścia z zaistniałej sytuacji kryzysowej, prócz audytora wewnętrznego, 

fachowych konsultacji udzielą Panel partnerów i Panel ekspertów. Opracowany w ten 

sposób plan działania będzie przekazywany do akceptacji Pełnomocnikowi ds. 

rewitalizacji, a następnie Burmistrzowi Głubczyc, który dokona oceny stopnia zagroŜenia 

dla dalszej realizacji projektu/LPR. Drobne nieprawidłowości będą rozwiązywane na 

poziomie wdraŜania LPR. Natomiast w razie powaŜnych uchybień i braku moŜliwości 

rozwiązania problemu na poziomie wdraŜania, Burmistrz przekaŜe raport Radzie Miejskiej 

oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego celem wskazania przez te 

podmioty sposobów naprawy nieprawidłowości, tak aby zapewnić osiągnięcie 

wyznaczonych celów i zaplanowanych rezultatów. 

 

6.2. System komunikacji społecznej LPR 

 

Planowane działania na rzecz rozpowszechnienia informacji o LPR 

 

Chęć efektywnego wdroŜenia Lokalnego Program Rewitalizacji i przeprowadzenie 

procesów rewitalizacyjnych na terenie miasta, wymusza pozyskiwanie opinii społecznej 
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oraz czynne działania promocyjne, które - prócz ogólnego informowania - powinny być 

przede wszystkim ukierunkowane na podwyŜszanie akceptacji dla prowadzonych 

projektów i podnoszenie gotowości kooperacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami 

procesu. 

Szczególnie waŜne jest przy tym unaocznienie róŜnych wymogów działań, które 

podyktowane są odmiennymi uwarunkowaniami lokalizacji projektu, oraz podkreślanie 

faktu, iŜ celem procesu rewitalizacji nie jest wprowadzanie krótkotrwałych zmian, lecz 

uzyskanie trwałej poprawy sytuacji na danym obszarze, co wymaga wieloletnich, 

starannie sterowanych prac. 

Pierwszym działaniem, jakie zostanie podjęte w ramach rozpowszechnienia 

informacji o LPR, będzie umieszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego Głubczyc. W tym celu, w domenie www.glubczyce.pl, 

zostanie utworzona podstrona o nazwie „Rewitalizacja”. Strona będzie przeznaczona dla 

wszystkich zainteresowanych procesami odnowy miasta, w tym dla organizacji 

pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli przedsiębiorstw. 

Odwiedzający znajdą tu m.in.: definicję rewitalizacji, prezentację działań Głubczyc w 

zakresie tworzenia programu rewitalizacji oraz informacje o moŜliwościach pozyskiwania 

środków w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską.  

 

W celu efektywnego wdroŜenia LPR najistotniejsze jest włączanie mieszkańców 

do procesu rewitalizacji, co w prosty sposób przekłada się na zwiększoną identyfikację z 

przedmiotowym obszarem. Wszelkie działania komunikacyjne powinny być 

ukierunkowane na budowanie toŜsamości lokalnej i prowadzone pod nadzorem 

Burmistrza Głubczyc. 

Niezwykle waŜnym narzędziem komunikacji społecznej będzie kompleksowa 

oferta informacyjna, posiłkująca się róŜnorodnymi formami przekazu (druk, Internet), 

skierowana do róŜnych grup społecznych i poświęcona m.in. aktualnie prowadzonym i 

planowanym działaniom oraz moŜliwościom wsparcia dla organizacji pozarządowych, 

właścicieli budynków, przedsiębiorców itp.  

W celu omawiania aktualnych tematów specjalistycznych powinny być natomiast 

organizowane specjalne spotkania np. z przedstawicielami izb rzemieślniczych czy branŜy 

nieruchomości.  

 WaŜną funkcję poczucia identyfikacji mieszkańców z własnym miejscem 

zamieszkania będą pełnić takŜe wszelkiego rodzaju akcje społeczne, organizowane na 
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obszarach rewitalizowanych. Wspólne sadzenie drzew lub sprzątanie placów zabaw mogą 

być tego bardzo dobrym przykładem. 

Prócz opisanych powyŜej działań moŜna równieŜ posłuŜyć się następującymi 

narzędziami do rozpowszechniania informacji o LPR i zgłaszania do niego ewentualnych 

zmian: 

- publikacja wszelkich korekt, zmian i propozycji na łamach prasy lokalnej; 

- informowanie o Programie poprzez lokalne media (prasa, radio, telewizja). 

Według wytycznych funduszy strukturalnych konieczne jest takŜe promowanie 

współudziału Unii Europejskiej w finansowaniu realizowanych projektów. W tym celu 

przewiduje się: 

- tablice informacyjne ustawiane na terenie, na którym realizowana jest inwestycja w 

trakcie realizacji projektu. Na tablicach tych naleŜy umieścić informacje o rodzaju 

projektu oraz jego współfinansowaniu z funduszy strukturalnych oraz symbole graficzne 

Unii Europejskiej i EFRR; 

- tablice pamiątkowe, umieszczone na terenach zrewitalizowanych po zakończeniu 

realizacji inwestycji; 

- plakaty, biuletyny, broszury, ulotki informacyjne na temat Lokalnego Programu 

Rewitalizacji oraz jego oceny, a takŜe dofinansowania ze środków Unii Europejskiej; 

- wykorzystanie Internetu w celu umieszczania informacji na temat Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, poszczególnych projektów oraz ich współfinansowania ze środków Unii 

Europejskiej; 

- notatki prasowe, audycje radiowe informujące o Programie i współfinansowaniu ze 

środków funduszy strukturalnych. 

 
Partnerstwo - sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem 

publicznym, prywatnym a organizacjami pozarządowymi 

 

Urząd Miejski Głubczyc będzie współpracować z przedstawicielami społeczności 

lokalnej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. 

Współdziałanie to będzie miało na celu uzyskanie szerszych efektów działań 

rewitalizacyjnych, a opierać się będzie na: 

• uwzględnianiu wszelkich propozycji dotyczących nowych projektów; 

• uwzględnianiu proponowanych zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji w czasie 

jego realizacji; 

• pozyskiwaniu opinii na temat realizowanych procesów rewitalizacji. 
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Współpracę tę naleŜy inicjować m.in. poprzez: 

• bezpośrednie spotkania z przedstawicielami lokalnego sektora publicznego i 

prywatnego słuŜące opiniowaniu procesów rewitalizacji oraz zgłaszaniu propozycji zmian 

i nowych projektów;  

• ankiety internetowe o charakterze opiniującym, z moŜliwością propozycji własnych 

projektów i zmian; 

• odpowiednią edukację w ramach zajęć szkolnych, spotkań konferencyjnych itp.  

 

Celem strategicznym (długofalowym) partnerstwa jest podniesienie świadomości 

mieszkańców Głubczyc i instytucji, zwiększenie ich aktywności w zakresie pozyskiwania 

środków, związanych m.in. z działaniem 6.1., oraz uzyskanie akceptacji dla efektów ich 

wykorzystania. 

 

PowyŜszy cel będzie realizowany równieŜ poprzez: 

- upowszechnianie korzyści płynących z realizacji programu, 

- wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków,  

- stałe podnoszenie wiedzy i kompetencji osób zaangaŜowanych w proces zarządzania, 

informowania i wdraŜania programu, 

- zapewnienie przejrzystości procedur wdraŜania LPR. 

 

Zakres zadań informacyjnych i promocyjnych w ramach realizacji partnerstwa 

będzie dotyczyć m.in.: aktualizacji strony internetowej poświęconej LPR, organizowania 

kampanii informacyjnych we współpracy z regionalnymi i lokalnymi mediami, partnerami 

społecznymi i gospodarczymi i in., publikowania i dystrybucji dokumentów 

programowych, ulotek, broszur i in. oraz prowadzenia wspomnianego juŜ punktu 

informacyjnego LPR. 

WyŜej wymienione działania mają na celu zapewnienie wszystkim 

zainteresowanym stronom dostępu do jasno sformułowanych i szczegółowych informacji 

dotyczących zasad funkcjonowania i otrzymywania pomocy ze środków przeznaczonych 

na rewitalizację, a zatem grupy docelowe działań informacyjnych i promocyjnych w tym 

zakresie powinny tworzyć: 

1. banki, 

2. instytucje publiczne 

3. organizacje pozarządowe, 
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4. inwestorzy prywatni, 

5. właściciele budynków czynszowych, 

6. wspólnoty mieszkaniowe, 

7. deweloperzy, 

8. TBS, 

9. pracownicy instytucji zaangaŜowanych w proces wdraŜania LPR, 

10. pracownicy punktów informacyjnych, 

11. opinia publiczna - ogół społeczeństwa, odbiorcy rezultatów (społeczności lokalne), 

12. inni. 

 

Opis juŜ pozyskanych partnerów oraz ich doświadczenia pod kątem realizacji 

programu  

 

 Urząd Miejski Głubczyc pozyskał dotychczas kilku bardzo waŜnych partnerów z 

punktu widzenia skutecznego wdraŜania LPR. Wśród najistotniejszych zasobów, 

charakteryzujących poszczególne instytucje partnerskie, naleŜy wymienić przede 

wszystkim: kompetencje pracowników (współpracowników, wolontariuszy), 

doświadczenie w realizacji róŜnorodnych projektów i pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych (w tym europejskich), a takŜe zasoby finansowe. 

 

Charakterystyka dotychczas pozyskanych partnerów: 

 

1) Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach  

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach wchodzi w skład powiatowej administracji 

zespolonej podległej Staroście. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego 

Urzędu Pracy w Głubczycach74 przy realizacji zadań (przede wszystkim w zakresie: 

promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych) PUP współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi powiatowej 

administracji zespolonej, jednostkami wchodzącymi w skład struktur powiatowych oraz 

zarządami funduszy celowych, a takŜe instytucjami rynku pracy działającymi w zakresie 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.  

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach posiada niezbędne doświadczenie w 

prowadzeniu róŜnorodnych form wsparcia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. 

                                                           
74 http://pup.glubczyce.ibip.pl.  
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Obecnie w PUP praktykowane są następujące aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu: dotacje dla bezrobotnych, wyposaŜenie i doposaŜenie stanowiska pracy dla 

bezrobotnego, Europejski Fundusz Społeczny, POKL, Europejskie SłuŜby Zatrudnienia, 

Program Pierwsza Praca, roboty publiczne, prace interwencyjne, przygotowanie 

zawodowe, staŜe, dodatek aktywizacyjny, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo 

zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia 75.  

Kierownictwo Urzędu tworzą: dyrektor, zastępca dyrektora oraz główny księgowy. 

Prócz powyŜszych w PUP są utworzone następujące komórki organizacyjne: 

1. Dział Rynku Pracy: 

- Stanowisko ds. pośrednictwa, organizacji staŜy i przygotowania zawodowego, 

- Stanowisko ds. szkoleń i organizacji miejsc pracy ze środków Funduszu Pracy i EFS, 

- Stanowisko ds. poradnictwa zawodowego, 

- Stanowisko ds. rozwoju zawodowego i realizacji projektów lokalnych. 

2. Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń: 

- Stanowisko ds. rejestracji, 

- Stanowisko ds. informacji, 

- Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń. 

3. Dział Finansowo-Księgowy: 

- Stanowisko ds. finansowo-księgowych budŜetu, 

- Stanowisko ds. finansowo-księgowych Funduszu Pracy. 

4. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych. 

5. Stanowisko ds. informatyki i statystyki. 

 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach 

OPS w Głubczycach jest jednostką organizacyjną i budŜetową gminy Głubczyce. 

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje świadczenia m.in. w następujących formach: 

zasiłek z pomocy społecznej, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny lub świadczenie 

opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny, pobyt w ośrodku wsparcia (Dom Dziennego Pobytu, 

Środowiskowy Dom Samopomocy), usługi opiekuńcze nad chorym w domu. 

 Od lipca do listopada 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach 

realizował  Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet w 

gminie Głubczyce”. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 

                                                           
75 TamŜe.  
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upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki Pomocy społecznej. 

Projekt był adresowany do kobiet długotrwale bezrobotnych, korzystających z 

pomocy społecznej w przedziale wiekowym 25-50 lat. 

Celem projektu było zwiększenie aktywności Ŝyciowej, podniesienie samooceny i 

zwiększenie kwalifikacji zawodowych kobiet. 

Uczestnicy w ramach projektu brali udział w treningach kompetencji i 

umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologów, a takŜe w wyjazdowym 

szkoleniu z zakresu poradnictwa i wsparcia w celu podniesienia kompetencji Ŝyciowych. 

Ponadto beneficjenci wzięli udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy 

prowadzonych przez doradcę zawodowego oraz odbyli kurs komputerowy76. 

 

3) Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach  

MOK jest jednostką organizacyjną gminy Głubczyce. Do jego podstawowych 

zadań i celów naleŜy77: 

1. Realizacja usług artystycznych. 

2. Udział w sekcjach i kołach zainteresowań. 

4. Wynajem sal i sprzętu. 

5. Prowadzenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Biblioteka natomiast posiada trzy agendy: wypoŜyczalnię dla dorosłych, czytelnię i 

oddział dla dzieci. 

Przedmiot działalności Biblioteki: 

- gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypoŜyczanie do domu oraz 

prowadzenie wypoŜyczeń międzybibliotecznych, 

- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 

- współdziałanie z bibliotekami samorządowymi województwa opolskiego, z bibliotekami 

innych sieci, instytucjami i organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb 

czytelniczych społeczeństwa lokalnego. 

Usługi biblioteczne: 

Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki mają stali mieszkańcy powiatu 

głubczyckiego, powiatów ościennych (kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, 

                                                           
76 http://bip.biuletyn.info.pl. 
77 TamŜe.  
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prudnickiego i raciborskiego) oraz młodzieŜ szkolna przebywająca czasowo w 

Głubczycach.  

W kwietniu 2004 roku Biblioteka przystąpiła do programu „Ikonk@”, 

polegającego na uruchomieniu punktów dostępu do Internetu we wszystkich gminach w 

Polsce. Głównym celem „Ikonki” jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom 

powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu. Punkt taki (Czytelnia Internetowa) 

został otwarty w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, a dostęp do Internetu 

jest moŜliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-18.00.  

 

4) Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej78 

Muzeum mieści się w odbudowanym w latach 2006-2008 ratuszu miejskim przy 

ul. Rynek 1. Placówka zajmuje I piętro i zabytkowe sukiennice na parterze (łączna 

powierzchnia ok. 900m2) oraz średniowieczną wieŜę widokową. Gotyckie sukiennice mają 

wewnątrz bruk z rynsztokiem (jedyny w Polsce zamknięty pod dachem średniowieczny 

bruk) oraz najlepiej zachowane gotyckie portale wykonane z tufu wulkanicznego. 

Muzeum posiada 4 działy: edukacyjny, etnograficzny, archeologiczny, historyczny, 

sztuki. 

Aktualne wystawy: „II wojna światowa” – efekt badań historycznych na terenie 

powiatu głubczyckiego dotyczących działań wojennych, „Ratuszowe skarby” – zabytki 

archeologiczne znalezione w trakcie odbudowy ratusza w Głubczycach, „90. rocznica 

odzyskania niepodległości przez Polskę”, „Celtowie na Górnym Śląsku”, „Szkice 

portretowe Daniłowa” – wystawa wypoŜyczona z Muzeum Jeńców wojennych w 

Łambinowicach - Opolu, „Anioły”- prace lokalnej artystki Stefanii Stolarczyk, „Nasze 

nowe nabytki” – dary mieszkańców. 

                                                           
78 Opr. na podst. informacji zawartych na stronie www.powiatglubczycki.pl.  



 

 

Fot. 8. Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej. 
wtorku do piątku w godz. od 10.00 do 15.30

15.30. Taras zewnętrzny wieŜy nieczynny od grudnia do kwietnia.

 

5) Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w

Historia głubczyckiej szkoły jest ściśle związana z dziejami kultury muzycznej 

regionu i ludźmi, którzy ją tworzyli. I chociaŜ przełomową datą jest tutaj rok 1973, 

wielkim błędem byłoby pominięcie tych wydarzeń, które miały miejsce nieco wcze

które doprowadziły do utworzenia szkoły. 

ChociaŜ Głubczyce są miastem o długiej i ciekawej historii, to dla kultury tego 

miasta wojna była tak wielką cenzurą, Ŝe doszukując sie korzeni, fundamentów 

dzisiejszej szkoły muzycznej

zorganizowanym szkolnictwie muzycznym. Prywatnych lekcji udzielały Halina Popowska 

(później nauczyciel szkoły muzycznej) i Zofia Matrasowa, a przy Powiatowym Domu 

Kultury zaczęły powstawać kółka muzyczne. 

Wielkie muzyczne oŜywienie 

Mieczysław Piątkiewicz - 

nauczycieli - absolwentów Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Wśród 

nich znaleźli się późniejsi załoŜyciele szkoły. Pie

Głubczyc w roku 1959, w tym samym roku swoją działalność 

Ognisko Muzyczne (oficjalnie zarejestrowane w 1962 roku). O tym jak wielkie było 

zapotrzebowanie na działalność Ogni

liczba uczniów rosnąca z roku na rok i osiągająca w przybliŜeniu nawet 15 osób. 

                                                          
79 Opr. na podst. informacji zawartych na stronie www.psm.glubczyce.info. 
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Fot. 8. Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Dla zwiedzających muzeum czynne jest
wtorku do piątku w godz. od 10.00 do 15.30, a w 2. i 4. niedzielę miesiąca w godz. 

15.30. Taras zewnętrzny wieŜy nieczynny od grudnia do kwietnia.
www.powiatglubczycki.pl 

5) Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w

Historia głubczyckiej szkoły jest ściśle związana z dziejami kultury muzycznej 

regionu i ludźmi, którzy ją tworzyli. I chociaŜ przełomową datą jest tutaj rok 1973, 

wielkim błędem byłoby pominięcie tych wydarzeń, które miały miejsce nieco wcze

które doprowadziły do utworzenia szkoły.  

ChociaŜ Głubczyce są miastem o długiej i ciekawej historii, to dla kultury tego 

miasta wojna była tak wielką cenzurą, Ŝe doszukując sie korzeni, fundamentów 

dzisiejszej szkoły muzycznej, wystarczy sięgnąć lat 50. Trudno mówić wówczas o 

zorganizowanym szkolnictwie muzycznym. Prywatnych lekcji udzielały Halina Popowska 

(później nauczyciel szkoły muzycznej) i Zofia Matrasowa, a przy Powiatowym Domu 

Kultury zaczęły powstawać kółka muzyczne.  

ielkie muzyczne oŜywienie nastąpiło w latach 60. XX wieku. Wtedy bowiem 

 Inspektor Oświaty i Wychowania sprowadzał do Głubczyc 

absolwentów Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Wśród 

ejsi załoŜyciele szkoły. Pierwsi krakowscy muzycy przybyli

Głubczyc w roku 1959, w tym samym roku swoją działalność rozpoczęło

Ognisko Muzyczne (oficjalnie zarejestrowane w 1962 roku). O tym jak wielkie było 

zapotrzebowanie na działalność Ogniska wśród mieszkańców powiatu

liczba uczniów rosnąca z roku na rok i osiągająca w przybliŜeniu nawet 15 osób. 

                   
a podst. informacji zawartych na stronie www.psm.glubczyce.info.  

 

wiedzających muzeum czynne jest od 
w 2. i 4. niedzielę miesiąca w godz. od 12.00 do 

15.30. Taras zewnętrzny wieŜy nieczynny od grudnia do kwietnia. Źródło: 

5) Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach79 

Historia głubczyckiej szkoły jest ściśle związana z dziejami kultury muzycznej 

regionu i ludźmi, którzy ją tworzyli. I chociaŜ przełomową datą jest tutaj rok 1973, 

wielkim błędem byłoby pominięcie tych wydarzeń, które miały miejsce nieco wcześniej, a 

ChociaŜ Głubczyce są miastem o długiej i ciekawej historii, to dla kultury tego 

miasta wojna była tak wielką cenzurą, Ŝe doszukując sie korzeni, fundamentów 

wystarczy sięgnąć lat 50. Trudno mówić wówczas o 

zorganizowanym szkolnictwie muzycznym. Prywatnych lekcji udzielały Halina Popowska 

(później nauczyciel szkoły muzycznej) i Zofia Matrasowa, a przy Powiatowym Domu 

XX wieku. Wtedy bowiem 

Oświaty i Wychowania sprowadzał do Głubczyc 

absolwentów Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Wśród 

rwsi krakowscy muzycy przybyli do 

rozpoczęło Społeczne 

Ognisko Muzyczne (oficjalnie zarejestrowane w 1962 roku). O tym jak wielkie było 

ska wśród mieszkańców powiatu, moŜe świadczyć 

liczba uczniów rosnąca z roku na rok i osiągająca w przybliŜeniu nawet 15 osób. 
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Powstały więc kolejne filie: największa w Baborowie, działająca jeszcze 1998 roku, i 

nieco mniejsze: w Branicach, Lisięcicach i Kazimierzu. Największym zainteresowaniem 

cieszyły się wtedy akordeon i fortepian.  

Podjęto więc odpowiednie starania, które doprowadziły do powołania w dniu 1 

stycznia 1973 roku Państwowej Szkoły Muzycznej. W pierwszych latach swojej 

działalności szkoła zmieniła lokalizację. Do 1974 roku zajmowała pierwsze piętro w 

budynku przy ul. Warszawskiej i dopiero po 2 latach (po remoncie i adaptacji), budynek 

w całości stał się siedzibą szkoły. Tak jest do dzisiaj. Warto wspomnieć, Ŝe sam budynek 

pochodzi z 1893 roku i był przed wojną zajmowany przez siostry zakonne. Być moŜe 

dlatego jako jeden z nielicznych na tej ulicy przetrwał wojnę i późniejsze zagroŜenia. JuŜ 

w 70. latach, kiedy waŜyły się sprawy lokalizacji szkoły, budynek przeznaczono do 

rozbiórki. W miejscu, w którym stoi, miała przebiegać obwodnica miasta. Brak 

odpowiednich funduszy na budowę drogi ostatecznie zawaŜył na losach budynku, który 

nie tylko przetrwał, ale zyskał teŜ zaplecze. Teren za szkołą został ogrodzony i częściowo 

zadrzewiony. Do dzisiaj zachowały się zabytkowy miłorząb i limba, pod którymi w ciepłe 

letnie dni czasami odbywają się zajęcia.  

Warto dodać, Ŝe w roku szkolnym 2008/2009 wpisano do kalendarza 

Międzynarodowych i Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego Pierwszego i 

Drugiego Stopnia pod Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego VII 

Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów 16-20 maja 2009 r., organizowany przez 

Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach. 

 

6) Zakon o.o. Franciszkanów w Głubczycach 

Zgromadzenie Zakonne Braci Mniejszych Franciszkanów mieści się przy ul. 

Zakonnej 6 w Głubczycach. Zespół klasztoru franciszkanów obejmuje barokowy kościół i 

charakterystyczny czteroskrzydłowy klasztor z wirydarzem pośrodku. Cały kompleks 

zbudowany został w latach 1753-1770 wg projektu J.I. Töppera; wystrój kościoła 

barokowo-rokokowy. Do klasztoru przylega budynek wzniesiony w 1752 roku, w którym 

niegdyś mieściło się gimnazjum.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe zakonnicy od kilkunastu lat aktywnie angaŜują się w sprawy 

społeczności lokalnej. Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom w Głubczycach prowadzi 

bowiem działalność na rzecz środowiska głubczyckiego od 1.10.1997 r. Ośrodek powstał 

natomiast 1.09.1997 r. na wniosek Kapituły Prowincjalnej, po decyzji przeniesienia 

Postulatu do Kłodzka. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: Franciszkański Ośrodek Pomocy 



 

 

Dzieciom oraz Osobom 

Głubczycach.  

Przez minione lat

głubczyckiego i Opolszczyzny

•  miejsce pracy (odrabianie zadań i rozwijani

talentów),  

• miejsce rekreacji i odpoczynku (liczne gry, zabawy, ćwiczenia), 

• miejsce spotkania z bliskimi (

ludzie).  

Wszystko to dzieje się w atmosferze bezpieczeństwa opartego na otwartości, 

prawdzie, wyrozumieniu i cierpliwości. 

Większość osób pracują

teŜ starsi ludzie. 

Od początku powstania w ośrodku funkcjonują: 

Ogień”, Świetlica MłodzieŜy Franciszkańskiej

„KONIK”. Z czasem franciszkanie przystąpili do 

NIEBIESKA LINIA, pomagając osobom, które

punkt konsultacyjny.  

Fot. 9. Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom 

moŜliwości pracowni terapeutycznych, terapii informatyczno

muzyczno-ruchowej i socjoterapii

 

                                                          
80 http://www.fopd.koliber.pl/main.htm.
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Dzieciom oraz Osobom Niepełnosprawnym i Społecznie Nieprzystosowanym w 

lata ośrodek wtopił się w krajobraz miasta, gminy

głubczyckiego i Opolszczyzny.  Osoby w nim przebywające traktują go jako:

miejsce pracy (odrabianie zadań i rozwijanie swoich umiejętności i odkrywanie 

miejsce rekreacji i odpoczynku (liczne gry, zabawy, ćwiczenia),  

miejsce spotkania z bliskimi (przyjaciele, koledzy, grupy wsparcia i inni ciekawi 

Wszystko to dzieje się w atmosferze bezpieczeństwa opartego na otwartości, 

prawdzie, wyrozumieniu i cierpliwości.  

pracujących w ośrodku to wolontariusze - zarówno

Od początku powstania w ośrodku funkcjonują: Ognisko Wychowawcze 

Świetlica MłodzieŜy Franciszkańskiej oraz Klub Osób Niepełnosprawnych 

. Z czasem franciszkanie przystąpili do Ogólnopolskiego Porozumienia 

pomagając osobom, które doznały przemocy domowej, prowadzą

Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom w Głubczycach. Uczestnicy zajęć korzystają z 

moŜliwości pracowni terapeutycznych, terapii informatyczno-plastycznej, kulinarnej, 

ruchowej i socjoterapii80. Źródło: http://www.fopd.koliber.pl/main.htm.

                   
http://www.fopd.koliber.pl/main.htm. 

Niepełnosprawnym i Społecznie Nieprzystosowanym w 

ił się w krajobraz miasta, gminy, powiatu 

.  Osoby w nim przebywające traktują go jako:  

e swoich umiejętności i odkrywanie 

przyjaciele, koledzy, grupy wsparcia i inni ciekawi 

Wszystko to dzieje się w atmosferze bezpieczeństwa opartego na otwartości, 

zarówno młodzi, jak 

gnisko Wychowawcze - „Brat 

Klub Osób Niepełnosprawnych 

Ogólnopolskiego Porozumienia 

doznały przemocy domowej, prowadząc 

 
Uczestnicy zajęć korzystają z 

plastycznej, kulinarnej, 

http://www.fopd.koliber.pl/main.htm. 
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7) Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu 

PWSZ w Raciborzu jest placówką z tradycjami solidnego kształcenia i 

doskonalenia od 1945 roku. Proponuje interesujące studia oraz zdobycie ciekawych 

zawodów. Na bieŜąco poszerza ofertę o nowe kierunki i specjalności, zgodnie z 

zapotrzebowaniem społecznym. Współpracuje ze szkołami wyŜszymi krajowymi i 

zagranicznymi. Dzięki kadrze naukowo-dydaktycznej, złoŜonej ze specjalistów i uznanych 

naukowców, szkoła gwarantuje wysoki poziom kształcenia, zapewniający dobry start w 

wyuczonej specjalności.  

Historia szkoły: 

1946 - początek kształcenia nauczycieli w Państwowym Liceum Pedagogicznym; 

1954-1973 - przekształcenie PLP w Studium Nauczycielskie (SN); intensywna 

rozbudowa obiektów dydaktycznych; 

1973-1981 - na bazie SN działa Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN), jako 

zamiejscowy oddział Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie; 

1974-1977 - w obrębie obiektów CDN pracuje punkt konsultacyjny WyŜszej Szkoły 

Wychowania Fizycznego w Katowicach (WSWF);  

1977-1981 - w obiektach CDN działa Filia a następnie Wydział katowickiej WSWF 

(obecnej Akademii Wychowania Fizycznego);  

1981 - powołanie Studium Wychowania Przedszkolnego (SWP), po roku przekształcone 

w Studium Nauczycielskie (SN); 

1981-1985 - w obiektach SN funkcjonuje Oddział Zamiejscowy WyŜszej Szkoły 

Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu ( obecnego Uniwersytetu Opolskiego); 

1992 - utworzenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych; 

1993 - na bazie Studium Nauczycielskiego powstaje Kolegium Nauczycielskie o 

specjalności wychowanie fizyczne i zdrowotne; 

2002 - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 roku (Dz. Urz. Nr 16, 

poz. 1152) utworzono z dniem 1 lutego 2002 roku Państwową WyŜszą Szkołę 

Zawodową w Raciborzu81. 

 

8) Parafia Rzymskokatolicka w Głubczycach 

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzi m.in. Parafia 

Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny.  

Parafia zajmuje gotycki kościół z XIII w., rozbudowany w XIV w., a następnie w 

latach 1903-1907 wg projektu M. Hasaka. Wystrój kościoła pochodzi z II połowy XIX w. i 
                                                           
81 http://www.pwsz.raciborz.edu.pl/ 
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lat 1903-1907. Warto zwrócić uwagę na zabytkowe części świątyni: nadbudowane w 

późniejszym czasie wieŜe czołowe (wieŜa południowa zaopatrzona w barokowy hełm), 

trzy wczesnogotyckie XIII-wieczne kamienne portale, transept (nawa poprzeczna), 

laskowaty szczyt frontowy. W części zabytkowej świątyni warto zobaczyć: 

wczesnogotycki trzynawowy korpus z kruchtą wejściową, kamienne dekoracje roślinne w 

nawach świątyni, słuŜki o kapitelach kostkowych w kruchcie pod wieŜą prezbiterium. 

Warto takŜe wspomnieć, Ŝe w kościele znajdują się ponad 100-letnie 60 głosowe organy 

- 1422 opus warsztatu organomistrzowskiego Gebruder Rieger z pobliskiego Krnova. W 

katalogu firmy rokiem ich budowy jest rok 190782. 

Parafia aktywnie angaŜuje się w działalność społeczno-kulturalno-edukacyjną na 

rzecz rozwoju Ziemi Głubczyckiej. 

 

9) Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach 

Stowarzyszenie posiada status organizacji pozarządowej, a zostało 

zarejestrowane w 2003 roku (KRS: 0000168320).  

Głównymi celami organizacji są działania na rzecz Ziemi Głubczyckiej oraz 

wspieranie muzeum. Obszary działania obejmują: działalność wspomagającą rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a takŜe ochronę dóbr kultury i sztuki. 

Od niedawana Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej realizuje 

program ogłoszony przez Marszałka Województwa Opolskiego w ramach zadania 

publicznego w dziedzinie kultury. Zadanie polega na promowaniu Szlaku Joannitów 

poprzez przeprowadzanie prelekcji o tematyce historycznej, zorganizowaniu konkursu 

plastycznego, wydaniu folderu reklamującego Szlak oraz propagowaniu miejsc 

związanych z zakonem joannitów przez głubczyckich krótkofalowców. Z tej teŜ okazji 

zostaną wydane specjalne karty QSL do potwierdzania łączności, a mające elementy 

związane z projektem. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa 

Opolskiego. 

 

10) Stowarzyszenie PoŜytku Publicznego im. Bronisławy Adamskiej 

Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w 

Głubczycach 

 

                                                           
82 www.glubczyce.pl.  
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Data przyznania statusu OPP: 20.06.2005 r. 
 

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 20.06.2005 r.
 

KRS: 0000235917.  

Wśród prowadzonych przez organizację działań znajdują się m.in. wspieranie 

działalności szkoły oraz integrowanie środowiska absolwentów.  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w następujących obszarach działań: 

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, edukacja, 

oświata i wychowanie. 

 

11) Stowarzyszenie „Caritas Chrysti”  z Branic  

Organizacja powstała w marcu 2005 r., a 15 listopada tego samego roku została 

wpisana do rejestru stowarzyszeń, uzyskując status organizacji poŜytku publicznego 

(KRS: 0000230546). 

Stowarzyszenie „Caritas Chrysti” zostało utworzone w trosce o Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych im. biskupa Józefa Marcina Nathana w Branicach. 

Zgodnie z zapisami statutu celem powstania i działalności Stowarzyszenia jest ocalenie 

całego dziedzictwa humanitarnego, kulturowego i naukowego będącego dorobkiem 

całego dzieła biskupa Nathana i jego kontynuatorów. Szczególną troską Stowarzyszenia 

jest staranie o godne warunki Ŝycia i leczenia osób psychicznie i nerwowo chorych oraz 

wszystkich zagroŜonych patologią społeczną, prowadzenie działalności edukacyjnej, a 

takŜe ochrona przed dewastacją całego dorobku materialnego - budynków i urządzeń 

szpitala w Branicach, zabytków architektury sakralnej znajdujących się na terenie szpitala 

oraz innych dóbr83.  

 

12) Towarzystwo Kulturalno-Społeczne Romów w Głubczycach 

Stowarzyszenie posiada status organizacji pozarządowej, a zostało 

zarejestrowane w 2005 roku (KRS: 0000229395). Stowarzyszenie prowadzi swoją 

aktywność w następujących obszarach działań: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 

 

                                                           
83 www.caritaschrysti-branice.com  
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13) Chęć uczestnictwa w realizacji programu wyrazili równieŜ następujący 

artyści malarze: Stefan Berdak, Janina Berdak, Małgorzata Turnau, Piotr 

Turnau, ElŜbieta Niedźwiecka, Ewa Kalinowska-Maćków. 

 

WyŜej opisani partnerzy gwarantują sprawną, rzetelną i skuteczną realizację LPR. 

Ich dotychczasowe doświadczenie w pracy na rzecz rozwoju Ziemi Głubczyckiej oraz 

ogromne zaangaŜowanie na etapie opracowywania niniejszego dokumentu pozwalają 

przypuszczać, Ŝe wdraŜanie poszczególnych elementów programu będzie przebiegać bez 

zakłóceń, a wszelkie podejmowane przez nich działania będą skoncentrowane na 

zapewnieniu wyznaczonych celów i zaplanowanych rezultatów LPR.    

 

Konsultacje społeczne 

 

Aby w pełni zrealizować wymogi informowania oraz prawo do swobodnego 

formułowania własnych opinii przez lokalną społeczność, juŜ na etapie przygotowań do 

tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono w Głubczycach badania 

ankietowe, które miały na celu zarówno odzwierciedlić rzeczywistą sytuację w mieście 

oraz potrzeby jego mieszkańców, jak równieŜ uwzględnić ich sugestie co do potrzeb 

inwestycyjnych miasta w przygotowywanym dokumencie. List z prośbą o udział w 

badaniach społecznych i wypełnienie ankiety skierował do mieszkańców Burmistrz 

Głubczyc. Wyniki badań ankietowych posłuŜyły m.in. do opracowania załoŜeń niniejszego 

LPR zawartych w rozdziale III. Wyniki badań ankietowych zostały zawarte w załączniku 

do niniejszego dokumentu. 

W ten sposób mieszkańcy mieli moŜliwość wypowiedzenia swojej opinii, co 

otworzyło publiczną dyskusję nad kwestią rewitalizacji. Następnie, w trakcie kilku 

spotkań z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji publicznych, inicjowanych przez 

Burmistrza Głubczyc, Miasto publicznie zaprezentowało wyznaczone cele i intencje 

działań rewitalizacyjnych. Wskazało równieŜ na przewidywane efekty i oddziaływania 

planowanych działań rewitalizacyjnych. Instytucje publiczne zwrotnie poinformowały 

Miasto o swych własnych działaniach planistycznych, będących w fazie przygotowania 

lub w trakcie realizacji. Taki tryb postępowania miał na celu stworzenie mieszkańcom 

Głubczyc okazji do zajęcia własnego stanowiska w kwestii koncepcji rewitalizacyjnych 

oraz ich potencjalnych wariantów na stosunkowo wczesnym etapie prac. 

W trakcie konsultacji społecznych, polegających m.in. na: prezentacji i 

objaśnieniu zasad rewitalizacji na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej, 
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odpowiednich publikacjach zamieszczanych na tablicach ogłoszeniowych oraz dyskusji w 

trakcie zebrań mieszkańców, opinia publiczna była informowana o ogólnych celach i 

intencjach planowanych zmian. Mieszkańcy mieli moŜliwość pozyskania informacji o 

przygotowywanych planach w Urzędzie Miejskim, wyraŜenia o nich własnej opinii i 

przedyskutowania najwaŜniejszych aspektów z odpowiednimi specjalistami. 

W listopadzie 2008 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Głubczyc został 

zamieszczony list, w którym Burmistrz objaśnił mieszkańcom istotę rewitalizacji oraz 

przedstawił sposoby ubiegania się o środki z przeznaczeniem na wspomniany cel. W 

piśmie włodarz miasta zakomunikował, Ŝe „procesy rewitalizacji mogą zostać wdroŜone, 

jeśli przygotuje się tzw. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI. MoŜemy Państwa 

poinformować, Ŝe zakończyliśmy I ETAP polegający na przeanalizowaniu sytuacji w 

Głubczycach z punktu widzenia przestrzennego, gospodarczego i społecznego”. 

Następnie przedstawił kategorie problemów miasta, jakie wyodrębniono na podstawie 

przeprowadzonej analizy.  

Stwierdził, Ŝe „wszystkie wymienione kategorie problemów mają wpływ na jakość 

Ŝycia naszych mieszkańców. Lokalny Program Rewitalizacji zakłada rozwiązanie 

występujących sytuacji kryzysowych poprzez wsparcie finansowe projektów, których 

głównym celem będzie chęć zmiany, któregoś z ww. problemów. MoŜemy tego dokonać 

jedynie przy aktywnym uczestnictwie Partnerów Społecznych”. Burmistrz zwrócił się 

zatem do wszystkich zainteresowanych udziałem w procesie rewitalizacji miasta 

Głubczyce o definiowanie projektów i zadań inwestycyjnych, podkreślając, Ŝe najlepsze z 

nich zostaną umieszczone w Lokalnym Programie rewitalizacji Miasta Głubczyce i będą 

mogły ubiegać się w drodze konkursowej o środki w ramach pomocy finansowej Unii 

Europejskiej. Pomysły na zadania inwestycyjne i projektowe moŜna było zapisać w tzw. 

KARTACH PROJEKTU, umieszczonych w załączniku na stronie internetowej, a następnie 

dostarczyć do URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH bądź przesłać na adres e-mail: 

um@glubczyce.pl czy teŜ na nr faksu: 77 485 24 16. 

 Tym samym pismem mieszkańcy zostali równieŜ poinformowani, Ŝe zgodnie z 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, 

beneficjentami końcowymi, a więc podmiotami mogącymi wnioskować o dotacje, mogą 

zostać: 

• Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania 

jednostek samorządu terytorialnego.  

• Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.  

• Szkoły wyŜsze.  
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• Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których 

większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, 

związek międzygminny lub Skarb Państwa.  

• Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na 

podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu 

terytorialnego (równieŜ na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).  

• Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych .  

• Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową 

działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.  

• Kościoły, związki wyznaniowe.  

• Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe.  

  Wyznaczony w drodze analizy wskaźników obszar rewitalizacji został równieŜ 

przedstawiony pod treścią listu w załączniku MAPA – REWITALIZACJA z informacją 

Burmistrza, Ŝe „zaznaczone tam obszary będą stanowić tzw. obszar rewitalizacji, na 

którym będą Państwo mogli realizować swoje projekty”. 

Na bazie opinii uzyskanych w toku konsultacji społecznych i wysłuchania 

stanowiska instytucji publicznych dokonano ostatecznego opracowania planu 

docelowego, sankcjonując go prawnie w formie uchwały Rady Miejskiej po rozwaŜeniu 

zgłoszonych wątpliwości i inicjatyw. Projekt LPR bowiem, przed jego zatwierdzeniem, był 

udostępniony opinii publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w domenie www.glubczyce.pl.  

 

6.3. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

 

Urząd Miejski w Głubczycach zwrócił się do stosownego organu ochrony 

środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej o ustalenie czy do niniejszego 

dokumentu naleŜy przeprowadzić postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko. Jeśli zostanie stwierdzona potrzeba sporządzenia takiej prognozy, 

odpowiedni organ określi, w jakim zakresie naleŜy ją sporządzić.  

Gdy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stanie się wymagane, 

projekt niniejszego LPR wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddane zostaną 

opiniowaniu przez właściwy organ ochrony środowiska oraz Państwową Inspekcję 

Sanitarną. Urząd Miejski w Głubczycach zapewni równieŜ udział społeczeństwa w jego 

opiniowaniu. 
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Wyk.1. Pyt.29. Jakie problemy, związane z sferą przestrzenną, występują Pana(i) 

zdaniem na obszarze objętym rewitalizacją? 

Wyk.2. Pyt.30. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia, związane z sferą przestrzenną, 

powinno się Pana(i) zdaniem realizować w pierwszej kolejności? 

Wyk.3. Pyt.24. Jakie problemy gospodarcze Pana(i) zdaniem występują na obszarze 

objętym rewitalizacją?  

Wyk.4. Pyt. 26. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze, związane z 

rewitalizacją, powinno się Pana(i) zdaniem realizować w pierwszej kolejności? 

Wyk.5. Pyt.27. Jakie problemy społeczne Pana(i) zdaniem występują na obszarze 

objętym rewitalizacją? 
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Wyk.6. Pyt.28. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, związane z rewitalizacją, 

powinno się Pana(i) zdaniem realizować w pierwszej kolejności? 
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Tab. 19. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych, będących w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy w powiecie głubczyckim w 2006 i 2007 r. 
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Tab.28. Wskaźniki zestandaryzowane oraz sumaryczny wskaźnik degradacji dla ulic w 
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Fot. 1. Rynek w Głubczycach w czasie II wojny światowej. 

Fot. 2. Głubczyce z lotu ptaka przed rokiem 1936. 

Fot. 3. Ratusz miejski (odbudowany w latach 2005-2008) i kolumna maryjna na 

rynku w Głubczycach. 

Fot. 4. Las Głubczycki.  

Fot. 5. Fontanna ze zwierzętami w Parku Miejskim.  

Fot. 6. Hala sportowa w Głubczycach.  

Fot. 7. Miejski basen kąpielowy.  

Fot. 8. Camping nr 240 w rejonie wsi Mokre.  

Fot. 9. Zabytki architektury miejskiej.  

Fot. 10. Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej.  

Fot. 11. Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom w Głubczycach.  

 

Schemat 1. System obiegu informacji oraz finansów w instytucji wdraŜającej LPR 

Głubczyce, czyli Urzędzie Miejskim w Głubczycach. 

Schemat 2.  System zbierania i przekazywania informacji monitoringowych w ramach 

LPR Głubczyce. 

Schemat 3. System obiegu informacji oraz podział kompetencji w sytuacji wykrycia 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu LPR Głubczyce. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
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Rodzaj sprawozdania*: 
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II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU 

1. Opis zadań/ etapów zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem 

 

 

 

 

2. Stan realizacji głównych zadań służących osiągnięciu celów projektu 

Nazwa zadań w ramach etapów realizacji Termin rzeczowego 
rozpoczęcia realizacji 
(dd.mm.rrrr) 

Termin rzeczowego 
zakończenia realizacji 
(dd.mm.rrrr) 

Stan 

1 2 3 4 

Etap 1    

Zadanie 1    

Zadanie 2    

....    

Etap....    
 

3. Stan realizacji postępowań przetargowych  

Postępowanie 
przetargowe 

Data ogłoszenia 
przetargu 

Data podpisania umowy                                   
z wykonawcą 

Kwota na jaką podpisano umowę                
z wykonawcą (zł) 

1 2 3 4 

Postępowanie 1    

Postępowanie 2    

    

    

    
 

4. Czy przebieg realizacji projektu był zgodny z harmonogramem realizacji projektu, określonym w projekcie ? 
(podkreślić właściwe) 
 

a) tak 
b) nie 

5. Jeśli nie, należy podać przyczyny niezgodności i podjęte lub proponowane rozwiązania 

odpowiednie do zaistniałej sytuacji. 

 

6. Czy zaistniały problemy mające wpływ na realizację projektu? Jeśli tak, należy opisać problem wraz z 

podaniem podjętych środków zaradczych. 

• tak  
• nie 
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7. Opis zadań/ etapów planowanych do zrealizowania w następnym okresie sprawozdawczym* 

 

* nie dotyczy sprawozdań końcowych 

8. Informacja o przeprowadzonych kontrolach/ audytach* realizacji projektu, w szczególności o wykrytych 

nieprawidłowościach 

 

 

 

 

 

* dotyczy przypadków, gdy beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytów 

9. Informacja i promocja projektu 

Opis działań podjętych w ramach informacji i promocji projektu. 

 

 

 

 

 

10. Postęp finansowy projektu  

Kategoria wydatków Wydatki określone w 
umowie o 

dofinansowanie 

Wydatki 
poniesione w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wydatki poniesione 
od początku 

realizacji projektu 

Stopień realizacji projektu 
(%) 

Wydatki kwalifikowane     

Wydatki niekwalifikowane        

Wydatki w projekcie        

 

10a. Prognoza finansowa projektu na następny okres sprawozdawczy 

Kategoria wydatków Prognoza finansowa projektu na następny okres sprawozdawczy 

Wydatki kwalifikowane    

Wydatki niekwalifikowane   

Wydatki w projekcie    
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11. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu  

Wskaźniki 

a) osiągnięte wskaźniki produktu  

1 2 
3 

Lp. Nazwa wskaźnika 

 

Jednostka 
miary 
wskaźnika 

P - wartość 
wskaźnika 
produktu 

PR - zmiana wartości 
wskaźnika w okresie 
sprawozdawczym w 

stosunku do 
wielkości wskaźnika 

 w poprzednim 
okresie 

sprawozdawczym 

PO - 
osiągnięta 

wartość 
wskaźnika 
produktu w 

trakcie 
realizacji 
projektu 

% - stopień 
realizacji 

wskaźnika 
produktu 

       
       
       
 

b) osiągnięte wskaźniki rezultatu*  

1 2 
3 

Lp. Nazwa wskaźnika 

 

Jednostka miary 
wskaźnika 

R – wartość 
wskaźnika 
rezultatu 

RO- osiągnięta 
wartość wskaźnika 
rezultatu w trakcie 
realizacji projektu 

% - stopień 
realizacji 

wskaźnika 

      

      

      

*tylko dla sprawozdania końcowego.  

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 

Data: 

Pieczęć i podpis: 

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej, która złożyła 
oświadczenie 

 

Adres  

Numer telefonu kontaktowego i 
faksu 

 

Adres poczty elektronicznej  
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WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

REWITALIZACJA MIASTA 
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ZAŁĄCZNIK C 

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

REWITALIZACJA MIASTA GŁUBCZYCE
 2009-2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH 

GŁUBCZYCE 



 

55%

45%

Płeć badanych osób

8%

23%

41%

28%

Wykształcenie badanych osób

podstawowe/gimnaz

jalne

zawodowe

średnie 

wyższe  
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kobieta

mężczyzna

7%

25%

11%

20%

37%

Wiek badanych osób

podstawowe/gimnaz

zawodowe

średnie 

wyższe  

8%

92%

4. Czy obecnie uczy się Pan(i) w szkole, na wyższej uczelni, 

kursach itp.?  

 

 

18-24 lata

25-35 lat

36-45 lat

46-60 lat

powyżej 60 lat

4. Czy obecnie uczy się Pan(i) w szkole, na wyższej uczelni, 

tak 

nie 



 

 

11%

11%

8%

4%

7%

7%

5. Prosimy określić rodzaj szkoły (uczelni), do której Pan(i) uczęszcza, kursu, w którym bierze Pan(i) udział? 

0

50

100

150

200

250

tak nie 

6. Czy w gospodarstwie domowym znajduje się 

osoba w wieku 18-24 lata z wykształceniem 

podstawowym lub gimnazjalnym, która nie 

kontynuuje nauki i nie dokształca się?
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26%

22%

11%

7% 4%

5. Prosimy określić rodzaj szkoły (uczelni), do której Pan(i) uczęszcza, kursu, w którym bierze Pan(i) udział? 

studia wyższe nietechniczne 

średnie ogólnokształcące

studia wyższe techniczne 

szkoły policealne

licea zawodowe, technika i szkoły równorzędne

szkoły zasadnicze zawodowe 

językowe 

informatyczne/komputerowe

pozostałe

6. Czy w gospodarstwie domowym znajduje się 

24 lata z wykształceniem 

22%

7%

7%

14%

50%

7. Jakie są przyczyny braku kontynuacji nauki? 

dotychczasowe 

wykształcenie jest 

wystarczające 

nie warto zdobywać 

dalszego wykształcenia

brak odpowiedniej szkoły 

blisko miejsca zamieszkania

ze względów materialnych

osoba podjęła pracę

 

 

5. Prosimy określić rodzaj szkoły (uczelni), do której Pan(i) uczęszcza, kursu, w którym bierze Pan(i) udział? 

studia wyższe nietechniczne 

średnie ogólnokształcące

studia wyższe techniczne 

szkoły policealne

licea zawodowe, technika i szkoły równorzędne

szkoły zasadnicze zawodowe 

informatyczne/komputerowe

7. Jakie są przyczyny braku kontynuacji nauki? 

dotychczasowe 

wykształcenie jest 

wystarczające 

nie warto zdobywać 

dalszego wykształcenia

brak odpowiedniej szkoły 

blisko miejsca zamieszkania

ze względów materialnych

osoba podjęła pracę



 

 

6%

94%

8. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe otrzymuje lub 

otrzymywało w ostatnich 3 miesiącach pomoc:

finansową? 

rzeczową? 

w formie usług? 

46%

4%
7%

4%
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8. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe otrzymuje lub 

otrzymywało w ostatnich 3 miesiącach pomoc:

finansową? 

rzeczową? 

w formie usług? 
80%

20%

9. Z jakich źródeł gospodarstwo otrzymuje lub otrzymywało 

pomoc?

32%

7%

10. Czy uważa się Pan(i) głównie za: 

osobę aktywną zawodowo 

osobę uczącą się

emeryta (rencistę)

bezrobotnego

osobę zajmującą się gospodarstwem domowym, 

dziećmi lub opiekującą się innymi osobami

osobę mającą inne zajęcia

 

 

9. Z jakich źródeł gospodarstwo otrzymuje lub otrzymywało 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej

rodzina za granicą

osobę aktywną zawodowo 

osobę uczącą się

emeryta (rencistę)

osobę zajmującą się gospodarstwem domowym, 

dziećmi lub opiekującą się innymi osobami

osobę mającą inne zajęcia



 

 

0

50

100

150

200

250

tak nie 

11. Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni 

podejmował(a) Pani)i) jakieś działania w celu 

podjęcia pracy (nawet w niepełnym wymiarze 

czasu lub dorywczej) lub rozpoczęcia pracy na 

własny rachunek? 

13. Gdyby Pan(i) znalazł(a) odpowiednią pracę, czy mógłby (mogłaby) Pan(i) rozpocząć ją w ciągu najbliższych 2 tygodni?  
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8%

42%

25%

25%

12. W jaki sposób szukał(a) Pan(i) pracy w ciągu ostatnich 4 tygodni? 

39%

61%

13. Gdyby Pan(i) znalazł(a) odpowiednią pracę, czy mógłby (mogłaby) Pan(i) rozpocząć ją w ciągu najbliższych 2 tygodni?  

 

 

12. W jaki sposób szukał(a) Pan(i) pracy w ciągu ostatnich 4 tygodni? 

kontaktowałem (am) się z 

urzędem pracy lub agencją pracy 

prowadziłem (am) rozmowy, 

składałem (am) podanie o pracę

przeglądałem (am) ogłoszenia, 

odpowiadałem (am) na 

ogłaszaną pracę bezpośrednio u 

pracodawcy
rozpytywałem (am) znajomych

13. Gdyby Pan(i) znalazł(a) odpowiednią pracę, czy mógłby (mogłaby) Pan(i) rozpocząć ją w ciągu najbliższych 2 tygodni?  

tak

nie



 

 

21%

16%

10%

7%

15. Jakie umiejętności są Pana(i) zdaniem obecnie najważniejsze w poszukiwaniu pracy?
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34%

12%

Jakie umiejętności są Pana(i) zdaniem obecnie najważniejsze w poszukiwaniu pracy?

obsługa podstawowych programów komputerowych 

(np. Word, Excel)

prowadzenie pojazdu

znajomość jednego języka obcego w stopniu 

podstawowym

umiejętność obsługi kasy fiskalnej 

umiejętność obsługi sprzętu biurowego (ksero, fax 

itp.)

podstawy księgowości, rachunkowości itp.

 

Jakie umiejętności są Pana(i) zdaniem obecnie najważniejsze w poszukiwaniu pracy?

obsługa podstawowych programów komputerowych 

(np. Word, Excel)

prowadzenie pojazdu

znajomość jednego języka obcego w stopniu 

podstawowym

umiejętność obsługi kasy fiskalnej 

umiejętność obsługi sprzętu biurowego (ksero, fax 

podstawy księgowości, rachunkowości itp.



 

 

20%

5%

23%

4%

16. Na jaki rodzaj przeszkolenia zdecydowałby (zdecydowałaby) się Pan(i) natychmiast, gdyby miał(a) taką możliwość?
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6%

42%

4%

16. Na jaki rodzaj przeszkolenia zdecydowałby (zdecydowałaby) się Pan(i) natychmiast, gdyby miał(a) taką możliwość?

księgowość (kadry oraz płace)

obsługa urządzeń biurowych (komputer)

prowadzenie specjalistycznych pojazdów ( wózek 

widłowy, koparka, dźwig)

obsługa specjalistycznych urządzeń (spawarka)

języki obce

inne

 

16. Na jaki rodzaj przeszkolenia zdecydowałby (zdecydowałaby) się Pan(i) natychmiast, gdyby miał(a) taką możliwość?

księgowość (kadry oraz płace)

obsługa urządzeń biurowych (komputer)

prowadzenie specjalistycznych pojazdów ( wózek 

widłowy, koparka, dźwig)

obsługa specjalistycznych urządzeń (spawarka)

języki obce



 

 

28%

8%
8%

2% 1% 1%

24. Jakie problemy gospodarcze Pana(i) zdaniem występują na obszarze objętym rewitalizacją? 
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20%

18%

5%
9%

24. Jakie problemy gospodarcze Pana(i) zdaniem występują na obszarze objętym rewitalizacją? 

niski standard lokali, przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą

trudności z parkowaniem i dojazdem, zwłaszcza 

w centrum Gubczyc

brak lub zła jakość terenów i obiektów 

przedsiębiorstw

brak zachęt dla przedsiębiorców

brak nowych miejsc pracy

słaby rozwój handlu i usług

niewystarczająca promocja miasta, w tym 

zabytków, terenów zielonych itp. 

kontrole, inspekcje, wymogi sanitarne, ppoż. 

itp.

konieczność posiadania atestów, licencji, 

certyfikatów, itp.

inne

 

24. Jakie problemy gospodarcze Pana(i) zdaniem występują na obszarze objętym rewitalizacją? 

niski standard lokali, przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą

trudności z parkowaniem i dojazdem, zwłaszcza 

w centrum Gubczyc

brak lub zła jakość terenów i obiektów 

przedsiębiorstw

brak zachęt dla przedsiębiorców

brak nowych miejsc pracy

słaby rozwój handlu i usług

niewystarczająca promocja miasta, w tym 

zabytków, terenów zielonych itp. 

kontrole, inspekcje, wymogi sanitarne, ppoż. 

konieczność posiadania atestów, licencji, 

certyfikatów, itp.



 

 

15%

20%

1%
11%

25. Jakie warunki ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej na tym obszarze?  

16%

12%

15%

26. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze, związane z rewitalizacją, powinno się Pana(i) zdaniem 

207 | S t r o n a  

53%

25. Jakie warunki ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej na tym obszarze?  

bliskość centrum miasta (większy ruch klientów, łatwość dotarcia z 

różnych punktów miasta)

dobry stan infrastruktury drogowej, ułatwiający dojazd zarówno dla 

transportu dostawczego, jak i indywidualnego 

wysoki poziom bezpieczeństwa w rejonie/dzielnicy prowadzenia 

działalności gospodarczej (monitoring, patrole Policji, Straży Miejskiej itp.)

inne

żadne 

57%

26. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze, związane z rewitalizacją, powinno się Pana(i) zdaniem 

realizować w pierwszej kolejności?

tworzenie nowych miejsc pracy

zachęty dla inwestorów, lokujących swoje siedziby na 

obszarze rewitalizowanym

poprawa standardu lokali, przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą

promocja inwestycyjna terenów i obiektów 

rewitalizowanych

 

 

25. Jakie warunki ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej na tym obszarze?  

bliskość centrum miasta (większy ruch klientów, łatwość dotarcia z 

dobry stan infrastruktury drogowej, ułatwiający dojazd zarówno dla 

transportu dostawczego, jak i indywidualnego 

wysoki poziom bezpieczeństwa w rejonie/dzielnicy prowadzenia 

działalności gospodarczej (monitoring, patrole Policji, Straży Miejskiej itp.)

26. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze, związane z rewitalizacją, powinno się Pana(i) zdaniem 

tworzenie nowych miejsc pracy

zachęty dla inwestorów, lokujących swoje siedziby na 

obszarze rewitalizowanym

poprawa standardu lokali, przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą

promocja inwestycyjna terenów i obiektów 

rewitalizowanych



 

 

27. Jakie problemy społeczne Pana(i) zdaniem występują na obszarze objętym rewitalizacją?

9%

9%

13%

10%

2%

28. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, związane z rewitalizacją, powinno się Pana(i) zdaniem realizować w 
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19%

21%

4%
9%5%

18%

7%

8%

7%

2%

27. Jakie problemy społeczne Pana(i) zdaniem występują na obszarze objętym rewitalizacją?

18%

17%

22%

2%

28. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, związane z rewitalizacją, powinno się Pana(i) zdaniem realizować w 

pierwszej kolejności?

zwiększenie pomocy dla najuboższych

poprawa bezpieczeństwa publicznego 

zmniejszenie bezrobocia

dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleń

poszerzenie oferty sportowo-

poszerzenie oferty kulturalnej

poszerzenie oferty turystycznej

organizacja punktów wsparcia i grup terapeutycznych dla osób wykluczonych

 

 

27. Jakie problemy społeczne Pana(i) zdaniem występują na obszarze objętym rewitalizacją?

alkoholizm

bieda 

niepełnosprawność

problemy wieku podeszłego

przemoc w rodzinie 

bezrobocie

narkomania

przestępczość

przestępczość młodocianych

żadne 

28. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, związane z rewitalizacją, powinno się Pana(i) zdaniem realizować w 

zwiększenie pomocy dla najuboższych

poprawa bezpieczeństwa publicznego 

dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleń

-rekreacyjnej

poszerzenie oferty kulturalnej

poszerzenie oferty turystycznej

organizacja punktów wsparcia i grup terapeutycznych dla osób wykluczonych



 

 

6%
7%

13%

10%

11%

29. Jakie problemy, związane z infrastrukturą, występują Pana(i) zdaniem na obszarze objętym rewitalizacją?

17%

9%

10%

13%

10%

30. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia, związane z zagospodarowaniem przestrzennym, powinno się Pana(i) zdaniem realizować w 
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11%

12%

17%

13%

29. Jakie problemy, związane z infrastrukturą, występują Pana(i) zdaniem na obszarze objętym rewitalizacją?

brak lub niewystarczająca ilość kamer systemu monitorowania miasta

nadmierne obciążenie poprzez indywidualny ruch kołowy, nierozwiązany problem miejsc 

parkingowych 
niska estetyka budynków

niski standard budynków i mieszkań

bardzo niski poziom efektywności energetycznej budynków i mieszkań

niewystarczające oświetlenie uliczne

zła jakość chodników dla pieszych i dróg dojazdowych

zła jakość lub brak tras rowerowych

17%

15%

9%

17%

30. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia, związane z zagospodarowaniem przestrzennym, powinno się Pana(i) zdaniem realizować w 

pierwszej kolejności?

modernizacja i przebudowa budynków, znajdujących się na obszarze rewitalizowanym

poprawa estetyki i standardu budynków oraz mieszkań

budowa systemu monitoringu miejskiego

modernizacja chodników dla pieszych i dróg dojazdowych

poprawa efektywności energetycznej budynków i mieszkań

modernizacja oświetlenia ulicznego

modernizacja i budowa tras rowerowych

budowa nowych miejsc parkingowych

 

 

29. Jakie problemy, związane z infrastrukturą, występują Pana(i) zdaniem na obszarze objętym rewitalizacją?

brak lub niewystarczająca ilość kamer systemu monitorowania miasta

nadmierne obciążenie poprzez indywidualny ruch kołowy, nierozwiązany problem miejsc 

bardzo niski poziom efektywności energetycznej budynków i mieszkań

zła jakość chodników dla pieszych i dróg dojazdowych

30. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia, związane z zagospodarowaniem przestrzennym, powinno się Pana(i) zdaniem realizować w 

modernizacja i przebudowa budynków, znajdujących się na obszarze rewitalizowanym

poprawa estetyki i standardu budynków oraz mieszkań

budowa systemu monitoringu miejskiego

modernizacja chodników dla pieszych i dróg dojazdowych

poprawa efektywności energetycznej budynków i mieszkań

modernizacja i budowa tras rowerowych



 

KARTY PROJEKTÓW

(PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH 

DZIAŁANIA 6.1 RPO WO 2007
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ZAŁĄCZNIK D 

KARTY PROJEKTÓW 

(PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH 

DZIAŁANIA 6.1 RPO WO 2007-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

(PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH  

2013) 
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KARTA PROJEKTU 
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
 

1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce 
 

2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny,  
miękki – nieinwestycyjny) 

Twardy 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

Przestrzennej 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za 
realizację projektu 

Gmina Głubczyce 

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  Głubczyce ul. Moniuszki, Bałuckiego, Zakonna, Piastowska, Kręta, Warszawska, 
Klasztorna, Plac św. Józefa , E. Plater, Ratuszowa, Zacisze, Staszica 

6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym 
uwzględnieniem występujących problemów 

Zdegradowana przestrzeń publiczna oraz infrastruktura techniczna negatywnie 
wpływa na wizerunek miasta a tym samym na zainteresowanie potencjalnych 
inwestorów lokowaniem nowych inwestycji na terenie gminy Głubczyce, co 
ogranicza rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Stanowi także 
barierę w zwiększaniu mobilności zawodowej i procesu aktywizacji mieszkańców 
Głubczyc.  Dzięki realizacji inwestycji zapobiegnie się dalszej degradacji 
zabytkowych dróg, poprawi się stan techniczny bez szkody dla ich walorów,  
poprawi się standard życia mieszkańców, narażonych na wstrząsy i hałas 
spowodowane ruchem samochodowym. Inwestycja przyczyni się również do 
poprawy ich bezpieczeństwa. 
Celem ochrony jest utrzymanie atrakcyjności i różnorodności przestrzeni miejskiej, 
wzbogacanie oferty estetycznej i podkreślanie ciągłości rozwoju organizmu 
miejskiego. 
 

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są 
do wykonania w ramach projektu 

W ramach projektu przewiduje się  uporządkowanie  i zagospodarowanie  
przestrzeni publicznej obejmującej wykonanie skwerów zieleńców placów zabaw . 
Ponadto w ramach projektu wykonana zostanie modernizacja zdegradowanej 
infrastruktury technicznej  w zakresie infrastruktury drogowej oraz infrastruktury 
wod – kan. W celu poprawy bezpieczeństwa wykonane zostanie także oświetlenie 
drogowe.  
W ramach modernizacji dróg przewiduje się  rozebranie w całości pasa jezdnego w 
celu zabudowania warstwy wyrównawczej podbudowy górnej oraz ponowne 
ułożenie historycznej kostki zgodnie ze stanem istniejącym obecnie.  Projekt 
zakłada wykonanie kompleksowe przełożenie nawierzchni pasa jezdnego z 
maksymalnie dużym wykorzystaniem zachowanej kostki historycznej. Całość 
ograniczana krawężnikami drogowymi, kamiennymi na ławach betonowych.  
Ponadto wymieniona zostanie kostka brukowa na chodnikach. W ramach 
zagospodarowania terenów zielonych przewiduje się umieszczenie elementów 
małej architektury w postaci ławek, koszów na śmieci itp. Ponadto przewiduje się 
nasadzenie nowego zadrzewienia.  
Powstaną również place zabaw , które zostaną wyposażone w atestowane 
urządzenia zabawowe. 

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

Wskaźniki rezultatu: 
 Powierzchnia obszarów  poddanych  rewitalizacji  i zagospodarowaniu – 3,5 ha 
Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru – 50 000 osoby /rok 
Liczba podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na obszarach rewitalizowanych 
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– 65 szt. 
Wskaźniki Produktu: 
Długość wymienionych lub zmodernizowanych dróg – 5 km 
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej lub energetycznej – 2,5 km 
Liczba zrewitalizowanych obszarów 1 szt. 
 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. 
pozwolenia na budowę); jeśli nie dotyczy proszę 
wpisać – „NIE DOTYCZY” 

Brak 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu 
(jeśli istnieją) – proszę wymienić  

Nie dotyczy 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

<02.2010- 12.2011> 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł 12 500 000 zł 
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora 1 875 000/15% 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

10 625 000/ 85% 

Inne źródła (kredyty bankowe, ) 0 
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem 12 500 000/100% 

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji 
projektu (np. pozwolenie na budowę itp.) – wymienić 
posiadane 

Brak 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko 
osoby do kontaktu, email, tel.) 
 

Jarosław Horodecki, 0774853021 wydz-kom-inw-eu@glubczyce.pl 
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KARTA PROJEKTU  
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  Remont zespołu klasztornego franciszkanów w Głubczycach 

 
2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny, miękki – 
nieinwestycyjny) 

PROJEKT TWARDY – INWESTYCYJNY 

3. Jakiej sfery dotyczy 
realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, 
GOSPODARCZEJ  

PROJEKT DOTYCZY SFERY PRZESTRZENNO-SPOŁECZNEJ 
 

4. Nazwa oraz adres podmiotu 
odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

KLASZTOR FRANCISZKANÓW 
ul. Zakonna 6, 48-100 Głubczyce 
 

5. Miejsce realizacji projektu – 
ulica/e  

Realizacja projektu dotyczy kompleksowo zespołu obiektów klasztornych w Głubczycach: kościół 
franciszkanów i klasztor. Budynki te przylegają do ulicy Zakonnej i Klasztornej. 
 

6. Opis stanu istniejącego ze 
szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

Zespół klasztorny (kościół i klasztor franciszkanów) został wzniesiony w poł. XVIII w.  Obiekt jest prawnie chroniony (nr 
rej.1096/65 II ). Obiekty zostały zbudowane w latach 1752-1772 pod kierunkiem prudnickiego architekta Jana 
Innocentego Töppera. Zachodnie skrzydło klasztoru w latach 1752-1902 służyło jako gimnazjum, które wizytował król 
pruski Fryderyk Wielki. Fasada kościoła nawiązuje do barokowego pierwowzoru, jezuickiego kościoła Gesú w Rzymie. 
Pokrycie dachowe o powierzchni ok. 3000 m2, jak również belki więźby dachowej są zniszczone i wymagają wymiany 
lub uzupełnienia. Podobnie gdy idzie o stolarkę budowlaną – okna i drzwi. Nieszczelność pokrycia dachowego, drzwi i 
okien są powodem  zacieków i wilgoci w obiekcie, a więc powodem niszczenia obiektu zabytkowego, który znajduje się 
w centrum miasta i może być jego ozdobą architektoniczną. Obiekt kryje w sobie bibliotekę cennych inkunabułów i 
starodruków, książek z okresu XV-XVIII w., które nie są należycie zabezpieczone i przechowywane. Dla ratowania tych 
zbiorów potrzeba przygotowania profesjonalnych powierzchni magazynowych. Zbiory starodruków nie były do tej pory 
udostępniane ogółu społeczeństwa i były nieznane jego zasoby. Przygotowywany w chwili obecnej katalog zostanie 
udostępniony w celach naukowych ogółu społeczeństwa, dlatego w planach jest przygotowanie punktu informacji 
zasobów biblioteki starodruków.Na powierzchni ok. 500 m2 obiektu znajduje się świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, istniejąca od dwunastu lat. Nieszczelne pokrycie dachowe, stare okna i drzwi 
wymagają remontu i wymiany dla bezpieczeństwa dzieci i właściwego funkcjonowania świetlicy. Nie posiadamy 
również odpowiednich warunków do przechowywania środków spożywczych, które przekazujemy rodzinom dzieci 
objętych pracą ośrodka. Na terenie gminy nie ma w chwili obecnej punktu wydawania żywności, który by 
współpracował z Ogólnopolską Federacją Banków Żywności. Świetlica co prawda współpracuje z Opolskim Bankiem 
Żywności, ale udziela wsparcia żywnościowego tylko dla ok. 25 rodzin wielodzietnych objętych na co dzień pracami 
ośrodka, co stanowi ok. 100 osób. Po remoncie istniałaby możliwość zwiększenia tej pomocy dla ok. 500 osób. 
Zapotrzebowanie na ternie naszej gminy są, ale nie ma odpowiednich warunków i możliwości lokalowych.  

7. Zakres rzeczowy projektu , 
czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Projekt dotyczy remontu obiektów wpisanych do rejestru zabytków o potwierdzonej wartości architektonicznej i 
znaczeniu historycznym i regionalnym oraz adaptacji części pomieszczeń na cele społeczne: 
- świetlica dla dzieci z rodzin patologicznych,  
- centrum wsparcia żywieniowego, 
- punkt informacji bibliotecznej zasobów biblioteki starodruków.  
W planowanych do remontu obiektach znajduje się Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom oraz biblioteka 
starodruków. Realizacja projektu pozwoli na kontynuację i  poszerzenie działań dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych i patologicznych, jak również pozwoli na utworzenie centrum wsparcia żywieniowego dla ludzi ubogich. 
W chwili obecnej pomoc jest udzielana ok. 100 osobom. Dzięki realizacji projektu będzie można zwiększyć wydawanie 
żywności dla ok. 500 osób.  
Remont biblioteki starodruków pozwoli na stworzenie odpowiedniego miejsca i powierzchni magazynowych do 
przechowywania cennych zbiorów. W zamierzeniu jest również stworzenie  dla celów naukowych punktu informacji 
zasobów biblioteki starodruków. 
W ramach projektu planowane są do przeprowadzenia następujące prace: 
- wymiana pokrycia dachowego zespołu klasztornego, uwzględniająca wymianę, uzupełnienie lub naprawę elementów 
zniszczonej więźby dachowej, izolacją termiczną stropu nad kondygnacją mieszkalną oraz zabezpieczenie pożarowe: 
montaż instalacji wykrywającej zadymienie i ogniotrwałe drzwi. 
- wymiana stolarki budowlanej - okien i drzwi; powyższe prace mają na celu przywrócenia wartości estetycznych i 
historycznych obiektów. 
- remont biblioteki starodruków – montaż szaf do bezpiecznego magazynowania zabytków bibliotecznych i 
przygotowanie punktu informacji o zasobach bibliotecznych. 
- adaptacja pomieszczeń, w celu przygotowania centrum wsparcia żywieniowego. 
 

8. Mierzalne efekty realizacji 
projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty 

WSKAŹNIK PRODUKTU:  

Liczba zbudowanych/przebudowanych/ doposażonych obiektów -1 



 

214 | S t r o n a  

 

 

i rezultaty ) WSKAŹNIK REZULATATU:  

Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru – 4304 (mieszkańcy obszaru) 

Liczba jednostek prowadzących działalność społeczną zlokalizowanych na  

terenie rewitalizowanym – 1 

Liczba jednostek prowadzących działalność kulturową zlokalizowanych  

na terenie rewitalizowanym – 1 

Najważniejsze produkty: 
- wyremontowanie obiektów ujętych w rejestrze zabytków o szczególnych walorach architektonicznych 
oraz znaczeniu historycznym i regionalnym, 
- remont obiektów przeznaczonych na cele społeczne - świetlica dla dzieci, centrum wsparcia 
żywieniowego, punkt informacji starodruków, 
- remont biblioteki starodruków i przygotowanie powierzchni magazynowych dla przechowywania zbiorów. 
Najważniejsze rezultaty: 
- wyremontowanie ok. 3000 m2 pokrycia dachowego zespołu zabytków, 
- odnowienie zewnętrznych elementów strukturalnych budynku wpisanego w rejestr zabytków (ok. 140 
okien i 11 drzwi), 
- umożliwienie grupie ok. 50 dzieci i młodzieży korzystania z odremontowanej świetlicy (w ciągu roku jest 
to ponad 4000 osób), 
- stworzenie w odremontowanych pomieszczeniach centrum wydawania żywności dla ludzi ubogich (z 
centrum może korzystać nawet 500 osób miesięcznie, czyli ok. 6000 osób rocznie), 
- stworzenie powierzchni magazynowych dla ok. 3500 woluminów starodruków z okresu XV-XVIII w.  
- udostępnienie biblioteki starodruków środowisku naukowemu, 

9. Proszę wymienić posiadane 
pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę 
wpisać – „NIE DOTYCZY” 

w trakcie załatwiania 

10. Inne podmioty uczestniczące 
w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi z siedzibą we Wrocławiu, która jest jednostką 
nadrzędną klasztoru i będzie finansować realizację projektu. 
 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem 
dokumentacji)   

Opracowanie dokumentacji: 04.2009 – 10.2009 
Ogłoszenie procedur przetargowych: 03.2010 
Pierwszy etap prac: 07.2010-12.2010 
Drugi etap prac: 03.2011-11.2011 
Trzeci etap prac: 03.2012-12.2012 

12. Szacunkowa wartość projektu 
w zł 

Całość:                                                                   3 755 000,00 PLN  
W tym: Opracowanie dokumentacji i pozwolenia:                  95 000,00 
Pokrycie dachowe:                                                              3 000 000,00 
Stolarka drzwi i okien:                                                          410 000,00 
Remont biblioteki:                                                                 100 000,00 
Nadzory i odbiory:                                                                 150 000,00 

13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 
Wkład własny Inwestora         563 250,00 / 15% 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

     3 191 750,00 /  85% 

Inne źródła (kredyty bankowe, )  
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem    3 755 000,00 / 100% 

 
14. Posiadane zezwolenia 
niezbędne do realizacji projektu 
(np. pozwolenie na budowę itp.) 
– wymienić posiadane 

w trakcie załatwiania. 

15. Proszę podać dane 
kontaktowe ( imię i nazwisko 
osoby do kontaktu, email, tel.) 

Roman Gohly (o. Jozafat), tel. 609 651 914 
e-mail: rgohly@opole.opoka.org.pl  
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KARTA PROJEKTU  
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  Rewitalizacja Domu Nauczyciela  z przeznaczeniem na Wojewódzką 

Bibliotekę Pedagogiczną w  Opolu Filii w Głubczycach jako centrum edukacji, informacji i 
kultury w środowisku lokalnym 

2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny, miękki – nieinwestycyjny) 

Twardy 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

PRZESTRZENNEJ i SPOŁECZNEJ 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w Opolu, Ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole 

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  PBW w Opolu Filia w Głubczycach  48-100 Głubczyce ul. Kościuszki 2 
6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

Istotną barierą dla rozwoju biblioteki  jest zły stan techniczny budynku oraz 
nieprzystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji czytelniczych i konferencyjno 
dydaktycznych.  Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W mieście Głubczyce wśród 
zidentyfikowanych problemów społecznych wyszczególniono niewystarczającą ofertę 
kulturalną oraz słabą identyfikację mieszkańców z miastem. 

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Poprawa stanu technicznego budynku poprzez: 
wymianę instalacji elektrycznej i grzewczej z węglowej na gazową,  docieplenie  elewacji,  
odgrzybianie ścian, wymianę stolarki , docieplenie dachu z pokryciem,  kotwienia  ścian, 
adaptacji piwnicy  i garażu na pomieszczenia magazynowe. Konieczne jest również 
przystosowanie pomieszczeń na funkcjonalną czytelnię oraz salę konferencyjno-
dydaktyczną. 

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

WSKAŹNIK PRODUKTU: Liczba zbudowanych/przebudowanych/ doposażonych obiektów -1 

WSKAŹNIK REZULATATU: Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru – 4304 

(mieszkańcy obszaru); Liczba jednostek prowadzących działalność szkoleniową i edukacyjną 

zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym -1; Liczba jednostek prowadzących działalność 

społeczną zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym – 1 ; Liczba jednostek prowadzących 

działalność kulturową zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym – 1 

 
9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

Dokumentacja budowlana w trakcie realizacji. 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

Nie dotyczy 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

<10. 2009.r- 12.2011 r.> 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł 1 600 000 zł 
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora (244 500)15 % 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

(1 385 500)85% 

Inne źródła (kredyty bankowe, )  
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem (1 630 000)100 % 

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

W trakcie realizacji 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel.) 
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w Opolu, Ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole 



 

 

KARTY PROJEKTÓW

(PROJEKTY FINANSOWANE 

Z INNYCH ŹRÓDEŁ)
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KARTA PROJEKTU 
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA   

Centrum informacji gospodarczo-turystycznej 
2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny, miękki – nieinwestycyjny) 

Miękki - nieinwestycyjny 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

gospodarcza 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

Gmina Głubczyce 

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  Głubczyce ul. Rynek 1 (Ratusz) 
6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

Obecnie w mieście powiatowym, jakim są Głubczyce brak jest punktu informacyjnego, w którym 
turysta lub mieszkaniec powiatu mógłby zaczerpnąć informacji o charakterze turystycznym. Miasto 
nie posiada również punktu wspierającego lokalną przedsiębiorczość, zwłaszcza sektor MŚP. 

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Wydzielenie przestrzeni w powierzchni użytkowej ratusza miejskiego na cele funkcjonowania 
punktu, wyposażenie punktu w niezbędny do funkcjonowania sprzęt, zatrudnienie odpowiedniej 
osoby, uruchomienie punktu informacji gospodarczej i turystycznej świadczącej następujący zakres 
usług informacyjnych: 
dla przedsiębiorców: 

• administracyjno - prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,  
• zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem  
• informacje na temat dostępnej na rynku oferty finansowania zewnętrznego, skierowanej do 

sektora MSP oraz dostępnych programów pomocowych dla przedsiębiorców 
• oferty lokalnych przedsiębiorstw 
dla  turystów: 

• Kompleksowa informacja turystyczna o Głubczycach,  
• Informacja o regionie i ziemi głubczyckiej,  
• Informacja o wydarzeniach kulturalnych i sportowych,  
• gromadzenie i udzielanie informacji dotyczących: bazy noclegowej, bazy 

gastronomicznej, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych Głubczyc. 
• Opracowywanie folderów, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Głubczycach i regionie. 
• Promocja Głubczyc na targach turystycznych. 
• Sprzedaż wydawnictw turystycznych i regionalnych, map, widokówek oraz pamiątek. 

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

Powstanie punktu informacji – 1 punkt, 
Powstanie miejsca pracy – 1 miejsce 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

Nie dotyczy 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Zarząd Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

Styczeń 2010 – marzec 2010 
Uruchomienie punktu w marcu 2010. 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł 50 000 
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora 30 000/ 60 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

 

Inne źródła (kredyty bankowe, ) 20 000/40 
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem 50 000/100 

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

Nie dotyczy 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel.) 
 

Jan Krówka – Burmistrz Głubczyc , 077 485 30 21. 



 

218 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

KARTA PROJEKTU  
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  PRZYGOTOWANIE PROGRAMU OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO MIASTA KLUCZBORKA  

2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny, miękki – nieinwestycyjny) 

Miękki - badawczy 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

Gospodarczej 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

Gmina Głubczyce 

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  MIASTO GŁUBCZYCE 
6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

Na terenie miasta Głubczyce występują następujące zidentyfikowane w drodze pogłębionej analizy 
przeprowadzonej w LPR problemy: 

- niezadawalający poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta zwłaszcza niski odsetek 
małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze handlu i usług 
- mała liczba nowych miejsc pracy na terenie miasta 
- słaba kondycja finansowa przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie miasta 
- brak instytucji otoczenia biznesu 
- zaburzona struktura zatrudnienia  

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Projekt zakłada przygotowanie PROGRAMU OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO MIASTA GŁUBCZYCE DO 
ROKU 2020. Opracowanie będzie dokumentem badawczo-planistycznym zakładającym 
identyfikację trendów rozwojowych lokalnej gospodarki poprzez obserwację lokalnej 
przedsiębiorczości, określenie poziomu skłonności głubczyckich przedsiębiorców do podwyższania 
swoich kompetencji oraz rozwoju istniejących firm, identyfikację motywów tworzenia nowych 
podmiotów gospodarczych czy też skłonności mieszkańców do samozatrudnienia. Wreszcie 
dokonane zostaną badania procedur stosowanych przez miasto w stosunku do sektora 
przedsiębiorczości w celu ich uproszczenia. POG zweryfikuje, uporządkuje i usystematyzuje rozwój 
miasta w aspekcie przestrzennym, a także opracuje system promocji przedsiębiorczości wśród 
osób młodych , promocji gospodarczej Głubczyc oraz jej stref inwestycyjnych.  

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

Liczba opracowań planistycznych, badań i analiz - 1 
Liczba wdrożonych projektów dot. rozwoju sfery gospodarczej i przedsiębiorczości 
Itp. - 4 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

Nie dotyczy 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić i krótko scharakteryzować 

Nie dotyczy 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

<2009-2010> 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł  
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora 100 % 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

- 

Inne źródła (kredyty bankowe, )  
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem Do oszacowania  

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

Nie dotyczy 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel.) 
 

Urząd Miejski w Głubczycach, tel. 077  485-30-21 
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KARTA PROJEKTU  
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  NOWA SZANSA – NOWE WYZWANIA 

 
2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny,  
miękki – nieinwestycyjny) 

MIĘKKI 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

SPOŁECZNEJ 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁUBCZYCACH 

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  MIASTO GŁUBCZYCE 
6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

Bezrobocie w tym: osoby długotrwale bezrobotne; osoby w przedziale wiekowym 50-64 lata, 15-24 
lata; osoby niepełnosprawne 

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Organizacja szkoleń; organizacja staży;  organizacja przygotowania zawodowego; jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospodarczej 

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

10 osób otrzyma jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności; ok.30  osób weźmie udział w 
szkoleniu i uzyska certyfikaty 
 
 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

NIE DOTYCZY 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

NIE 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

<01.01.2009-31.12.2009> CYKLICZNIE W LATACH 2009-2013 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł 1.256.200,00 
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora  
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

1.256.200,00 / 100% 

Inne źródła (kredyty bankowe, )  
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem  

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

NIE DOTYCZY 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel.) 
 

ALEKSANDRA GOLAS 
077 485 20 37 
opgl@praca.gov.pl 
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KARTA PROJEKTU 
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet w gminie Głubczyce 

 
2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny,  
miękki – nieinwestycyjny) 

Miękki 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

Społecznej 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

Gmina Głubczyce/Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Pocztowa 6a, 48-100 Głubczyce 

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  Gmina Głubczyce w tym obszar rewitalizacji 
6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

Bezrobocie jest jednym z głównych problemów społecznych naszej gminy. W najtrudniejszej sytuacji 
znajdują się kobiety o niskich kwalifikacjach, na nich spoczywa główny ciężar opieki nad dziećmi i 
zajmowanie się obowiązkami domowymi. Osoby te mają bardzo ograniczone możliwości 
poszukiwania pracy ze względu na niskie wykształcenie, niskie kwalifikacje zawodowe, brak 
doświadczenia zawodowego. Brak pracy dla większości kobiet rodzi problemy, takie jak: bierność 
życiową, niską samoocenę, brak wiary we własne możliwości. Czynniki te determinują złą sytuację 
finansową i powodują uzależnienie od pomocy społecznej. Opisane wyżej bariery wskazują na 
konieczność objęcia tych kobiet kompleksowym systemem wsparcia. 

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: 
a) społecznej-organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego oraz udzielanie 

informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, 
w tym powrotu na rynek pracy,  

b) edukacyjnej-skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych 
kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i 
umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, 

c) zdrowotnej-skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub 
psychospołecznej dla rodzin i osób.  

Zostanie zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego. 
Przewidziano udzielenie wsparcia dochodowego w postaci zasiłków celowych, okresowych. 

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

16 osób zostanie objętych kontraktami socjalnymi, z których 60% zmieni postawy dotychczas 
utrudniające znalezienie pracy, zwiększy się motywacja i aktywność do samodzielnych działań 
mających na celu poprawę sytuacji życiowej i zawodowej. 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

Nie dotyczy 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

Nie dotyczy 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

01.2009-11.2009 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł 150 000,00 
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora 15 750,00/10,50 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

134 250,00/89,50 

Inne źródła (kredyty bankowe, )  
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem  

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

Nie dotyczy 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel.) 
 

Bożena Ziółkowska 
Tel.077 485 29 22 
e-mail glubcops@op.pl 
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KARTA PROJEKTU 
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W RODZINIE WOLNEJ OD UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY  

 
2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny,  
miękki – nieinwestycyjny) 

Miękki 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

Społecznej 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

Gmina Głubczyce 

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  Obszar rewitalizacji 
6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

W drodze pogłębionej analizy przeprowadzonej w LPR Głubczyce zidentyfikowano występowanie 
skumulowanych problemów społecznych (ubóstwo, alkoholizm, bezrobocie, niski poziom 
kwalifikacji osób bezrobotnych, przestępczość, problemy wieku podeszłego, niepełnosprawność, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych),problemy mniejszości romskiej głównie w 
obszarze biedy i niedoboru lokali mieszkalnych. 

7. Zakres rzeczowy projektu, czyli zadania, które są do 
wykonania w ramach projektu 

Program przewiduje: 
• organizacje imprez edukacyjno - informacyjnych promujących zdrowy styl życia, 
• organizacje spektakli teatralnych i programów profilaktycznych z zakresu problematyki 

uzależnień i przemocy domowej, 
• stworzenie koalicji przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej, punktów 

konsultacyjnych i grup wsparcia, 
• organizacje spotkań z rodzicami dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
• animacje życia kulturalnego na bazie infrastruktury kulturalno- oświatowej, 
• włączenie w realizacje zadań stowarzyszeń, lokalnych mediów i pracodawców. 

 
8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

Ilość wdrożonych programów rozwiązujących problemy społeczne – 1 
 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

Nie dotyczy 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

Nie dotyczy 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

01.2010- 12.2013 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł  
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora  
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

 

Inne źródła (kredyty bankowe, )  
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem z uwagi na wielowątkowość 

przedsięwzięcia, na tym etapie trudno 
oszacować całościowy koszt 
przedsięwzięcia. 

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

Nie dotyczy 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel. 

Urząd Miejski w Głubczycach, tel. 077  485-30-21 
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KARTA PROJEKTU  
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  Pędzlem i pieśnią malowane-Plener i warsztaty artystyczne Głubczyce 2009 

 
2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny, miękki – nieinwestycyjny) 

Miękki 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

SPOŁECZNEJ 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Im. Bronisławy Adamskiej Absolwentów I Liceum 
Ogólnokształcącego Im. Adama Mickiewicza w Głubczycach 

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  Ratusz miejski- Rynek 1 
6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

Słabo upowszechnione kształcenie kulturalne mieszkańców, utrudniony dostęp do kultury. 

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Projekt przewiduje: 
• promowanie indywidualnej aktywności twórczej 
• tworzenie warunków do udostępnienia dóbr kultury 
•  rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej 
• edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę 
• tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania  

sztuką 
• promowanie i propagowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze. 

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

-warsztaty dla grupy 18 uczniów z uznanymi artystami 
-wystawa przedplenerowa prac artystów- 12- 13 czerwca 2009 
-wystawa poplenerowa 27 czerwca- 31 sierpnia 2009 r.  
   (liczba zwiedzających około 500 osób) 
- stała ekspozycja obrazów pozostawionych dla ratuszowej galerii (liczba zwiedzających  około 
5000 w ciągu roku) 
-wydanie albumu poplenerowego 
-wzbogacenie zbiorów galerii ratuszowej 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

NIE DOTYCZY 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

Artyści malarze biorący udział w plenerze i warsztatach dla amatorów: - Stefan Berdak, Janina 
Berdak, Małgorzata Turnau 
Piotr Turnau, Elżbieta Niedźwiecka, Ewa Kalinowska- Maćków 
Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Miejski Ośrodek Kultury 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

Cyklicznie- czerwiec – sierpień w latach 2009- 2013 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł ok. 16 500 zł 
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora 3000 zł (18,2%) 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

 

Inne źródła (kredyty bankowe, ) 13 500 zł (81,8%) 
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem 16 500 zł (100 %) 

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

Jak w p. 9 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel.) 
 

Jan Bażyński  bjasiek@gazeta.pl  tel 601845378 
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KARTA PROJEKTU  
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  Międzynarodowe festiwale młodych pianistów 

 
2. TYP PROJEKTU (twardy-inwestycyjny, miękki – 
nieinwestycyjny) 

Miękki 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

SPOŁECZNEJ 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Im. Bronisławy Adamskiej Absolwentów I Liceum 
Ogólnokształcącego Im. Adama Mickiewicza w Głubczycach 

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  Ratusz miejski- Rynek 1, Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Warszawska 18 
Miejski Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 

6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

Słabo upowszechnione kształcenie kulturalne mieszkańców, utrudniony dostęp do kultury 

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Festiwale będą świętem muzycznym w Głubczycach. Przez pięć dni społeczność całego regionu ma 
możliwość uczestniczenia w koncertach wykonywanych przez artystów światowej sławy, a także 
muzyka pochodzącego z Opolszczyzny, seminariach. 
Festiwal ma promować młode talenty, które często w tym festiwalu rozpoczynają drogę dalszego 
kształcenia muzycznego, niejednokrotnie karierę muzyczną. Organizowane seminaria pozwolą 
spotkać się młodzieży i nauczycielom z różnych narodowości, przedstawić ciekawe utwory 
kompozytorów XX wieku ze swoich krajów, skonfrontować umiejętności młodych artystów. Poprzez 
wymianę doświadczeń wzbogaca się wiedza nauczycieli z naszego regionu oraz całego kraju.  
Dzięki festiwalowi jest możliwość promocji naszej młodzieży, regionu, Polski. 

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych  13  (przesłuchania, koncerty, seminaria) 
Liczba uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych   670 (uczestnicy festiwalu, pedagodzy, 
publiczność ) 
Liczba godzin zrealizowanych przesłuchań, seminariów, koncertów 
- 60 uczestników x 40 min. =  40 godzin ; 2 profesorów x 1.50 godz. = 3 godz. 

       - 5 dni x 1 koncert x 2 godz. = 10 godz. 
Liczba osób biorących udział w seminariach   (uczestnicy festiwalu, pedagodzy ze wszystkich 
szkół   160  muzycznych Opolszczyzny, wolni słuchacze) 
Liczba profesorów udzielających konsultacji merytorycznych  7 
Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu  7 
Liczba osób  zaangażowanych w realizację zadania  1 9 
Nakład folderów, programów, zaproszeń, dyplomów:  880 
Liczba dokumentacji audiowizualnej                         1 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

NIE DOTYCZY 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Głubczycach ul. Warszawska 18, Miejski Ośrodek 
Kultury ul. Kościuszki 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

Dwa tygodnie maja co dwa lata od 2009 r. 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł 90 000 zł 
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora 18 000 zł (20%) 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

 

Inne źródła (kredyty bankowe, ) 72 000 zł (80%) 
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem 90 000 zł (100%) 

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

NIE DOTYCZY 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel.) 
 

Jan Bażyński  bjasiek@gazeta.pl  tel 601845378 
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KARTA PROJEKTU  
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA   

Jarmark Joannitów 
2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny, miękki – nieinwestycyjny) 

miękki 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

społecznej 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej  

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  Rynek miejski 
6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

Brak tradycji lokalnych, mała identyfikacja mieszkańców z miastem. 

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Oprawa artystyczna jarmarku  oraz  prezentacja replik strojów i pokaz pojedynków 
rycerskich. Popularyzacja dziejów zakonu maltańskiego w Polsce na przykładzie 
największej na południu kraju komandorii w Grobnikach k. Głubczyc. 
Historia alternatywa dla spędzania wolnego czasu mieszkańców regionu. 
 

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

Zapoznanie mieszkańców z dziejami zakonu oraz budowanie tradycji jarmarków w 
mieście. Próba powrotu handlu na rynku miejskim. 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

Nie dotyczy 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej, Urząd Gminy w Głubczycach 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

II Jarmark Joannitów 10-12. 06. 2009r.,  kolejne w podobnym terminie kolejnych lat 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł 4 000 zł. 
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora 4000 zł/ 100 % 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

0,0 

Inne źródła (kredyty bankowe, ) 0,0 
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem 4 000 zł. 

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel.) 
 

Barbara Piechaczek dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, 48-100 Głubczyce, 
ul. Rynek 1, tel. 077/ 485 01 93 
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KARTA PROJEKTU  
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  Wystawa „Międzynarodowe studenckie Biennale małej formy” 

 
2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny, miękki – nieinwestycyjny) 

miękki 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

społecznej 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, 48-100 Głubczyce, ul. Rynek 1 

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  Ratusz-siedziba muzeum 
6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

Brak inicjatyw prezentacji twórczości plastycznej młodzieży w regionie na szczeblu 
międzynarodowym. 

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Budowanie tradycji lokalnych – wystawy cykliczne. 

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

Udostępnienie mieszkańcom możliwości zapoznania się z efektem współpracy 
międzynarodowej młodzieży Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 
Obcowanie ze sztuką to alternatywa spędzania wolnego czasu. 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

NIE DOTYCZY 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

1-12.12. 2009r., lata 2010-215 w podobnym okresie 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł 15 000 zł. 
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora 15 000zł 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

0,0 

Inne źródła (kredyty bankowe, ) 0,0 
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem 15 000 zł. 

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

nie dotyczy 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel.) 
 

Barbara Piechaczek dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, 48-100 Głubczyce, 
ul. Rynek 1, tel. 077/ 485 01 93 
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KARTA PROJEKTU  
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  Dzień Głubczyckiego Anioła Stróża 

 
2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny,  
miękki – nieinwestycyjny) 

miękki 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

społecznej 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej  

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej, 48-100 Głubczyce, ul. Rynek 1 
6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

Brak lokalnych tradycji. Zauważalny brak więzi emocjonalnych z regionem i mała 
znajomość jego historii. 

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Konkurs plastyczny dla młodzieży –pt. „Głubczycki Anioł Stróż” 
Konkurs cukierniczy dla cukierników, piekarzy, Kół Gospodyń Wiejskich, itp. pt. 
„Głubczycki Anioł Stróż” 

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

Popularyzacja dziejów miasta w regionie. 
Zaangażowanie do pracy społecznej na rzecz miasta młodzież alternatywą dla spędzania 
wolnego czasu i sposobem na budowanie poczucia więzi z terenem. 
Stworzenie lokalnego produktu cukierniczego. 
 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

nie dotyczy 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

1. 10. 2009r. 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł 1000 zł. 
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora 1000zł / 100 % 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

0,0 

Inne źródła (kredyty bankowe, ) 0,0 
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem 1 000zł / 100% 

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

nie dotyczy 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel.) 
 

Barbara Piechaczek dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, 48-100 Głubczyce, 
ul. Rynek 1, tel. 077/485 01 93 
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KARTA PROJEKTU  
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  Wystawa pt. „Miasteczko Miłosierdzia biskupa Nathana”  

2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny,  
miękki – nieinwestycyjny) 

miękki 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, 
GOSPODARCZEJ  

społecznej 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej, 48-100 Głubczyce, ul. Rynek1 

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  Ratusz 
6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

Rozproszenie pamiątek po duchownym twórcy szpitala dla nerwowochorych w Branicach 
jednego z największych tego typu szpitali przed 1945r. w Europie 
Kryzys postaw i brak tolerancji społeczeństwa dla ludzi chorych i opóźnionych w rozwoju. 

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Zebranie, posegregowanie i udostępnienie pamiątek po wielkim dziele biskupa. 
 

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

Zorganizowanie wystawy z zebranych w okolicy materiałów. 
Włączenie do współpracy mieszkańców powiatu głubczyckiego, a w szczególności ludzi 
młodych. 
Wykład - prezentacja postawy duchownego twórcy Miasteczka Miłosierdzia i mecenasa 
sztuki. 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

Nie dotyczy 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

Stowarzyszenie Caritas Chrysti z Branic, które wspomaga dyrektora szpitala w 
odbudowaniu placówki, zakon o.o. Franciszkanów w Głubczycach 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

10. 09.  – 30.09. 2009r. 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł 1  000 zł. 
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora 1000zł./1 000% 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

0,0 

Inne źródła (kredyty bankowe, ) 0,0. 
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem 1 000 zł 

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

Nie dotyczy 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel.) 
 

Barbara Piechaczek dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, 
48-100 Głubczyce, 
ul. Rynek1, 
tel. 077/485 01 93 
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KARTA PROJEKTU  
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  Kolonia letnia dla dzieci romskich z Głubczyc – wyposażenie dzieci w odzież i inne środki 

niezbędne do wyjazdu –projekt pilotażowy 
2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny, miękki – nieinwestycyjny) 

Miękki 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

Społecznej 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

Gmina Głubczyce/Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Pocztowa 6a, 48-100 
Głubczyce 

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  Sosnowiecka, Bałuckiego, Koszarowa, Słowackiego, Piastowska, Plac Zgody, Raciborska, 
Wiejska, Staszica 

6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

Rodziny romskie znajdują się przeważnie w bardzo trudnej sytuacji społecznej i 
ekonomicznej. Otrzymują z Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach wszelkie formy 
świadczeń: zasiłki okresowe, celowe, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne. 
Pomocą OPS łącznie objętych jest około 200 osób pochodzenia romskiego. Brak miejsc 
pracy, brak kwalifikacji zawodowych Romów, silna odrębność kulturowa i nieufność wobec 
osób spoza społeczności romskiej przyczyniły się do znacznej marginalizacji i bezradności 
życiowej tych rodzin. Dzieci romskie dziedziczą biedę już kolejne pokolenie. Nie mają 
możliwości korzystania z form wypoczynku letniego wraz z innymi dziećmi ze względu na 
problemy wychowawcze wynikające z odmiennej tradycji i kultury, braku przestrzegania 
norm społecznie akceptowanych, przyjęte stereotypy dotyczące Romów. Kolonie letnie to 
jedyna dla tych dzieci okazja wyjazdu poza stałe miejsce zamieszkania, wypoczynku, 
relaksu, zwiedzania ciekawych miejsc.  

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Zakup odzieży, obuwia, środków czystości i prowiantu na wyjazd dzieci romskich na 
kolonię letnią. 

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

Około 30 dzieci romskich wyjedzie na kolonię letnią. 
 
 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

Nie dotyczy 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

Stowarzyszenie Romów Gminy Głubczyce – członkowie pomogą w rekrutacji uczestników 
kolonii. Asystent romski będzie stanowił dodatkową obsługę na kolonii. 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

01.2009 – 12.2009  

12. Szacunkowa wartość projektu w zł 16 800,00 
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora  3 800,00/22,62 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

0 

Inne źródła (kredyty bankowe, ) 13 000,00/77,38 
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem 0 

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

Nie dotyczy 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel.) 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach 
Ul. Pocztowa 6a 
Kierownik Bożena Ziółkowska 
Tel. 077 485 29 22 
e-mail: glubcops@op.pl 
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KARTA PROJEKTU  
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  Kolonia letnia dla dzieci romskich z Głubczyc – opłacenie kosztu pobytu i dojazdu – 

projekt pilotażowy 
 

2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny, miękki – nieinwestycyjny) 

Miękki 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

Społecznej 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

Gmina Głubczyce/Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Pocztowa 6a, 48-100 
Głubczyce 

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  Sosnowiecka, Bałuckiego, Koszarowa, Słowackiego, Piastowska, Plac Zgody, Raciborska, 
Wiejska, Staszica 

6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

Rodziny romskie znajdują się przeważnie w bardzo trudnej sytuacji społecznej i 
ekonomicznej. Otrzymują z Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach wszelkie formy 
świadczeń: zasiłki okresowe, celowe, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne. 
Pomocą OPS łącznie objętych jest około 200 osób pochodzenia romskiego. Brak miejsc 
pracy, brak kwalifikacji zawodowych Romów, silna odrębność kulturowa i nieufność wobec 
osób spoza społeczności romskiej przyczyniły się do znacznej marginalizacji i bezradności 
życiowej tych rodzin. Dzieci romskie dziedziczą biedę już kolejne pokolenie. Nie mają 
możliwości korzystania z form wypoczynku letniego wraz z innymi dziećmi ze względu na 
problemy wychowawcze wynikające z odmiennej tradycji i kultury, braku przestrzegania 
norm społecznie akceptowanych, przyjęte stereotypy dotyczące Romów. Kolonie letnie to 
jedyna dla tych dzieci okazja wyjazdu poza stałe miejsce zamieszkania, wypoczynku, 
relaksu, zwiedzania ciekawych miejsc. Ponadto zmiana klimatu np. wyjazd nad morze, 
wpłynie korzystnie na stan zdrowia tych dzieci. 

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Zorganizowanie kolonii letniej nad morzem. Zadanie zostanie zlecone firmie, która 
zapewni wychowawców, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, dojazd, program z 
zajęciami kulturalnymi, rozrywkowymi, rekreacyjnymi, sportowymi itp. 

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

Około 30 dzieci romskich wyjedzie na kolonię letnią. 
 
 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

Nie dotyczy 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

Stowarzyszenie Romów Gminy Głubczyce – członkowie pomogą w rekrutacji uczestników 
kolonii. Asystent romski będzie stanowił dodatkową obsługę na kolonii. 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

01.2009 – 12.2009 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł 34 450,00 
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora  3 945,00/11,45 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

0 

Inne źródła (kredyty bankowe, ) 30 505,00/88,55 
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem 0 

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

Nie dotyczy 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel.) 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach 
Ul.Pocztowa 6a 
Kierownik Bożena Ziółkowska 
Tel. 077 485 29 22 
e-mail: glubcops@op.pl 
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KARTA PROJEKTU  
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 

MIASTA GŁUBCZYCE 
1. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA  750. lecie kościoła w Głubczycach 

 
2. TYP PROJEKTU  
(twardy-inwestycyjny,  
miękki – nieinwestycyjny) 

miękki 

3. Jakiej sfery dotyczy realizowany projekt? 
PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ  

społecznej 

4. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
projektu 

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej  

5. Miejsce realizacji projektu – ulica/e  kościół parafialny, ratusz-siedziba muzeum 
6. Opis stanu istniejącego ze szczególnym uwzględnieniem 
występujących problemów 

mała świadomość mieszkańców o wartości dziedzictwa kulturowego regionu  

7. Zakres rzeczowy projektu , czyli zadania które są do 
wykonania w ramach projektu 

Organizacja obchodów 750. lecia istnienia Kościoła Parafialnego p.w. NNMP w Głubczycach 

8. Mierzalne efekty realizacji projektu (proszę podać 
najważniejsze efekty – produkty i rezultaty ) 

 
1.Organizacja wystawy w kościele  pt. „ Głubczycki kościół w obrazach na przestrzeni 
wieków”. 
2.„Noc w muzeum ”: 
- wystaw pt. „Sztuka sakralna parafii NNMP w Głubczycach” 
- „Lipa Dżuma. Legenda o kościele ciałem i słowem malowana” 
3.Wykłady w kościele i muzeum z prezentacją multimedialną: „Dzieje parafii NNMP’, 
„Kościół parafialny p.w. NNMP w Głubczycach jednym z najstarszych i najcenniejszych 
kościołów gotyckich w Polsce”. 
 

9. Proszę wymienić posiadane pozwolenia ( np. pozwolenia na 
budowę); jeśli nie dotyczy proszę wpisać – „NIE DOTYCZY” 

nie dotyczy 

10. Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu (jeśli 
istnieją) – proszę wymienić  

Parafia Rzymskokatolicka w Głubczycach, Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi 
Głubczyckiej w Głubczycach 

11. Okres realizacji projektu 
 ( łącznie z opracowaniem dokumentacji)   

15-18. 10. 2009r. 

12. Szacunkowa wartość projektu w zł 15 000zł 
13. Źródła finansowania projektu Źródło finansowania projektu w zł i % zł / % 

Wkład własny Inwestora 1 000zł 
Planowana wysokość dotacji 
z funduszy strukturalnych UE  

0,0 

Inne źródła (kredyty bankowe, ) 14 000 zł 
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem 15 000 zł 

14. Posiadane zezwolenia niezbędne do realizacji projektu (np. 
pozwolenie na budowę itp.) – wymienić posiadane 

Nie dotyczy 

15. Proszę podać dane kontaktowe ( imię i nazwisko osoby do 
kontaktu, email, tel.) 
 

Barbara Piechaczek dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, 48-100 Głubczyce, 
ul. Rynek 1, tel. 077/ 485 01 93 


