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WSTĘP  

Strategia Rozwoju Gminy Pokój jest dokumentem określającym wizję i ogólne kierunki rozwoju gminy 

na najbliższe siedem lat. W Strategii wytyczono cele i priorytetowe obszary działań, których realizacja 

przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gminy i ożywienia społeczno-gospodarczego. 

Strategia składa się z części diagnostycznej oraz programowej. Rozdziały diagnostyczne w sposób 

kompleksowy obejmują najważniejsze obszary życia mieszkańców gminy, warunki prowadzenia 

działalności gospodarczej, determinanty atrakcyjności gminy dla turystów i inwestorów oraz sferę 

zarządzania samorządem. Część programowa natomiast dotyczy przede wszystkim celów i zadań, 

możliwych do realizacji przez samorząd gminny i jednostki organizacyjne gminy w ramach 

obowiązujących przepisów i przy dostępnych zasobach. Należy pamiętać, że gmina nie zawsze ma 

możliwość bezpośrednio wpływać na sytuację społeczno-gospodarczą. Niekiedy jej rola ogranicza się 

jedynie do współpracy, motywowania i wspierania innych instytucji, organizacji i podmiotów 

gospodarczych.  

Niniejsza Strategia wytycza cele rozwojowe i kierunki planowanych działań gminy Pokój na lata 2014-

2020. Strategia Rozwoju Gminy Pokój jest zgodna z celami wyznaczonymi przez programy 

strategiczne na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Tego rodzaju spójność 

dokumentów i kierunków rozwojowych nie tylko ułatwi współpracę z instytucjami wyższego szczebla, 

ale też umożliwi pozyskiwanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł, przede wszystkim 

z budżetu państwa i Unii Europejskiej.  

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pokój wymagało uwzględnienia wielu czynników. W celu 

uzyskania obiektywnego obrazu gminy konieczne było pozyskanie informacji z kilku niezależnych 

źródeł. Pozwoliło to również na określenie osiągalnych celów, które uwzględniają potrzeby 

mieszkańców oraz możliwości finansowe i realizacyjne urzędu gminy. Proces przygotowania Strategii 

obejmował między innymi przeprowadzenie analizy stanu gminy w obszarach istotnych dla komfortu 

życia mieszkańców. Analiza ta opierała się na informacjach pozyskanych ze sprawozdań 

poszczególnych jednostek organizacyjnych czy internetowych baz danych takich jak Bank Danych 

Lokalnych, udostępniany przez Główny Urząd Statystyczny. Ważną część analizy stanu gminy 

stanowiły informacje od Mieszkańców, pozyskane za pomocą badania społecznego 

przeprowadzonego w oparciu o losową próbę. Powyższe czynniki pozwoliły również na opracowanie 

analizy SWOT, czyli podstawowego narzędzia planowania strategicznego, które określa mocne i słabe 

strony gminy oraz szanse i zagrożenia wynikające z jej otoczenia zewnętrznego. Kolejnym elementem 

procesu sporządzania Strategii było sformułowanie wizji i misji gminy, czyli opisanie docelowego 

stanu, w którym gmina chciałaby się znaleźć w określonym horyzoncie czasowym. Realizacja misji ma 

zatem doprowadzić do urzeczywistnienia przyjętej wizji. Przy określaniu wizji i misji gminy 

uwzględniono priorytety rozwoju, na które zwrócili uwagę mieszkańcy w przeprowadzonym 

wcześniej badaniu. Ostatnim elementem Strategii Rozwoju Gminy Pokój było wytyczenie celów 

strategicznych i operacyjnych, których realizacja doprowadzi do osiągnięcia docelowego stanu.  
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1. DIAGNOZA STANU GMINY 

Proces diagnozy sytuacji w gminie Pokój obejmował analizę oficjalnych źródeł danych (dokumenty 

strategiczne na poziomie województwa, powiatu i gminy, bazy danych i raporty Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz sprawozdania jednostek organizacyjnych gminy) oraz innych ogólnodostępnych 

informacji. Kolejnym etapem były spotkania warsztatowe członków Zespołu ds. aktualizacji Strategii 

Rozwoju Gminy Pokój do 2020 roku, w trakcie których zdefiniowano najważniejsze problemy  

i wyzwania rozwojowe dla gminy. Trzecim etapem było badanie ankietowe przeprowadzone wśród 

mieszkańców gminy w 2014 roku. Z bazy PESEL wylosowano próbę 1000 mieszkańców i do nich 

skierowano tradycyjną ankietę papierową. W kolportażu i zebraniu ankiet uczestniczyli Sołtysi. 

Ankiety rozdawano wraz z czystą kopertą, która zapewniała pełną anonimowość respondentów. 

Równolegle zachęcano mieszkańców do wypełniania ankiety w formie elektronicznej, za 

pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy.   

Na diagnozę składa się sześć głównych obszarów tematycznych:  

1) przestrzeń i środowisko,  

2) sfera społeczna,  

3) sfera gospodarcza,  

4) infrastruktura techniczna,  

5) infrastruktura społeczna, 

6) zarządzanie.  

Analiza poszczególnych uwarunkowań pozwoliła na wyznaczenie najważniejszych problemów oraz 

potencjalnych kierunków rozwoju gminy Pokój. 

1.1. PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

Środowisko geograficzne w olbrzymim stopniu wpływa na możliwości rozwoju gminy. W tej części 

diagnozy zwrócono uwagę na ogólne położenie Gminy Pokój, podstawową sieć osadniczą oraz na 

posiadane zasoby naturalne i kulturowe. 

1.1.1. UMIEJSCOWIENIE GMINY W WOJEWÓDZTWIE I KRAJU 

Gmina wiejska Pokój, znajduje się w środkowej części województwa opolskiego w powiecie 

namysłowskim. Jest położona na terenie Niziny Śląskiej w odległości 31 km od Opola (miasta 

wojewódzkiego), 24 km od Namysłowa (miasta powiatowego), 35km od Brzegu i 36 km od 

Kluczborka. Sąsiaduje z gminami Świerczów, Popielów, Murów, Domaszowice, Wołczyn i Dobrzeń 

Wielki. Bliskość i stosunkowo dobre skomunikowanie z dużymi ośrodkami miejskimi podnosi 

atrakcyjność gminy jako miejsca wypoczynku i rekreacji (nawet jednodniowej lub weekendowej) 

mieszkańców okolicznych miast.  
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Rysunek 1. Umiejscowienie gminy Pokój 

 

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu mapy portalu www.mapa.targeo.pl. 

Centrum kulturalno-gospodarczym gminy jest miejscowość Pokój, w której mieści się siedziba władz 

samorządowych. Przez gminę przebiega droga wojewódzka numer 454 relacji Opole – Pokój – 

Namysłów. Jest to jedyna droga na terenie gminy o znaczeniu ponadlokalnym. Na północy droga ta 

krzyżuje się z drogą krajową nr 39 (Łagiewniki – Strzelin – Biedrzychów – Owczary – Brzeg – 

Namysłów – Kępno), natomiast na południu z drogą krajową nr 94 (odcinek Zgorzelec – Tarnów). 

Około 40 kilometrów na południe od terenu gminy przebiega również autostrada A4 będąca jednym 

z głównych szlaków komunikacyjnych w skali kraju i stanowiąca korytarz transportowy o znaczeniu 

europejskim.  

1.1.2. CHARAKTERYSTYKA SIECI OSADNICZEJ 

Sieć osadnicza gminy obejmuje 13 sołectw: Dąbrówka Dolna, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, 

Fałkowice, Kopalina, Krogulna, Krzywa Góra, Lubnów, Ładza, Pokój, Siedlice, Zawiść i Zieleniec oraz  

5 przysiółków sołectwa Domaradz: Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie i Żabiniec.  
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Rysunek 2. Podział administracyjny gminy Pokój 

 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój, http://bip.gminapokoj.pl/. 

Poniższy wykres przedstawia liczbę ludności poszczególnych wsi na terenie gminy Pokój. Najmniejsza 

miejscowość - Siedlice - ma 44 mieszkańców, największą - Pokój - zamieszkuje 1435 osób. Wraz 

z przysiółkami (Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie i Żabiniec), drugim po Pokoju sołectwem gminy 

jest Domaradz (885 mieszkańców). 

Rysunek 3. Liczba mieszkańców poszczególnych wsi w gminie Pokój (stan na 31 XII 2013) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Pokój. 
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W gminie przeważa budownictwo jednorodzinne. Stosunkowo gęsta zabudowa znajduje się 

w Pokoju, Domaradzu, Domaradzkiej Kuźni, Fałkowicach, Zieleńcu i Ładzy. W pozostałych 

miejscowościach zabudowa jest rozproszona, co utrudnia rozwój komunikacji zbiorowej i sieci 

infrastruktury komunalnej.  

Wieś Pokój słynie z wyjątkowego układu urbanistycznego, opartego na planie koła z rozchodzącymi 

się promieniście drogami (szerzej w rozdziale 1.1.4. Opis zasobów kulturowych). 

1.1.3. OPIS ZASOBÓW NATURALNYCH 

Gmina Pokój obejmuje obszar 133 km2, co stanowi 17% powierzchni powiatu. Gminę charakteryzuje 

duża lesistość (prawie dwukrotnie wyższa od średniej lesistości w kraju i województwie), licznie 

występujące stawy oraz bogato rozbudowana sieć rzeczna.  

Niemal połowa obszaru gminy pokryta jest lasami (49%), użytki rolne stanowią 41% powierzchni 

gminy. Olbrzymia większość lasów (99%) to grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie 

Lasów Państwowych. Na terenie gminy prawnie chroniony jest obszar o powierzchni 12138 ha, 

z czego 75% zajmują parki krajobrazowe. Południowo-zachodnia część gminy leży w granicach 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, który powstał w 1999 roku. Jest to największy park 

krajobrazowy w województwie opolskim, położony na terenie 12 gmin: Dobrzenia Wielkiego, 

Dąbrowy, Kluczborka, Lasowic Wielkich, Lewina Brzeskiego, Lubszy, Łubnian, Murowa, Pokoju, 

Popielowa, Świerczowa oraz Wołczyna i zajmuje powierzchnię 52637 ha. Na terenie Parku znaleźć 

można wiele wartościowych walorów przyrody, m.in. występuje tu ponad 48 gatunków roślin 

chronionych oraz ponad 130 gatunków roślin rzadkich, z których 11 zagrożonych jest wymarciem, 

a także wiele gatunków ptaków chronionych oraz zwierząt. Park słynie również z jednego z większych 

obszarów wydm śródlądowych oraz występowania wielu gatunków drzew. Na terenie gminy znajduje 

się ponadto część Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, chroniącego 

pozostałości po Puszczy Śląskiej. 

Obszar gminy ma bardzo urozmaicony system hydrologiczny. Gminę cechuje rozbudowana sieć 

rzeczna (przede wszystkim rzeki Stobrawa i Budkowiczanka). Występują tu również liczne stawy 

hodowlane o dużej powierzchni, starorzecza, oczka wodne, torfowiska i obszary okresowo podmokłe. 

Stawy nie tylko służą hodowli ryb (głównie karpia), ale stanowią ostoję rzadkich gatunków ptaków 

i roślin oraz są przepięknym elementem krajobrazu.  

W miejscowości Krogulna istnieje złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej na obszarze 4,2 ha. 

Zasoby geologiczne złoża wynoszą około 479 tys. m3. Obecnie jest ono  jednak nieeksploatowane. 

Gmina słynie z wyjątkowego mikroklimatu, który jest jednym z warunków starań o status 

miejscowości uzdrowiskowej. Ponadto badaniami potwierdzono występowanie wód leczniczych. 

Według wyników przeprowadzonych badań wstępnych woda ta ma odpowiednią temperaturę oraz 

zawartość soli mineralnych, aby być stosowana do leczenia chorób reumatologicznych, urazów 

narządu ruchu, inhalacji układ oddechowego oraz schorzeń neurologicznych (szerzej w rozdziale 

1.3.1. Potencjał uzdrowiskowy). 
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1.1.4. OPIS ZASOBÓW KULTUROWYCH  

Historia wsi Pokój sięga 1748 roku, kiedy książę oleśnicki Karol Wirtemberski założył tu letnią 

rezydencję nawiązującą do Karlsruhe w Badenii-Wirtembergii między innymi układem 

urbanistycznym na planie gwiazdy. W centrum miejscowości znajduje się okrągły plac, od którego 

promieniście rozchodzi się osiem alei. Na placu zbudowano pałacyk, najpierw drewniany, a po 

pożarze murowany. Wokół zamku i zabudowań założono ogród francuski, a także park angielski, 

w którym znalazły się m.in. tzw. zamek szwedzki, zamek na Winnej Górze, rotunda, strzelnica, stawy 

oraz liczne pomniki. Książę Karol ufundował również kościół ewangelicki, zbudowany na planie 

owalnym z czterema kwadratowymi przybudówkami.  

Rysunek 4. Kościół ewangelicki w Pokoju 

 

Źródło: Fot. Roman Szołdra, www.7rswebstudio.pl. 
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Założyciel Pokoju, bo tak zaczęto nazywać Karlsruhe już w 1784 roku, zalecił też budowę stawów 

rybnych by dać mieszkańcom źródło utrzymania oraz utworzył ogrodzony zwierzyniec. W 1847 roku, 

doceniając lokalny mikroklimat oraz wykorzystując istniejące założenie parkowe, książęcy lekarz 

założył tu uzdrowisko: w zakładzie kąpielowym leczono głównie reumatyzm i schorzenia nerwowe.  

Rodzina książąt Wirtemberskich była właścicielami Pokoju aż do 1945 roku. W tym czasie Pokój stał 

się ważnym ośrodkiem kulturalnym: na scenie amfiteatru gościli nie tylko dworscy aktorzy, ale 

również przyjezdne trupy teatralne. Niedługo po wybudowaniu zamku utworzono również scenę 

krytą, która była konkurencyjna nawet dla teatru wrocławskiego. Na początku XIX wieku, na dworze 

książąt Wirtemberskich w Pokoju przebywał i pracował niemiecki kompozytor Carl Maria von Weber, 

którego imieniem nazwano Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów (szerzej w rozdziale 

1.5.4. Instytucje kultury). Gdy w 1889 roku odkryto w Pokoju źródło wody leczniczej z dużą 

zawartością żelaza urządzono tu pijalnię wody. W latach dwudziestych XX wieku Pokój stał się 

górniczym ośrodkiem sanatoryjnym i cieszył się dużą popularnością. Pokój uległ znacznym 

zniszczeniom w czasie działań wojennych, pałac spłonął, rozebrano część budowli w parku, który 

również uległ dewastacji. Obecnie powierzchnia parku sięga niemal 200 ha, w tym zabytkowy ogród 

około 44 ha. Niestety, z dawnej świetności parku pozostał jedynie jego zabytkowy układ oraz 

nieliczne rzeźby i ruiny budowli.  

Gmina planuje dokonać rewitalizacji zespołu parkowego w ramach projektu Stobrawskiej Strefy 

Rehabilitacji i Rekreacji pod nazwą „Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, 

kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy” (szerzej w rozdziale 1.3.4. Turystyka). 

Rysunek 5. Zamek w Pokoju autorstwa Alexandra Dunckera 

 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Schloss_Carlsruhe_Sammlung_Duncker.jpg. 
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1.2. SFERA SPOŁECZNA  

Sfera społeczna obejmuje takie zagadnienia jak demografia, poziom wykształcenia, pomoc społeczną, 

aktywność kulturalną oraz społeczną mieszkańców gminy. 

1.2.1. DEMOGRAFIA 

Analizując dane o liczbie mieszkańców Gminy Pokój z poszczególnych źródeł można zauważyć pewną 

rozbieżność. Jest to zjawisko obejmujące nie tylko wspomniany obszar, ale cały kraj. Ma to związek ze 

zwiększeniem mobilności społeczeństwa, które często zmienia miejsce zamieszkania bez zmiany 

meldunku. A zatem rzeczywiste dane dotyczące liczby ludności są z pewnością inne niż oficjalne dane 

podawane przez Główny Urząd Statystyczny. Według danych zebranych na potrzeby gminnego 

systemu odbioru odpadów liczba mieszkańców Gminy Pokój wyniosła ok 4600, natomiast Główny 

Urząd Statystyczny podaje 5407 osób w 2012 roku.  

Według danych GUS liczba ludności zamieszkałej w gminie zmalała w latach 2004-2012 o 177 osób 

(z 5584 w 2004 roku do 5407 w 2012 roku). Liczba ludności zmniejszyła się na skutek ujemnego salda 

migracji oraz nieznacznie ujemnego przyrostu naturalnego. 

Obszar Gminy Pokój charakteryzuje się bardzo niską gęstością zaludnienia wynoszącą ok. 40 osób na 

km2. Jest to zdecydowanie niższa wartość niż gęstość zaludnienia w innych gminach wiejskich (56 

osób/km2), w powiecie namysłowskim (57 osób/km2), w województwie opolskim (107 osób/km2), czy 

na terenie Polski (123 osób/km2). Tak niska wartość wspomnianego wskaźnika wynika głównie z faktu 

zlokalizowania na terenie gminy obszarów leśnych oraz stawów zajmujących dużą powierzchnię, co 

powoduje zaniżanie średniej liczby mieszkańców na kilometr kwadratowy. Rozproszona zabudowa 

w większości sołectw utrudnia zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej infrastruktury komunalnej 

czy sieci komunikacyjnej. 

Na 100 mężczyzn przypadają 103 kobiety. Liczba kobiet w stosunku do liczby mężczyzn jest zatem 

mniej zróżnicowana niż na wyższych poziomach jednostek terytorialnych. W przypadku powiatu 

namysłowskiego na 100 mężczyzn przypadają 104 kobiety, a w województwie opolskim i na terenie 

Polski 107 kobiet. 

STRUKTURA LUDNOŚCI 

Według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego przez Główny 

Urząd Statystyczny w 2011 roku gminę Pokój zamieszkuje 5285 osób. Na poniższym wykresie 

zaprezentowano strukturę ludności gminy według wieku. Dla porównania zestawiono ją z rozkładem 

wielu ludności Polski. 
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Rysunek 6: Struktura wieku ludności Gminy Pokój i Polski (2011) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2011). 

Na podstawie analizy powyższego wykresu można stwierdzić, że największy odsetek ludności 

w Gminie stanowią mieszkańcy pomiędzy 25 a 29 rokiem życia. Można również zaobserwować 

zdecydowaną przewagę ludności w wieku 15-29 oraz 40-54 w porównaniu do struktury wieku całego 

kraju. Gminę zamieszkuje natomiast stosunkowo mniejsza część ludności w przedziale wiekowym 55-

89.  

Gminę zamieszkują 3554 osoby w wieku produkcyjnym, które stanowią 66,8% ogółu mieszkańców 

(stan na 2013). Wskaźnik obciążenia demograficznego liczony jako liczba osób w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wyniósł wówczas 49,8 i jest on niższy niż 

średnio w innych gminach wiejskich w Polsce (58,0), w województwie (54,5) oraz w kraju (57,6). Taki 

rozkład demograficzny w gminie jest bardziej korzystny niż w pozostałych wymienionych obszarach. 

Skutkuje on mniejszym obciążeniem osób pracujących kosztami utrzymywania dzieci i osób będących 

na emeryturze. Korzystny jest również stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca 

na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. W gminie Pokój wyniosła ona w 2013 roku 86,1 podczas, 

gdy w innych gminach wiejskich województwa opolskiego osiągnęła wartość przekraczającą 104 

osoby.   

MIGRACJE 

Saldo migracji w latach 2004-2012 w gminie Pokój było ujemne i wyniosło -71 osób. W tym czasie 150 

osób wymeldowało się za granicę, natomiast 41 przybyły z zagranicy. Jeśli chodzi o wymeldowania do 

miast to w podanych latach wartość ta ukształtowała się na poziomie 179 osób. Z miasta do gminy 

Pokój przybyły w tym czasie 172 osoby. Do innych wsi wyemigrowało 313 osób, podczas gdy 

z obszarów wiejskich spoza Gminy przybyło 267 osób.  
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Rysunek 7: Saldo migracji w Gminie Pokój w latach 2004-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

Powyższy wykres przedstawia rozkład salda migracji z roku na rok w latach 2004-2012. Widać tu duże 

zróżnicowanie wartości salda w kolejnych latach.  

1.2.2. POZIOM WYKSZTAŁCENIA  

Dane o poziomie wykształcenia ludności są udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny. 

Najbardziej aktualne dane pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego, który odbył się w 2011 

roku. Niestety są one dostępne co najwyżej na poziomie powiatu. Na poniższym wykresie 

przedstawiono strukturę wykształcenia ludności powiatu namysłowskiego w porównaniu do całego 

kraju.  

Rysunek 8: Struktura wykształcenia ludności powiatu namysłowskiego i Polski (2011) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2011). 

Na zamieszczonym powyżej wykresie widać, że w powiecie namysłowskim dominują osoby 

o wykształceniu zasadniczym zawodowym. Jest tu również mniejszy odsetek osób z wykształceniem 

1

-9

8

-6

-29

-7

-19

0

-10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

bez ukończonego wykształcenia szkolnego

podstawowe ukończone

gimnazjalne

zasadnicze zawodowe

średnie ogólnokształcące

średnie zawodowe

wyższe
Powiat namysłowski

Polska



14 
 

wyższym i średnim ogólnokształcącym, a więcej z wykształceniem podstawowym i zasadniczym 

zawodowym niż w porównaniu do całego kraju. 

Poniżej zaprezentowano również wykres obrazujący strukturę wykształcenia mieszkańców powiatu 

namysłowskiego w poszczególnych grupach wiekowych. 

Rysunek 9: Poziom wykształcenia mieszkańców powiatu namysłowskiego w poszczególnych grupach 

wiekowych (2011) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2011).  

Na powyższym wykresie widać, że w wśród mieszkańców w wieku 30-64 dominuje wykształcenie 

zasadnicze zawodowe, zgodnie z ogólną strukturą wykształcenia w powiecie. Zaobserwować można 

również coraz większą chęć młodych ludzi do edukacji na poziomie wyższym. Im młodsza grupa 

wiekowa, tym większy odsetek ludności z wykształceniem wyższym. Trend ten nie dotyczy jedynie 

grupy wiekowej 20-24. Wytłumaczyć można to jednak faktem, że prawdopodobnie większość osób 

należących do wspomnianej grupy wciąż kontynuuje naukę na studiach i jest na etapie zdobywania 

wykształcenia. 

1.2.3. POMOC SPOŁECZNA  

Zadania gminy z obszaru pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który 

zatrudnia 4 osoby. W 2013 roku 101 rodzin skorzystało z zasiłku okresowego. Kwota przyznanych 

świadczeń z tego tytułu wyniosła ponad 280 tys. zł i była znacznie wyższa niż 5 lat wcześniej (166 tys. 

zł), mimo zmniejszenia się liczby rodzin objętych pomocą o 7. Ponadto 14 osób w 2013 roku 

pobierało zasiłki stałe ze względu na niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, 155 

dzieci ze szkół i przedszkoli skorzystało z bezpłatnych posiłków w ramach rządowego programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a 127 rodzin skorzystało z zasiłków celowych 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 i
więcej

wyższe średnie zawodowe

średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe

gimnazjalne podstawowe ukończone

bez ukończonego wykształcenia szkolnego



15 
 

z przeznaczeniem na zakup żywności i posiłku w ramach tego samego programu. W tym samym 

czasie sprawiono jeden pogrzeb dla mieszkańca gminy oraz zorganizowano dwie wieczerze Wigilijne 

dla osób samotnych i starszych. Gmina wypłaca dodatki mieszkaniowe, których wartość w 2013 roku 

przekroczyła 7200 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł również odpłatność za pobyt 

trojga dzieci w rodzinach zastępczych. GOPS dotychczas nie współpracował z Powiatowym Urzędem 

Pracy, natomiast współpraca na linii GOPS – PCPR odbywa się tylko w celu wymiany informacji. 

Główne problemy z punktu widzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to: 

 brak pracy, 

 alkohol i przemoc w rodzinie, 

 zły stan infrastruktury komunikacyjnej i duża odległość od większych miejscowości, co 

utrudnia podejmowanie pracy w większych ośrodkach miejskich, 

 opieka nad osobami starszymi.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej co roku organizuje szkolenia dla mieszkańców. W roku 2013 

szkoleniami zostało objętych około 60 osób. W gminie działa ponadto projekt „Aktywne Pokojanki” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Nabór do najbardziej aktualnej edycji programu odbył się w marcu 2014. Projekt każdorazowo 

jest skierowany do 10 osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych lub rolników korzystających 

z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowy warunek przystąpienia do projektu to 

spełnienie kryterium wieku od 18 do 64 roku życia. Projekt w 2014 roku obejmie 8 kobiet 

i 2 mężczyzn. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z pomocy psychologa, prawnika, czy 

doradcy zawodowego. Organizowane są również szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji 

i kompetencji zawodowych. Udzielana jest także pomoc finansowa w postaci zasiłków celowych 

i celowych specjalnych na czas trwania projektu ze środków pomocy społecznej. W 2013 roku koszt 

projektu wyniósł ponad 80 tysięcy złotych.  

1.2.4. KAPITAŁ SPOŁECZNY  

Nawet najbardziej aktywne władze gminy niewiele mogą zdziałać bez zaangażowania wspólnoty 

mieszkańców w rozwój gminy. Dlatego tak ważny jest kapitał społeczny: zainteresowanie 

i zaangażowanie mieszkańców we wspólne sprawy społeczności gminnej.  

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Statystycznie mieszkańcy gminy Pokój wykazują wysokie zaangażowanie społeczne. Wskaźnik liczby 

fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców wyniósł w gminie 28, czyli 

podobnie do średniej w powiecie (27), województwie (29) i kraju (30). Organizacje pozarządowe 

działające na terenie gminy Pokój to: 

 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (w Pokoju, Domaradzu, Domaradzkiej Kuźni, 

Fałkowicach, Lubnowie i Zawiści) 1; 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak; 

 Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego w Pokoju; 

                                                           
1 Jednostki OSP w Pokoju, Domaradzu oraz Fałkowicach należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
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 Klub Integracji Społecznej w Pokoju; 

 Klub sportowy „Orzeł”; 

 Ludowy Klub Sportowy „Budowlani” w Pokoju; 

 Ludowy Zespół Sportowy Domaradz; 

 Ludowy Zespół Sportowy „Grom” Zawiść; 

 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pokoju; 

 Stowarzyszenie Odnowa Wsi Krzywa Góra; 

 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec.2 

Działalność tych podmiotów jest widoczna podczas wydarzeń lokalnych i ponadlokalnych dzięki 

aktywizacji zarówno starszych jak i najmłodszych mieszkańców gminy. 

ZAANGAŻOWANIE I ZAINTERESOWANIE MIESZKAŃCÓW SPRAWAMI GMINY 

Mieszkańcy bardzo interesują się sprawami gminy, co potwierdza przeprowadzone badanie 

ankietowe. Poziom zainteresowania jest rożny w poszczególnych grupach wiekowych – najmniejsze 

przejawiają osoby młode w wieku do 24 lat, największe natomiast mieszkańcy w wieku 35-44 lata. 

Należy jednak zaznaczyć, że w żadnej z grup udział osób, które zaznaczyły odpowiedzi „raczej się nie 

interesuję” lub „w ogóle się nie interesuję” nie przekroczył 10%, co świadczy o zaangażowaniu 

mieszkańców.  

Rysunek 10. Zainteresowanie mieszkańców tym co się dzieje na terenie gminy Pokój (2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety.  

                                                           
2 Lista organizacji pozarządowych ze strony bazy.ngo.pl. 
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AKTYWNOŚĆ WYBORCZA 

W 2010 r. w wyborach samorządowych w gminie Pokój wzięło udział 42% uprawnionych do 

głosowania, czyli mniej niż średnio w powiecie (52%) i kraju (47%), natomiast więcej niż średnio  

w województwie (41%). Niższa frekwencja była w wyborach parlamentarnych w 2011 r., kiedy to do 

urn poszło 34% mieszkańców gminy, średnia w powiecie wyniosła wtedy 43%, w województwie 41%, 

a w kraju 49%. Z kolei wyborach do parlamentu europejskiego w 2014 roku udział wzięło niecałe 15% 

uprawnionych mieszkańców gminy Pokój, czyli mniej niż w powiecie (20%), województwie (18%) 

i kraju (24%). Wyniki te świadczą o większym zainteresowaniu mieszkańców sprawami lokalnymi niż 

polityką na szczeblu krajowym i europejskim. 

1.3. SFERA GOSPODARCZA 

Sfera gospodarcza obejmuje takie czynniki rozwojowe jak główne kierunki potencjalnego rozwoju 

gminy, stopień przedsiębiorczości mieszkańców, sytuację na rynku pracy oraz kondycję branż 

o szczególnym znaczeniu dla gminy i jej społeczności - czynniki te mają również daleko idące 

konsekwencje społeczne. 

1.3.1. POTENCJAŁ UZDROWISKOWY GMINY 

Potencjał rozwojowy gminy tkwi w klimacie uzdrowiskowym i długich tradycjach z tym związanych. 

Gmina stara się o przyznanie statusu uzdrowiska, prowadzi prace prowadzące do rozwoju zasobów 

leczniczych oraz planuje rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego. Powyższe projekty mają rangę 

strategicznych w skali województwa - list intencyjny w sprawie reaktywowania działalności 

uzdrowiskowej w Pokoju podpisali w 2002 roku ówcześni Marszałek Województwa Opolskiego, 

Wojewoda Opolski, Wójt Gminy Pokój oraz kierownictwo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Starania gminy w tym zakresie popiera również 

Ministerstwo Zdrowia3. Od tego czasu zintensyfikowano działania zmierzające do przyznania statusu 

uzdrowiska, m.in. rozbudowano infrastrukturę komunalną, przejęto część parku pałacowego w 

Pokoju (o powierzchni około 44 ha) i rozpoczęto opracowanie dokumentacji jego rewitalizacji 

(działanie finansowane przez WFOŚiGW. Aktualizacji poddano Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój, szczególnie część dotyczącą wsi Pokój, na terenie 

której zaplanowano przestrzeń dla działalności turystycznej i uzdrowiskowej oraz park zdrojowy.   

Uzyskanie statusu uzdrowiska jest długotrwałym i skomplikowanym procesem. Zgodnie z treścią 

artykułu 34 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym4: 

„1.  Status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) Posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach 

leczniczych na zasadach określonych w ustawie; 

                                                           

3 Wypowiedź Włodzimierza Śliwińskiego, naczelnika Wydziału ds. Uzdrowisk w Ministerstwie Zdrowia, Radio 
Opole, „Zabytkowy Park wymaga natychmiastowych prac”, 19 czerwca 2012 r., 
http://www.radio.opole.pl/2012/czerwiec/wiadomosci/zabytkowy-park-wymaga-natychmiastowych-prac.html 

4  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1399, z późn. zm. 
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2) Posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych 

w ustawie; 

3) Na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego; 

4) Spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do 

środowiska; 

5) Posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, 

w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami. 

2. Status obszaru ochrony uzdrowiskowej może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie 

warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.” 

Zasobami uzdrowiskowymi gminy Pokój są wody lecznicze oraz korzystny mikroklimat. Na podstawie 

przeprowadzonych badań geologicznych i inwentaryzacji przyrodniczej prognozuje się temperaturę 

wody złożowej na 70-75°C, zaś wody zatłaczanej na 20°C. Szacowana zawartość soli mineralnych 

w złożach solanki wynosi powyżej 80 g/dm3. Właściwości wody pozwolą na jej wykorzystanie do 

leczenia chorób reumatycznych, urazów narządu ruchu, schorzeń neurologicznych oraz do inhalacji 

układu oddechowego. Aby wykorzystywać złoża wód leczniczych konieczne będzie przeprowadzenie 

dwóch odwiertów o głębokości do 2500 metrów. Inwestycja ta, której koszt wyniesie około 12 mln 

złotych, jest jednym z priorytetowych projektów Subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno, co ułatwi 

pozyskanie finansowania zewnętrznego. Po wykonaniu odwiertów i potwierdzeniu właściwości 

leczniczych wód i klimatu, gmina będzie się ubiegać o status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Gmina 

nie ma możliwości i nie planuje samodzielnej budowy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, ale 

będzie tworzyć dogodne warunki dla inwestorów zewnętrznych.  

Uzyskanie statusu uzdrowiska przez gminę Pokój jest ważną osią rozwoju nie tylko dla samej gminy, 

ale również dla sąsiednich gmin skupionych w ramach Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji.  

1.3.2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW 

Na koniec 2013 roku w gminie Pokój zarejestrowanych było 417 podmiotów gospodarczych, w tym 

13 w sektorze publicznym. W przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w gminie Pokój jest 755 

podmiotów, co jest wartością wyższą od średniej wszystkich gmin wiejskich w Polsce (693).  

STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

Struktura branżowa zarejestrowanych podmiotów jest podobna do struktury w innych gminach 

wiejskich. Jedynym wyjątkiem jest znacznie większa liczba przedsiębiorstw w sektorze rolniczym 

(sekcja A Polskiej Klasyfikacji Działalności): na 10 tysięcy mieszkańców przypada 100 podmiotów, czyli 

2,5-krotnie więcej niż przeciętnie.  
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Rysunek 11. Struktura podmiotów gospodarczych według sekcji PKD na koniec 2012 roku (w przeliczeniu na 

10 tys. mieszkańców) 

 

Objaśnienie symboli: A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B - górnictwo i wydobywanie, C - 

przetwórstwo przemysłowe, D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją, F - budownictwo, G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle, H - transport i gospodarka magazynowa, I - działalność związana 

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J - informacja i komunikacja, K - działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa, L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M - działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna, N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O - 

administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P - edukacja, Q - opieka 

zdrowotna i pomoc społeczna, R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S - pozostała działalność 

usługowa, T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, U - organizacje i zespoły eksterytorialne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (REGON). 

Ogromna większość podmiotów to mikro przedsiębiorstwa zatrudniające od 0 do 9 osób (97%). Na 

terenie gminy działają trzy przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników i nie ma ani 

jednego większego zakładu pracy.  

Na terenie gminy działa jeden większy market (w Pokoju). Brakuje natomiast sklepu dyskontowego, 

na co zwracają uwagę mieszkańcy w ankiecie. Dostępność sklepów została przez mieszkańców 

oceniona średnio na 3,1 (w skali 5-stopniowej, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 najwyższą). Władze 

gminy podejmują działania mające na celu zainteresowanie sieci handlowych inwestycją na terenie 

gminy. 

1.3.3. ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO 

Gmina ma charakter leśno-rolniczy, a krajobraz zdominowany jest przez liczne stawy rybne. Lasy  

i użytki rolne stanowią łącznie aż 90% powierzchni gminy.  
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ROLNICTWO 

Użytki rolne stanowią 40% obszaru gminy. Lokalnemu rolnictwu sprzyja wyjątkowo długi okres 

wegetacyjny trwający aż 240 dni. Niestety bardzo mało jest użytków rolnych na gruntach klas I-III. 

Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, uwzględniający warunki glebowe, wodne  

i klimatyczne, wynosi dla gminy 63,3 punktów (przy średniej wojewódzkiej 81,4), co świadczy 

o niewielkim potencjale rozwojowym gminy w tym obszarze. 

Na terenie gminy działalność rolniczą prowadzi 419 gospodarstw indywidualnych, ich strukturę 

wielkościową przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1. Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą na terenie gminy Pokój 

 
liczba gospodarstw (udział % w 

łącznej liczbie) 
powierzchnia (ha) 

udział w powierzchni 
ogółem 

ogółem 419 (100%) 3483,38 100% 
do 1 ha 50 (12%) 145,13 4% 
1-5 ha 234 (56%) 755,09 22% 

5-10 ha 57 (14%) 424,11 12% 
10-15 ha 36 (9%) 468,95 13% 

15 ha i więcej 42 (10%) 1690,10 49% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Powszechny Spis Rolny 2010). 

Największy udział w liczbie gospodarstw mają te o powierzchni od 1 do 5 ha (56%), jednak niemal 

połowę powierzchni zajmują gospodarstwa duże (powyżej 15 ha). Gospodarstwa dysponujące dużym 

areałem są zazwyczaj bardziej nastawione na produkcję towarową, a nie na własne potrzeby, co 

sprawia, że charakteryzują się wyższą efektywnością produkcji. Średnia powierzchnia gospodarstwa 

prowadzącego działalność rolniczą wyniosła w 2010 roku 8,31ha, w tym 6,84ha użytków rolnych 

(w tym 6,31ha w dobrej kulturze).  

Głównym kierunkiem upraw w gminie są zboża, które są uprawiane w 53% gospodarstw. Istotna 

w gminie jest także hodowla drobiu – znajdują się tu duże fermy. Średnio w kraju, w gospodarstwach 

hodujących drób znajdują się 224 sztuki – w gminie Pokój liczba ta wynosi 285. Udział pozostałych 

zwierząt hodowlanych kształtuje się na poziomie podobnym do średniej krajowej (bydło, konie), lub 

niższym (trzoda chlewna). 

RYBACTWO5 

Tradycje rybackie na terenie gminy Pokój sięgają drugiej połowy XVIII wieku, kiedy książę Karol 

Wirtemberski nakazał osuszyć rozległe bagna i założyć stawy hodowlane. Gmina Pokój jest członkiem 

Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” od 2009 roku. Członkami stowarzyszenia są również 

gospodarstwa rybackie z terenu gminy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju i Stowarzyszenie 

Pokój. Znakomitą większość produkcji na terenie gminy i całego obszaru LGR „Opolszczyzna” stanowi 

hodowla karpia. Teren LGR „Opolszczyzna” jest zagłębiem produkcji rybnej o znaczeniu regionalnym 

                                                           

5 Rozdział opracowano na podstawie: Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, „Lokalna Strategia Rozwoju 
Obszarów Rybackich”. 
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– w gminach zrzeszonych w LGR eksploatowanych jest około 1500 ha stawów, podczas gdy w całym 

województwie opolskim 3500 ha. Pomimo dużej powierzchni stawów na terenie gminy, liczba osób 

powiązanych bezpośrednio z hodowlą ryb w gminie Pokój wynosi około 42. Największym 

gospodarstwem tej branży na terenie gminy jest Gospodarstwo Rybackie Krogulna należące do Lasów 

Państwowych, które prowadzi hodowlę w 55 stawach o łącznej powierzchni 667 ha. Wody te należą 

do najczystszych w województwie, co umożliwia ekologiczną produkcję. Innymi dużymi 

gospodarstwami są: Gospodarstwo Rybackie Mirosław Kotlarz w Krzywej Górze (stawy o powierzchni 

200 ha) oraz Gospodarstwo Rybackie Andrzej Szymala (40 ha). Duże gospodarstwa dysponują 

nowoczesną technologią odłówki ryb, rozbudowaną infrastrukturą (magazyny, pomieszczenia 

gospodarcze, punkty sprzedaży, biuro) i pojazdami transportowymi. Mniejsze gospodarstwa cechuje 

niższa rentowność produkcji. Na terenie obszaru działalności LGR „Opolszczyzna” (gminy: Lasowice 

Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa 

i Zębowice) nie ma bazy przetwórstwa rybnego i nowoczesnego punktu skupu ryb. Znaczną większość 

produkcji odbierają bezpośrednio sieci supermarketów z terenu województwa. W ostatnich latach 

Lokalnej Grupie Rybackiej udało się pozyskiwać środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Ryby 

2007-2013, dzięki którym realizowano projekty „miękkie” (konkursy, konferencje, szkolenia, imprezy 

promocyjne) i infrastrukturalne. W rozpoczynającej się perspektywie finansowej 2014-2020 

pozyskanie środków w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze będzie stanowić szansę na 

finansowanie przedsięwzięć rozwojowych na terenie gminy Pokój. 

1.3.4. TURYSTYKA 

Gmina ma potencjał rozwoju w zakresie rozwoju turystyki weekendowej i uzdrowiskowej. 

O atrakcyjności turystycznej decydują przede wszystkim rozległe tereny dzikiej przyrody wchodzące 

w skład Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, który otacza wieś Pokój. Gmina prowadzi również 

prace zmierzające do uzyskania statusu uzdrowiska. Atrakcyjność turystyczną gminy znacząco 

podniesie planowana do realizacji w najbliższych latach rewitalizacja zabytkowego parku zdrojowego 

w miejscowości Pokój. Władze samorządowe uzyskały już potwierdzenie współfinansowania 

inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.  

Rysunek 12. Wyspa w parku w Pokoju 

 

Źródło: Fot. Roman Szołdra, www.7rswebstudio.pl.  
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BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA 

Obecnie turystyczną bazę noclegowo-gastronomiczną na terenie gminy stanowią przede wszystkim: 

Zajazd pod Borem, Buffalo Ranch oraz nieliczne gospodarstwa agroturystyczne. Motel Zajazd pod 

Borem oferuje 80 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2 i 3-osobowych o wysokim standardzie. 

W Zajeździe zorganizować można konferencję (sale konferencyjne 20- i 50-osobowe), spotkanie lub 

wesele (sala restauracyjna na 150 osób). Zajazd oferuje swoim gościom możliwość skorzystania 

z solarium, odnowy biologicznej, wybrania się na wycieczkę rowerową, jazdę konną, wędkowanie, 

a nawet polowanie. 

Buffalo Ranch to gospodarstwo agroturystyczne w Dąbrówce Dolnej przyciągające turystów 

indywidualnych i grupy zorganizowane dzięki szerokiej ofercie. Oprócz 32 miejsc noclegowych 

i zaplecza gastronomicznego, ranczo oferuje możliwość jazdy konnej, skorzystania ze ścianki 

wspinaczkowej i strzelnicy golfowej, relaksu w saunie ogrodowej i jacuzzi w balii. Na ranczu istnieje 

również wioska indiańska Hocioka, w której można zobaczyć jak żyli Indianie Ameryki Północnej, 

a także przeżyć szkołę przetrwania.   

Oprócz opisanych powyżej dwóch dużych przedsiębiorstw, baza noclegowo-gastronomiczna jest 

bardzo słabo rozwinięta. W Pokoju działa jedynie Bar Miś. Można oczekiwać, że wraz z rozwojem 

infrastruktury wypoczynkowo-uzdrowiskowej wzrośnie również popyt na usługi branży turystycznej, 

co będzie impulsem dla jej rozwoju na terenie gminy. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego6, w latach 2005-2013 na terenie gminy Pokój 

nocowało 16,2 tys. turystów, czyli średnio 1800 rocznie. Należy zaznaczyć, że w kolejnych latach 

liczba turystów podlegała silnym, nieregularnym wahaniom – od 220 do 3,2 tys. Przyjezdni  

z zagranicy stanowią około 46% wszystkich zatrzymujących się na nocleg w gminie Pokój. Ponad 

połowę wszystkich turystów zagranicznych w tym okresie stanowili Niemcy. Często i regularnie gminę 

odwiedzają wczasowicze z Holandii (6% turystów zagranicznych), Belgii (5%) i Austrii (5%), a także 

Ukrainy (6%).  

ATRAKCJE TURYSTYCZNE 

Głównym potencjałem turystycznym gminy jest zabytkowy park zdrojowy, zaniedbany od czasów 

II wojny światowej, kiedy Pokój uległ znacznym zniszczeniom. Władze samorządowe uzyskały 

promesę dofinansowania z WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia 

rewitalizacji parku (210 tys. zł), a sam projekt wpisano na listę priorytetowej finansowanych 

w ramach Subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno (szerzej w rozdziale 1.3.1. Potencjał 

uzdrowiskowy gminy). 

                                                           
6 Począwszy od 2012 roku, dane GUS dotyczące obiektów turystycznych na terenie gminy obejmują obiekty 
noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych. 
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Rysunek 13. Pomnik w parku zdrojowym w Pokoju 

 

Źródło: Fot. Roman Szołdra, www.7rswebstudio.pl. 

Ze względu na korzystne uwarunkowania przyrodnicze, tereny gminy są atrakcyjne dla uprawiania 

turystyki rowerowej. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) w Opolu zaproponowało 

wytyczenie pięciu tras rowerowych, a dwie z nich zostały w 2002 roku oznaczone7. Wytyczone szlaki 

prowadzą z Karłowic do Pokoju oraz z Zagwiździa do Pokoju. 

Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wytyczono również ścieżki o charakterze 

edukacyjnym, wyposażone przez Nadleśnictwo Kup w tablice wyjaśniające zagadnienia związane 

z gospodarką leśną. W okolicach Ładzy przygotowano trasę pieszą (4,5 km długości) i rowerową (13,5 

km), a w okolicach Dąbrówki Dolnej wytyczono ścieżkę o długości 10 km8.  

Przez teren gminy przebiegają trasy szlaków turystycznych PTTK: żółtego o przebiegu: Karłowice – 

Kuźnia Katowska – Pokój oraz czerwonego o przebiegu: Pokój – Wilcza Buda – Zagwiździe – Murów – 

Czarna Woda – Pokój.  

Kolejną atrakcją turystyczną są punkty widokowe wyznaczone na terenie Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego. Na terenie gminy Pokój wyznaczono siedem miejsc pod budowę wież widokowych. 

Z punktów rozciągają się widoki na malownicze stawy charakterystyczne dla krajobrazu gminy, 

                                                           
7 Strona internetowa programu Rozwój Wsi Opolskiej,  
http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=146&idd=71. 
8 Gontark M., Badory K., „Ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”, Opole 
2003, cyt. za: strona internetowa programu Odnowa Wsi Opolskiej, www.odnowa wsi.eu. 
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a drogi prowadzące do nich często przebiegają ciekawymi terenami - przez wydmy i podmokłe łąki 

z bogatą florą i fauną.  

Rzeki przepływające przez gminę (Stobrawa, Budkowiczanka) stanowią dogodne miejsce do 

organizowania spływów kajakowych. Spływy odbywają się nawet Strumieniem Wołczyńskim 

(z Brynicy do Lubnowa). W okolicy Ładzy znajduje się także ścieżka przyrodnicza poświęcona borom 

sosnowym. Na terenie gminy znajduje się sieć punktów widokowych.  

Oprócz opisanych powyżej istniejących atrakcji, na terenie gminy planowane jest Centrum 

Doświadczania Świata - Subregionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ładzy. Inwestycja ta, 

współfinansowana ze środków unijnych, jest przewidziana do realizacji w latach 2014-2016 (obecnie 

przygotowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę). Zespół obiektów 

umożliwi jednoczesne zakwaterowanie 106 osób, a dodatkowo w okresie letnim uruchamiane będzie 

pole namiotowe. 

1.3.5. RYNEK PRACY 

Sytuacja na lokalnym rynku pracy jest odbiciem struktury gospodarczej gminy.  

Brak pracy jest najczęściej podawanym przez mieszkańców największym problemem związanym 

z życiem w gminie Pokój – wskazało go ok. 18% respondentów. W gminie rzeczywiście brakuje 

większych zakładów pracy, a ze względu na odległość oraz słaby stan dróg codzienny dojazd do 

większych ośrodków jest niezwykle uciążliwy. 

GŁÓWNI PRACODAWCY 

Na terenie gminy nie ma dużych zakładów pracy, do największych pracodawców na terenie gminy 

zaliczyć należy: 

 Urząd gminy Pokój i jego jednostki organizacyjne (przede wszystkim szkoły), 

 MOPEX S.C.  – produkcja artykułów utrzymania czystości (mopów, stelaży do mopów, wiader, 

szczotek), 

 F.M. ROTOX Sp. z o. o. – producent maszyn do wytwarzania okien, drzwi oraz fasad 

z aluminium i PCV, 

 KAMEX Sp. z o o. – odział firmy, produkcja siłowników hydraulicznych oraz stojaków i podpór 

hydraulicznych  , 

 Gospodarstwo Rolne Fałkopol – ferma drobiu, 

 Spółka Handlowa Rolmer Sp. z o. o. – market,  

 Gospodarstwo Rybackie Krogulna, 

 Rutkowski Tartak Sp. z o. o. w Domaradzu, 

 Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział w Ładzy (dla Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego) 

 Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny. 

Bardzo wielu mieszkańców jeździ do pracy do okolicznych miast, najczęściej do Opola i Namysłowa, 

ale także do Brzezia, Dobrzenia Wielkiego i Brzegu. 
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BEZROBOCIE 

Na koniec 2013 roku na terenie gminy było 357 zarejestrowanych bezrobotnych. W ciągu ostatnich 

dziesięciu lat liczba bezrobotnych znacząco spadła, ale jednym z powodów tej sytuacji jest nasilenie 

się zjawiska emigracji w latach 2007-2008, które pokrywa się z największym spadkiem liczby 

bezrobotnych. Spośród wszystkich bezrobotnych tylko 7% ma prawo do zasiłku, a ponad połowa 

(55%) to osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia (ponad 12 miesięcy). Te osoby i ich rodziny 

są szczególnie zagrożone biedą, wykluczeniem społecznym, bezrobociem pokoleniowym i dziedziczną 

bezradnością życiową.   

Rysunek 14. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Pokój w latach 2003-2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

Gmina nie jest odosobniona w problemie bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego w całym 

powiecie namysłowskim od lat utrzymuje się kilka punktów procentowych powyżej poziomu 

krajowego. W 2012 roku wyniosła 19,2%, przy stopie bezrobocia w skali kraju 13,4%. 

Ze względu na dużą rolę rolnictwa i branży turystycznej, lokalny rynek pracy charakteryzuje się 

sezonowością. Liczba bezrobotnych w miesiącach wiosennych i letnich (kwiecień - sierpień) jest 

niższa niż przeciętnie w całym roku.  

1.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Infrastruktura techniczna jest elementem koniecznym do istnienia i prawidłowego funkcjonowania 

całego społeczeństwa i znacząco wpływa na komfort życia mieszkańców. Jest także jednym 

z podstawowych czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną gminy. Infrastruktura 

techniczna obejmuje urządzenia i instytucje z dziedziny komunikacji, energetyki, gospodarki wodnej 

oraz ochrony środowiska. 

1.4.1. KOMUNIKACJA 

Przez gminę przebiega droga wojewódzka 454 relacji Opole – Pokój – Namysłów. Jest to jedyna droga 

na terenie gminy o znaczeniu ponadlokalnym. Na północy droga ta krzyżuje się z drogą krajową nr 39 

(Łagiewniki – Strzelin – Biedrzychów – Owczary – Brzeg – Namysłów – Kępno), natomiast na południu 
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z drogą krajową nr 94 (relacji Zgorzelec – Tarnów). Do pozostałych miejscowości prowadzą drogi 

powiatowe oraz gminne (o łącznej długości 94 km). Stan dróg w gminie wymaga inwestycji. 

W najbliższym czasie planowana jest m.in. modernizacja dróg dojazdowych w miejscowości Ładza 

oraz drogi wojewódzkiej nr 454, a także budowa obwodnic w miejscowościach Pokój i Zieleniec. 

Mimo systematycznie prowadzonych inwestycji na terenie gminy brakuje chodników (przede 

wszystkim wzdłuż drogi wojewódzkiej) oraz odpowiedniego oświetlenia dróg.  

W gminie nie ma sieci połączeń autobusowych, które obejmowałyby wszystkie sołectwa. Transport 

zbiorowy terenie gminy obsługuje przede wszystkim PKS Namysłów, który kursuje jedynie na trasie 

Namysłów – Opole oraz PKS Kluczbork, który na swojej trasie zatrzymuje się tylko w miejscowości 

Pokój. Działa tu również jeden prywatny przewoźnik świadczący usługi na trasie Namysłów-Opole. 

Mieszkańcy gminy przeciętnie oceniają dostępność komunikacji zbiorowej na terenie gminy, ocenę 

mieszkańców poszczególnych sołectw przedstawia wykres poniżej. 

Rysunek 15. Ocena dostępności transportu zbiorowego w poszczególnych sołectwach gminy Pokój (2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

Analizując powyższe oceny, sołectwa w gminie wyraźnie dzielą się na te o wysokiej dostępności 

transportu zbiorowego (Pokój, Krogulna, Krzywa Góra, Ładza i Zieleniec, czyli wsie położone wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 454) oraz te o niewystarczającej dostępności takiej komunikacji (Domaradzka 

Kuźnia, Lubnów, Dąbrówka Dolna, Domaradz, Siedlice, Fałkowice i Kopalina). Władze gminy 

podejmują działania mające na celu poprawę sytuacji mieszkańców miejscowości, do których 

doprowadzenie kursów prywatnego transportu zbiorowego jest nieopłacalne. Jedną z propozycji jest 

umożliwienie przejazdów autobusami szkolnymi dowożącymi dzieci do i ze szkoły (w ramach wolnych 

miejsc). Kwestia ta wymaga jednak dalszych konsultacji.  

Przez teren gminy przebiegają tory kolejowe na trasie Jełowa – Murów – Namysłów, które obecnie są 

nieużywane i przeznaczone do likwidacji. Powstała jednak propozycja reaktywacji tej linii, która 

mogłaby zostać wykorzystana do celów turystycznych, co znajduje swoje potwierdzenie w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Pokój. Ponowne uruchomienie 

linii pozwoliłoby również na zmniejszenie ruchu samochodowego, a szczególnie ciężarowego na 

trasie Opole – Namysłów. Wiąże się to jednak z dużym kosztem, dlatego ostateczna decyzja na 

moment tworzenia Strategii nie została jeszcze podjęta. 
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W kwestii planowania infrastruktury komunikacyjnej w gminie nie należy zapomnieć o budowie 

ścieżek i tras rowerowych, które mogłyby być wykorzystane zarówno w celu transportu, jak 

i turystyki. Taka inwestycja z pewnością zwiększyłaby wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców 

(zgodnie z wynikami przeprowadzonej ankiety rower jest jednym z ważniejszych środków transportu 

dla 27% osób zamieszkałych na terenie gminy). Rozwój infrastruktury przyjaznej dla rowerzystów 

byłby ponadto odpowiednim krokiem w stronę rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej gminy Pokój.  

1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Ochrona środowiska jest bardzo ważnym elementem rozwoju dla Gminy Pokój. Ponieważ walory 

środowiskowe i uzdrowiskowe są istotnym atutem, na którym gmina planuje opierać swój rozwój, 

należy prowadzić przemyślaną politykę środowiskową oraz szczególnie dbać o stan środowiska.   

Gmina jest w całości zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej w gminie na koniec 2013 roku 

wyniosła ponad 80 km i objęła 98,5% wszystkich budynków mieszkalnych na terenie gminy. Jakość 

wody na terenie gminy spełnia wszystkie normy oraz nie budzi zastrzeżeń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego9. Skutkiem zwodociągowania gminy jest zwiększająca się ilość 

generowanych na jej obszarze ścieków. Oznacza to konieczność uregulowania gospodarki ściekowej. 

Obecnie w gminie jest jedna oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Pokoju. Dodatkowo według 

sprawozdania gminy za 2013 rok na terenie gminy znajduje się 17 indywidualnych wiejskich 

oczyszczalni ścieków, w tym 13 oddanych do użytku w tym roku. Gospodarka ściekami nie jest 

w pełni uregulowana. Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej osiągnęła na koniec 2013 roku długość 15,52 

km. Objęła ona niespełna 31% budynków mieszkalnych na terenie gminy i znajduje się jedynie 

w miejscowości Pokój. W planach jest również wybudowanie kanalizacji w miejscowości Zieleniec.10 

Czynnikiem ograniczającym rozwój kanalizacji w gminie Pokój są: wysoki poziom wód gruntowych, 

rozproszona zabudowa oraz trudne warunki terenowe. Istnieje również ryzyko, że mieszkańcy nie 

będą skłonni ponosić dodatkowych opłat związanych z odprowadzaniem ścieków. Aby w przyszłości 

uniknąć pogorszenia się jakości wody pitnej na terenie gminy, należy podjąć odpowiednie kroki 

w kwestii odprowadzania zwiększonej ilości ścieków z terenów posesji. Inwestycje w wodociągi 

i kanalizację są jednymi z priorytetowych inwestycji w gminie dla niemal co trzeciego mieszkańca 

(szerzej w rozdziale 1.6.3.). 

Gmina posiada uregulowany system odprowadzania odpadów komunalnych. W Fałkowicach znajduje 

się gminne składowisko odpadów, które obecnie już nie funkcjonuje. Nadal wymaga ono jednak 

ciągłych działań, w tym monitoringu. 

W gminie obecnie nie ma większego zagrożenia powodzią, chociaż w okresach wiosennych zdarzają 

się podtopienia niektórych obszarów. Biorąc również pod uwagę niekorzystne warunki fizjograficzne 

tych terenów oraz występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych istotne jest ciągłe 

utrzymywanie rowów melioracyjnych w odpowiednim stanie technicznym.  

  

                                                           
9 Ocena dotyczy próbek wody pobranych 11.03.2014 r. z wodociągu publicznego w Siedlicach.  
10 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 
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1.4.3. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA I TELEKOMUNIKACYJNA 

Przez teren gminy przebiegają linie elektroenergetyczne 110kV relacji Borki-Pokój oraz Pokój-

Namysłów. Odbiorcy energii na terenie gminy zaopatrywani są z GPZ (głównych punktów zasilania) 

Pokój, Wołczyn i Namysłów. Stacja GPZ Pokój wyposażona jest w dwa transformatory o mocy 

10MVA, GPZ Wołczyn w dwa transformatory o mocy 16MVA, natomiast GPZ Namysłów w dwa 

transformatory o mocach 25 oraz 16MVA . Na terenie Gminy Pokój istnieją możliwości wykorzystania 

energii biogazu powstającego w procesach unieszkodliwiania ścieków i odpadów komunalnych. 

Źródłem energii odnawialnej, w której gmina upatruje swojego potencjału rozwojowego, jest energia 

słoneczna. Na terenie gminy planuje się budowę dwóch farm fotowoltaicznych, które znajdowałyby 

się w miejscowości Pokój oraz Domaradz. W Gminie nie ma połączenia sieci gazowej. 

Gmina jest w całości stelefonizowana. Abonenci telefonów przyporządkowani są do strefy 

numerycznej Opole. Mieszkańcy mogą korzystać z ogólnodostępnych komputerów z podłączeniem 

do Internetu, które znajdują się w lokalnych bibliotekach.  

1.5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Zadaniem infrastruktury społecznej jest odpowiadanie na potrzeby mieszkańców w zakresie m.in. 

oświaty, sportu i rekreacji, kultury oraz służby zdrowia. Wysokiej jakości usługi publiczne w tym 

zakresie mają bezpośredni wpływ na komfort życia mieszkańców.  

1.5.1. OŚWIATA  

W gminie znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju, w skład którego wchodzą Publiczna 

Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Przedszkole, Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, który składa 

się z Publicznego Gimnazjum i Gimnazjum dla Dorosłych, a także Szkoła Podstawowa z Oddziałem 

Przedszkolnym w Domaradzu. W Dąbrówce Dolnej działa Środowiskowy Hufiec Pracy. Głównym 

założeniem istnienia placówki jest praca wychowawcza i resocjalizacyjna na rzecz młodzieży. Jej 

wychowankowie aktywnie uczestniczą w życiu gminy organizując warsztaty florystyczne, krawieckie, 

prowadząc działalność na rzecz środowiska naturalnego, czy biorąc udział w rozgrywkach sportowych 

na szczeblu lokalnym i wojewódzkim.  

Budynki szkolne niedawno zostały gruntownie zmodernizowane. Obecnie przeprowadzane są jedynie 

bieżące naprawy.  

Poniżej umieszczono wykres przedstawiający liczbę uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, 

szkolnictwem podstawowym oraz gimnazjalnym w latach 2003-2012 w Gminie Pokój. 
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Rysunek 16: Liczba uczniów na poszczególnych poziomach szkolnictwa w latach 2003-2012 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 

Na powyższym wykresie widać wyraźną tendencję spadkową liczby uczniów w obszarze szkolnictwa 

podstawowego oraz gimnazjalnego. W dwóch szkołach podstawowych w 2012 roku uczyło się łącznie 

240 dzieci. Jest to o 134 dzieci mniej niż w roku 2004. Spadła również liczba osób uczęszczających do 

szkół gimnazjalnych na terenie Gminy Pokój. W 2012 roku łącznie w dwóch gimnazjach uczyły się 182 

osoby, z czego 58 osób to uczniowie gimnazjum dla dorosłych. Dla porównania w 2004 roku liczba 

uczniów gimnazjów wyniosła 300. Spadek liczby uczniów jest zjawiskiem ogólnopolskim, związanym 

z niżem demograficznym. W roku 2000 roku ze względu na zbyt duże rozproszenie uczniów 

w szkołach w gminie postanowiono przeprowadzić konsolidację szkół. Jednak ze względu na objęcie 

obowiązkiem szkolnym 6-latków od września 2014 roku istnieje potrzeba zwiększenia ilości 

oddziałów klas pierwszych. W szkole nie ma zatrudnionego psychologa, choć istnieje taka potrzeba. 

Analizując sytuację w obszarze wychowania przedszkolnego pod względem zmian liczby uczniów, 

możemy zauważyć tendencję wzrostową, czyli odmienną niż w przypadku nauczania podstawowego 

oraz gimnazjalnego. W Gminie Pokój w 2012 roku wychowaniem przedszkolnym zostało objętych 173 

dzieci. W porównaniu do roku 2004 liczba ta wzrosła z poziomu 112 osób. W świetle tzw. ustawy 

przedszkolnej, która nakłada na gminę obowiązek objęcia wychowaniem przedszkolnym wszystkich 

czterolatków (od 2015 roku) oraz trzylatków (od 2017 roku), konieczne jest utrzymanie wysokiej 

dostępności infrastruktury przedszkolnej.  

Działalność instytucji oświaty została przez mieszkańców oceniona stosunkowo dobrze (wykres 

poniżej). 
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Rysunek 17. Wyniki ankiety – oferta edukacyjna w gminie Pokój (2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

Najsłabiej oceniona została dostępność form spędzania wolnego czasu dla dzieci 

i młodzieży, co może wynikać m.in. ze słabo rozwiniętej sieci komunikacji zbiorowej w mniejszych 

miejscowościach (szerzej w rozdziale 1.4.1. Komunikacja). W szkołach organizowane są zajęcia 

pozalekcyjne (finansowane w większości z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).  

W sezonie wiosennym raz w tygodniu organizowane są wyjazdy na basen do Namysłowa. 

Uruchomiono również zajęcia logopedyczne, finansowane ze środków Urzędu Gminy.  

1.5.2. SPORT I REKREACJA 

Na terenie gminy działa kilka klubów i zespołów sportowych (wymienionych w rozdziale 1.2.4. Kapitał 

społeczny). Największym jest piłkarski klub SPOPP Orzeł Pokój, zrzeszający 42 zarejestrowanych 

zawodników, którzy reprezentują klub w dwóch drużynach: w klasie B i klasie C1 (trampkarze).  

W gminie swoją działalność prowadzi koło Polskiego Związku Wędkarskiego. Wędkarstwo cieszy się 

dużą popularnością, a jego miłośnicy aktywnie rozwijają swoją pasję i zgłębiają wiedzę na temat tej 

dyscypliny. Na terenie gminy działają również szkółki wędkarskie. W maju 2013 roku powstała 

szkółka wędkarska „Karpik” w Domaradzu, a w listopadzie 2013 roku szkółka o nazwie „Tinca tinca”  

w Pokoju - obie są inicjatywami szkolnymi. Ich członkowie regularnie uczestniczą w zawodach rzutu 

wędkarskiego. Działa również klub szachowy skupiający 15 zawodników. Zajęcia odbywają się co 

tydzień w świetlicy wiejskiej. Zawodnicy uczestniczą w wielu turniejach, głównie krajowych i w lidze 

wojewódzkiej.  

W Pokoju znajduje się kompleks sportowy „Moje Boisko-Orlik 2012”, który obejmuje boiska piłkarskie 

oraz wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej). Obok kompleksu znajduje się także 

zaplecze sanitarno-szatniowe (magazyn sprzętu, szatnie, zaplecze higieniczno-sanitarne, 

pomieszczenie gospodarza obiektu oraz trenera środowiskowego. Obiekt jest ogrodzony i oświetlony. 

Tzw. Orlik znajdują się również w Domaradzu. 
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W Ładzy planowane jest stworzenie Centrum Doświadczania Świata zlokalizowane w obecnej 

siedzibie Stobrawskiego Paku Krajobrazowego. Będzie to obiekt sportowo-rekreacyjny. Finansowanie 

budowy przewidziane jest ze środków Unii Europejskiej, a koszt inwestycji wyniesie około 12,3 mln. 

Projekt znajduje się na liście priorytetowej Subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno. Mieszkańcy 

gminy zgłaszają zapotrzebowanie na stworzenie kąpieliska na terenie gminy, które pozwoliłoby na 

aktywny wypoczynek w sezonie letnim. 

Ogółem możliwość uprawiania sportu i udziału w imprezach sportowych respondenci ocenili dość 

dobrze, mieszkańcom brakuje jednak dostępu do miejsc rekreacji. 

Rysunek 18. Ocena mieszkańców możliwości uprawiania sportu i uczestnictwa w imprezach sportowych jako 

widz w gminie Pokój (2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

1.5.3. INSTYTUCJE KULTURY 

Główną instytucją nadzorującą wydarzenia kulturalne w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Pokoju (GOKSiR). Funkcjonuje on od 1 stycznia 2008 roku jako samorządowa instytucja 

kultury. W każdej miejscowości jest lokalna świetlica wiejska. W ostatnich latach świetlice zostały 

zmodernizowane. GOKSiR organizuje w nich szereg zajęć, między innymi zajęcia z rzeźbiarstwa, tańca, 

muzyki, florystyki, cheerleadingu, czy decoupage (sztuki zdobienia). Dodatkowo zatrudniono 

wykwalifikowanych instruktorów, odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć, które mają na celu rozwój 

pasji, umiejętności i procesów twórczych mieszkańców gminy. Nie cieszą się one jednak zbyt dużym 

zainteresowaniem. Wyjątek stanowią najmłodsze dzieci, które zazwyczaj chętnie uczestniczą w tego 

typu aktywnościach. Prawdopodobnie wynika to z coraz większej świadomości ich rodziców w kwestii 

istotności rozwoju poprzez uczestniczenie w zajęciach pozaszkolnych oraz pozytywnego wpływu tego 

typu zajęć na dalsze życie dzieci. Aktywnie działają zajęcia taneczne, na które uczęszcza około 15 

dziewczynek oraz zajęcia z hip-hop zrzeszające około 10 osób. W niektórych miejscowościach zdarza 

się jednak tak, że z powodu małej frekwencji świetlice są na pewien czas zamykane. 

W miejscowości Pokój działa Biblioteka Publiczna, która ma dwie filie: w Fałkowicach oraz 

w Dąbrówce Dolnej. Biblioteki te w 2012 roku obsłużyły w sumie 757 czytelników. Była to największa 

wartość w powiecie nie uwzględniając gminy miejsko-wiejskiej Namysłów. Biblioteki w Gminie Pokój 

łącznie dysponują pokaźnym księgozbiorem w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W 2012 roku 

wyniósł on ponad 5735 woluminów. Jest to wartość znacznie przekraczająca wskaźniki na poziomie 

powiatu (3594), województwa (3929), czy kraju (3415). Oznacza to, że zasoby lokalnych bibliotek są 
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dość obszerne w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców. Na jedną placówkę biblioteczną w gminie 

przypadają jednak tylko 1802 osoby (w powiecie 3072, w województwie 3061, w kraju 4072). 

Mogłoby to oznaczać, że na tym terenie funkcjonuje zbyt wiele placówek bibliotecznych. Gmina 

charakteryzuje się jednak dużym rozproszeniem mieszkańców, dlatego aby móc dotrzeć do większej 

liczby czytelników należy utrzymać obecny stan. Według danych GUS z 2012 roku w skład 

wyposażenia bibliotek wchodzi również 12 komputerów, z czego 11 dostępnych dla mieszkańców. 

Cieszą się one dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy korzystają również z urządzeń drukarki i ksero. 

Działalność bibliotek utrudniają niekorzystne warunki lokalowe. Głowna siedziba biblioteki w Pokoju 

zmaga się z problemem zbyt małej powierzchni w stosunku do swoich potrzeb. Obecnie jednak nie 

ma odpowiedniego miejsca na jej przeniesienie. Filia biblioteki w Fałkowicach mieści się obecnie 

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest ona jednak często zamknięta, szczególnie w okresie 

zimowym, ze względu na brak możliwości ogrzania budynku, oraz w okresie letnim, ze względu na 

urlopy pracowników. Filia biblioteki w Dąbrówce Dolnej została przeniesiona z budynku Ochotniczego 

Hufca Pracy do budynku Ośrodka Zdrowia. 

W gminie funkcjonuje Stobrawskie Centrum Dziedzictwa Kulinarnego, z siedzibą w świetlicy wiejskiej 

w Zawiści. Centrum organizuje spotkania oraz warsztaty kulinarne dla mieszkańców wsi Kopalina  

i Zawiść, podczas których uczestniczki wymieniają się doświadczeniami i przepisami kulinarnymi. 

Ponadto odbywa się również wspólne przygotowywanie potraw. Swoją działalność prowadzi także 

Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna, która działa na terenie kilkunastu gmin województwa. Do jej 

inicjatyw zaliczyć można dwukrotne zorganizowanie Święta Karpia w Krogulnej. GOKRiS regularnie 

organizuje turniej szachowy w Pokoju. 

W przeprowadzonej ankiecie respondenci pozytywnie ocenili działalność gminnych instytucji kultury 

oraz bibliotek, a także możliwości podejmowania różnego rodzaju działań artystycznych 

i społecznych. Mieszkańcom brakuje jednak miejsc, w których mogliby spędzać wolny czas. 

Rysunek 19. Ocena działalności instytucji kultury i możliwości podejmowania działań artystycznych 

i społecznych w gminie Pokój (2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

Według danych GUS (Bank Danych Lokalnych) na terenie gminy Pokój w 2012 roku zorganizowano 

łącznie 58 imprez, w tym m.in.: 20 seansów filmowych, 6 wystaw, 10 występów zespołów 
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amatorskich, 5 występów artystów i zespołów zawodowych. Wszystkie te imprezy zgromadziły 

wówczas 3450 uczestników. Wśród imprez organizowanych w Gminie są ponadto Wędkarskie Dni 

Pokoju, Dożynki, czy Święto Karpia – symbolu gminy, które było organizowane do tej pory 

dwukrotnie. Jednym z najważniejszych wydarzeń, odbywających się na terenie gminy jest także 

Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. M.C. Webera (tzw. festiwal weberowski).  

W roku 2014 odbyła się XI edycja festiwalu. Za organizację wydarzenia odpowiedzialne jest 

Stowarzyszenie Pokój, które działa od 2005 roku. Festiwal trwa trzy dni, a rozpoczyna się w Boże 

Ciało i corocznie przyciąga rodziny byłych mieszkańców gminy Pokój. Głównym celem Festiwalu jest 

prezentacja twórczości kompozytora Carla Marii von Webera oraz promocja zabytkowego parku  

w Pokoju. Ma również przypominać czasy dawnej świetności miasta, które w XIX wieku stanowiło 

swoiste centrum życia kulturalno-artystycznego. W 2014 roku odbył się również I Zlot Motocyklowy 

w Pokoju.  

Rysunek 20. Koncert podczas Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. M.C. Webera 01.06.2013 

 

Źródło: Fot. Roman Szołdra, www.7rswebstudio.pl. 

Na podstawie danych GUS za rok 2012, na terenie gminy funkcjonują 3 zespoły artystyczne 

(teatralny, muzyczno-instrumentalny oraz wokalny) skupiające łącznie 28 osób, a także 6 kół (3 

taneczne, 1 plastyczne, 1 fotograficzno-filmowe oraz 1 turystyczno-sportowe), w których w sumie 

działa 115 osób. 

  



34 
 

1.5.4. OCHRONA ZDROWIA I OP IEKA SPOŁECZNA  

OCHRONA ZDROWIA 

Podstawową opiekę na terenie gminy świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W.W.-Med 

s.c. w Pokoju. Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej w Zakładzie świadczone są usługi z zakresu 

pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i położnictwa środowiskowo-rodzinnego. Raz w tygodniu w 

siedzibie przychodni przyjmują w ramach prywatnych gabinetów lekarze specjaliści: ginekolog-

położnik i specjalista chorób przewodu pokarmowego. W Pokoju znajduje się także prywatny gabinet 

stomatologiczny i działa jedna apteka. W Domaradzkiej Kuźni prywatny gabinet prowadzi lekarz 

pediatra. W szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu oraz w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Pokoju dyżury pełni pielęgniarka.  

Ankietowanych mieszkańców poproszono o ocenę dostępności opieki zdrowotnej w gminie. 

Stosunkowo dobrze oceniono dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu oraz funkcjonowanie aptek, 

jednak zdecydowanie niższe noty otrzymał dostęp do lekarzy specjalistów. 

Rysunek 21. Ocena działalności instytucji ochrony zdrowia w gminie Pokój (2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

Na terenie gminy działa część Samodzielnego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych, 

który podlega zarządowi województwa. W miejscowości Pokój znajduje się oddział rehabilitacji, 

natomiast główna siedziba szpitala skupiająca oddziały geriatryczny, chorób płuc, chorób płuc dla 

dzieci, chorób wewnętrznych oraz oddział reumatologiczny mieści się w Kup w sąsiedniej gminie 

Dobrzeń Wielki. Na oddziale rehabilitacji w Pokoju pracuje 4 lekarzy i 14 pielęgniarek. Mieści się on 

w Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Pokoju, który oferuje poradnię rehabilitacji narządu 

ruchu, poradnię reumatologiczną, czy pracownię fizjoterapii. Gmina dysponuje potencjałem 

w obszarze rehabilitacji i w tym kierunku planuje się rozwijać (szerzej w rozdziale 1.3.1). Szpital 

Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Pokoju przez lata pracował na swoją renomę i obecnie 

postrzegany jest przez pacjentów jako sanatorium. Utworzono Stobrawską Strefę Rehabilitacji  

i Rekreacji, która obejmuje 10 gmin województwa opolskiego. Jej centrum stanowi gmina Pokój. 
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POMOC SPOŁECZNA 

Aby móc w pełni odpowiadać na potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, gmina 

potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. W momencie pisania Strategii na terenie gminy nie było 

żadnego domu pomocy społecznej (DPS). W miejscowości Ładza powstaje prywatny dom opieki dla 

osób w podeszłym wieku – Rezydencja Seniora „Edessa”. Obiekt będzie wyposażony w pokoje 1-, 2-  

i 3-osobowe, salę terapii i rehabilitacji oraz pełne zaplecze socjalne i sanitarne. Będzie też w pełni 

dostosowany do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi (winda, pochylnie, 

poręcze, brak progów). We współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie w placówce 

wdrożone zostaną „innowacyjne zasady podejścia w zakresie opieki osób w podeszłym wieku  

w stanie choroby i niepełnosprawności” 11 . Taka inwestycja pozytywnie wpłynie na sytuację 

gospodarczą gminy przyczyniając się do powstania nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Pierwszych 

pensjonariuszy planuje się przyjąć w styczniu 2015 roku. W kolejnych latach planowane jest również 

otwarcie domu pomocy społecznej w Pokoju. W 2013 roku gmina pokryła częściowe koszty pobytu  

7 mieszkańców w DPS w Dobrzeniu Wielkim, Kluczborku, Łęczycy i w Opolu.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgłasza zapotrzebowanie na psychologa, który mógłby stale 

świadczyć swoje usługi. Obecnie jest on dostępny od kwietnia 2014 r. przez 3 godziny w tygodniu. 

Potrzebne jest również dodatkowe pomieszczenie terapeutyczne. Pracę GOPS usprawniłoby też 

zatrudnienie prawnika, który oferowałby pomoc z zakresu prawa rodzinnego, aby udzielić fachowej 

pomocy osobom np. doświadczającym przemocy w rodzinie. Sytuację poprawiłoby również 

zwiększenie zatrudnienia w GOPS, co pozwoliłoby na bardziej indywidualne podejście do każdej 

potrzebującej osoby. W 2012 roku gmina udostępniła osobom potrzebującym 7 mieszkań socjalnych. 

Większość budynków użyteczności publicznej jest przystosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Mieszkańcy pozytywnie oceniają działalność instytucji opieki społecznej na terenie gminy, co ciekawe 

lepsze noty wystawiały osoby korzystające ze wsparcia tych instytucji, co świadczyć może o wysokim 

poziomie oferowanych usług. 

                                                           

11 Strona internetowa Rezydencji Seniora Edessa, www.edessa.pl. 
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Rysunek 22. Ocena działalności społecznej w gminie Pokój (2014) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

1.6. ZARZĄDZANIE  

Na zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego składa się wiele różnych działań, w tym 

zarządzanie finansami i budżetem oraz planowanie strategiczne. Elementy te są niezwykle istotne 

w procesie rozwoju lokalnego i pośrednio wpływają na jakość życia mieszkańców. 

1.6.1. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU I SPRAWNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

O sprawności działania urzędu gminy świadczyć może wielość wyróżnień i nagród, którymi 

w ostatnich latach uhonorowano gminę Pokój, w tym m.in. Laur Gospodarności (certyfikat 

potwierdzający przynależność do grona najbardziej efektywnych i gospodarnych samorządów 

w Polsce) i Statuetki „W Trosce o Środowisko” (za skuteczną i efektywną realizację zadań w ochronie 

środowiska). Wiele wyróżnień otrzymała także Pani Wójt gminy (m.in. „Srebrny Laur Umiejętności 

i Kompetencji” i „Złota Spinka” w kategorii samorządność).  

Gmina Pokój bierze udział w projekcie systemowym MSWiA „Przygotowanie jednostek samorządu 

terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny CAF w procesie mierzenia potencjału 

i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, którego celem jest udoskonalenie 

funkcjonowania urzędu poprzez udoskonalenie systemu zarządzania organizacją. Ponadto, 

w urzędzie gminy Pokój przygotowano karty usług – ze strony internetowej gminy można pobrać pliki 

ze wszystkimi formularzami i wnioskami niezbędnymi do załatwienia spraw urzędowych. Skuteczność 

działań mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług oceniać można wynikami 

przeprowadzonej wśród mieszkańców ankiety.  
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Rysunek 23. Ocena pracy osób zatrudnionych w urzędzie gminy Pokój 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

Warto zauważyć, że urzędnicy byli znacznie lepiej oceniani przez osoby, które w ostatnim czasie 

załatwiały sprawy w urzędzie, co może świadczyć o rzeczywistej poprawie jakości oferowanych usług. 

O działaniach samorządu najwygodniej mieszkańcom dowiadywać się z lokalnej prasy oraz strony 

internetowej urzędu (wykres poniżej). Dla niemal co trzeciej osoby ważne są spotkania 

z przedstawicielami urzędu oraz radnymi. 

Rysunek 24. Najwygodniejsze dla mieszkańców sposoby informowania mieszkańców o działaniach władz 

gminy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

Inne sposoby zaproponowane przez mieszkańców to poprzez wiadomości sms lub informator 

gminny. 
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Mimo systematycznie prowadzonych inwestycji część budynków gminnych wymaga działań 

termomodernizacyjnych, które zmniejszyłyby bieżące koszty ich utrzymania i ogrzewania oraz 

poprawiłyby jakość infrastruktury użytkowej dla mieszkańców. 

1.6.2. ANALIZA BUDŻETU GMINY 

Realizacja zapisanych w strategii celów zależy w dużej mierze od dostępności środków finansowych, 

dlatego też niezmiernie ważna jest analiza dochodów i wydatków gminy, która pozwala na 

dostosowanie planów działań, w tym inwestycyjnych, do możliwości budżetowych.  

W ostatnich latach całkowite dochody gminy charakteryzowały się trendem rosnącym. Mimo 

wypracowanej w latach 2011 i 2013 nadwyżki budżetowej zobowiązania gminy nadal stanowią 

poważne obciążenie dla budżetu. Na koniec 2013 roku całkowite zobowiązania gminy Pokój wyniosły 

5,9 mln zł, w większości w stosunku do banków (64% całkowitego zadłużenia) oraz jednostek sektora 

finansów publicznych (29%). Gmina zadłuża się m.in. w celu pozyskania środków na 

współfinansowanie projektów unijnych oraz na niezbędne inwestycje. Średnio w latach 2008-2013 na 

wydatki majątkowe przeznaczono 18% budżetu, udział ten w poszczególnych latach wahał się od 10 

do 31%. Największe projekty zrealizowane w tym okresie to budowa kanalizacji sanitarnej oraz 

budowa, przebudowa i odbudowa dróg (wraz z infrastrukturą towarzyszącą jak chodniki, oświetlenie 

oraz odwodnienie). Pozostałe przedsięwzięcia to m.in. inwestycje w infrastrukturę sportowo-

rekreacyjną, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, remonty świetlic wiejskich oraz 

renowacja lokalnych zabytków. Oprócz projektów „twardych” gmina aktywnie działa także na polu 

inwestycji w kapitał ludzki. W ostatnich latach mieszkańcy mogli wziąć udział w programach takich jak 

np.: 

 „Aktywne Pokojanki” – projekt szkoleń zawodowych dla bezrobotnych i rolników 

korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

 „Aktywne Przedszkolaki” 

 „Aktywni mieszkańcy gminy Pokój” – kurs języka angielskiego, szkolenie  z korzystania 

z komputera i Internetu 

 „Smart – kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży”; 

 „Ja w szkole” – projekt skierowany do dzieci w klasach I-III szkół podstawowych, w ramach 

którego dzieci mogły brać udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach;  

 bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i Internetu dla osób w wieku 50+. 

A także w wielu innych projektach skierowanych do osób we wszystkich grupach wiekowych. 

Analizując powyższe projekty uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że wykorzystanie środków 

zewnętrznych w gminie Pokój stoi na bardzo wysokim poziomie.  

W 2012 roku12 dochody gminy na 1 mieszkańca wyniosły tylko 92% średniej dla gmin wiejskich 

powiatu, ale więcej niż średnio w gminach wiejskich w województwie (113%) oraz w Polsce (106%).  

Wyjątkowo niskie są za to dochody własne gminy – 69% przeciętnej wysokości tych dochodów dla 

                                                           
12 Dane za 2012 rok zastosowano w celu porównania ich do ogólnodostępnych danych dotyczących innych 

jednostek. 
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gmin wiejskich powiatu, 67% województwa i 72% średniej dla takich gmin w całym kraju, co pokazuje 

zależność gminy Pokój od różnego rodzaju dotacji i subwencji.  

Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych będących w dyspozycji gminy Pokój, warto 

przeanalizować wydatki budżetowe w podziale na poszczególne działy.  

Rysunek 25. Wydatki budżetu gminy Pokój według działów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28 za 2013 rok. 

Większość wydatków gminy stanowią zadania obowiązkowe, zlecone przepisami, z których nie można 

zrezygnować. Około 35% całego budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. W celu 

minimalizacji kosztów w tej pozycji w 2013 roku skonsolidowano szkołę podstawową oraz 

przedszkole w Pokoju tworząc jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny, efekty finansowe połączenia 

jednostek będą zauważalne od 2014 roku. Drugą co do istotności kategorią wydatków jest pomoc 

społeczna, na którą przeznaczono aż 18% budżetu. Wyjątkowo dużo gmina wydała w 2013 roku na 

gospodarkę komunalną i ochronę środowiska bo aż 12% wszystkich wydatków. W przeważającej 

części były to środki na realizację kanalizacji na terenie gminy, ale także m.in. na dokumentację 

przyrodniczą potrzebną do wykonania odwiertów geologicznych na obszarze przyrody chronionej. 

W budżecie gminy wyodrębnia się fundusze sołeckie, aczkolwiek są to stosunkowo niewielkie kwoty. 

W 2013 roku łącznie przeznaczono na ten cel 212,7 tys. zł (od 6,6 do 44,5 tys. zł). Rozdział środków na 

sołectwa następuje według liczby mieszkańców.  

W ankiecie mieszkańcy zostali poproszeniu o zaznaczenie trzech najważniejszych dziedzin, które 

powinny być priorytetem podczas planowania budżetu gminy. Rozkład odpowiedzi przedstawia 

poniższy wykres. 
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Rysunek 26. Dziedziny priorytetowe dla mieszkańców gminy (2014) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankiety. 

Zdaniem mieszkańców zdecydowanie najważniejszym zadaniem gminy jest infrastruktura drogowa, 

którą wskazało 59% ankietowanych. Drugą niezwykle ważną dziedziną jest ochrona i profilaktyka 

zdrowia, którą zaznaczyło 38% osób. Na dalszym miejscu znajdują się wodociąg i kanalizacja oraz 

bezpieczeństwo publiczne, które były ważnie dla prawie 30% mieszkańców.  

1.6.3. PLANOWANIE STRATEGICZNE I PROMOCJA GMINY 

Planowanie strategiczne, będące kompleksowym sposobem podejścia do szans i wyzwań poprzez 

formułowanie celów i wprowadzanie ich w życie13, jest współcześnie nieodłącznym elementem 

zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, który ułatwia prowadzenie harmonijnej, 

długofalowej polityki rozwoju. Jednoroczny, obligatoryjny budżet jest dobrym narzędziem do 

prowadzenia wydatków bieżących, jednak w celu skutecznego planowania przedsięwzięć 

rozwojowych, które zwykle obejmują działania wieloletnie, należy przygotować dokumenty 

o dłuższym horyzoncie czasowym. Opracowania te mają za zadanie wspomóc władze samorządowe 

w zarządzaniu długookresowym oraz stanowią podstawę merytoryczną do ubiegania się o wsparcie 

finansowe z funduszy zewnętrznych. Gmina Pokój posiada wiele planów, programów i dokumentów 

ułatwiających zarządzanie, są to: 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa (wraz z wykazem przedsięwzięć inwestycyjnych) 

 Lokalny program pomocy społecznej gminy Pokój; 

 Gminny program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

                                                           
13 Definicja zarządzania strategicznego za: R.E. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. PWN, 

Warszawa 2005, str. 6. 
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 Gminna strategia rozwiazywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka na lata 2005-

2015; 

 Gminny program działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 Gminny program przeciwdziałania narkomanii; 

 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 Gminny program rozwiazywania problemów alkoholowych; 

 Gminny program rozwiązywania problemu bezdomności; 

 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Pokój  

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (dla całej 

gminy z 2000 roku, dla wsi Pokój aktualizacja z 2011 roku). 

Ponadto gmina przygotowuje plany o krótkim, rocznym horyzoncie czasowym (np. Program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego), które wspierają instytucje gminne w działalności. 

Elementem promocji gminy jest współpraca z innymi podmiotami, która pozwala na sprawną 

realizację ponadlokalnych przedsięwzięć oraz wymianę dobrych praktyk. Gmina Pokój należy do: 

 Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak; 

 Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”; 

 Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Olesno-Namysłów.  

Obszar funkcjonalny jest zwartym układem przestrzennym składającym się z funkcjonalnie 

powiązanych terenów charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, 

jednolitymi celami rozwoju 14 . Obszar funkcjonalny Kluczbork-Olesno-Namysłów obejmuje 19 

samorządów, w tym 3 powiaty oraz 16 gmin. Głównym celem ich współpracy jest wspólne 

pozyskiwanie środków unijnych w latach 2014-2020, zachęcanie inwestorów do tworzenia nowych 

miejsc pracy, rozwój publicznego transportu zbiorowego, dbałość o stan dróg, ochronę środowiska  

i rozwój kultury, sportu i turystyki. Obszar swoim zasięgiem obejmuje ponad 2,5 tys. km2 

zamieszkałych przez 180 tys. osób. Należy podkreślić, że na liście priorytetowych projektów Obszaru 

Kluczbork-Olesno-Namysłów znajdują się inwestycje dotyczące konkretnie gminy Pokój, takie jak: 

 wykonanie dwóch odwiertów (eksploatacyjnego oraz chłonnego) o głębokości do 2500m, 

które pozwolą na dostęp do wód termalnych, które w przyszłości będą służyć uzdrowisku 

w leczeniu chorób reumatologicznych, urazów narządu ruchu, schorzeń neurologicznych 

oraz do inhalacji dróg oddechowych. Przewidywany koszt to ok. 12 mln zł; 

 stworzenie „Centrum Doświadczania Świata” (obiekt edukacyjno-sportowo-rekreacyjny 

szerzej opisany w rozdziale 1.5.2) 

Ponadto od 2001 roku gmina współpracuje z niemiecką gminą Hochspeyer. W ramach współpracy 

odbywają się różnego rodzaju spotkania, seminaria oraz wymiana młodzieży.  

                                                           
14 Za: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 
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2. ANALIZA SWOT 

SWOT (z angielskiego: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, czyli mocne i słabe strony, 

szanse i zagrożenia) to narzędzie planowania strategicznego. Pozwala ono uporządkować 

zgromadzoną na etapie diagnozy wiedzę na temat gminy - jej wewnętrznych mocnych i słabych stron. 

Szanse i zagrożenia to czynniki pozostające poza kontrolą zarządu gminy i społeczności lokalnej, 

mogące wystąpić w przyszłości i znacząco zmienić otoczenie i sytuację gminy. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Uwarunkowania geograficzne i naturalne: 

 Bliskość ośrodka wojewódzkiego i miast 
powiatowych 

 Walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy 
 Duża lesistość gminy, Stobrawski Park 

Krajobrazowy 
 Mikroklimat leczniczy 
 Potencjalne występowanie złóż wód leczniczych 

Warunki życia mieszkańców: 

 Zmodernizowana infrastruktura oświaty, sportu 
i rekreacji 

 Aktywne działanie gminnych instytucji kultury, 
bogata i wciąż rozwijana oferta zajęć i warsztatów 

 Rozwinięta i zmodernizowana infrastruktura 
świetlic wiejskich 

Potencjał gospodarczy: 

 Dostępność terenów inwestycyjnych (prywatnych) 
 Przebieg drogi wojewódzkiej nr 454 
 Wykorzystanie stawów rybnych 
 Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny 

rozwijający potencjał uzdrowiskowy gminy 
 Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów 

będący atrakcją kulturalną i turystyczną 
 Wytyczone szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne 

Zarządzanie: 

 Aktywne władze samorządowe 
 Zaktualizowane Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Pokój 

 Sprawne pozyskiwanie zewnętrznych (głównie 
unijnych) środków finansowych 

 Aktywna polityka informacyjna samorządu (gazeta 
lokalna, aktualizowane strony internetowe) 

 Uczestnictwo gminy w inicjatywach regionalnych 
i ponadlokalnych, lokalnych grupach działania itp., 
w tym członkostwo w Obszarze Funkcjonalnym 
Kluczbork-Olesno-Namysłów 

Uwarunkowania geograficzne i naturalne: 

 Niska gęstość zaludnienia 
 Rozproszona zabudowa 
 Wysoki poziom wód gruntowych 

utrudniający rozwój sieci komunalnej 

Warunki życia mieszkańców: 

 Stan drogi wojewódzkiej - wąska, brak 
chodnika na całej długości  

 Niedostatecznie rozwinięty transport 
zbiorowy 

 Braki w infrastrukturze komunalnej 
 Słabo rozwinięta sieć drogowa (brakuje 

chodników i oświetlenia) 
 Brak dużego sklepu (dyskontu) 

Potencjał gospodarczy: 

 Wysokie bezrobocie, duży udział bezrobocia 
długotrwałego 

 Nieliczne duże zakłady pracy 
 Stosunkowo niski wskaźnik waloryzacji 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
 Rozdrobniona struktura agrarna, niska 

wydajność produkcji rolnej 
 Niedostatecznie rozwinięta baza 

noclegowo-gastronomiczna 
 Ograniczenia związane z istnieniem 

obszarów ochrony przyrody 
 Niewykorzystany turystycznie potencjał 

stawów 
 Brak przetwórni ryb w województwie 

Zarządzanie: 

 Niskie dochody własne gminy powodujące 
dużą zależność od dotacji i subwencji 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

Uwarunkowania geograficzne i naturalne: 

 Potencjał rozwoju gminy w oparciu o uzdrowisko 
 Dalszy rozwój wykorzystania walorów 

krajobrazowych (punkty widokowe, szlaki piesze 
i rowerowe) 

Potencjał gospodarczy: 

 Dalszy wzrost zainteresowania aktywnymi formami 
wypoczynku 

 Dalsza promocja gminy nie tylko jako uzdrowiska, 
ale również ośrodka o bogatej historii i 
atrakcyjności kulturalnej 

 Rewitalizacja parku zdrojowego 
 Rozwój branży opieki senioralnej (powstający 

prywatny dom pomocy społecznej) 
 Rozwój sektora rybackiego 

Zarządzanie: 

 Efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych 

Uwarunkowania geograficzne i naturalne: 

 Występowanie podtopień lokalnych 

Warunki życia mieszkańców: 

 Emigracja zarobkowa ludzi młodych 

Potencjał gospodarczy:  

 Ograniczenie współfinansowania ze 
środków unijnych kluczowych dla gminy 
projektów  

 Brak inwestorów zewnętrznych 

Zarządzanie: 

 Poszerzanie zakresu obowiązków 
samorządu gminnego bez zwiększenia 
finansowania 

 Trudności we współpracy z instytucjami 
powiatowymi  i wojewódzkimi 

 

3. WIZJA I MISJA GMINY 

Wizja gminy jest jej docelowym stanem w przyszłości, możliwym w sytuacji wystąpienia korzystnych 

warunków zewnętrznych oraz osiągniętym poprzez podejmowanie właściwie ukierunkowanych 

i skutecznych działań. Jest to często idealna koncepcja jednostki samorządu terytorialnego. Wizja 

zawierająca aspiracje obywateli, które inspirują do wspólnego działania władze i mieszkańców. 

Misja wyznacza podstawowe wartości jednostki samorządu terytorialnego i jego zarządu. Wartości te 

pomagają ujednolicić sposoby działania władz i administracji w sprawach kluczowych dla całej 

społeczności. Misja określa kierunek działania gminy, jej rolę i sens istnienia. Realizacja misji gminy 

doprowadzić ma w długim okresie do stanu określonego w jej wizji. 

 

• iGmina przyjazna mieszkańcom, turystom i inwestorom, która 
jest rozpoznawalnym w kraju kurortem uzdrowiskowym

o rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, społecznej
i technicznej.

Wizja gminy Pokój
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4. ANALIZA CELÓW 

Przedstawione w powyższej diagnozie i podsumowane w analizie SWOT problemy i wyzwania stojące 

przed społecznością gminy pozwoliły wskazać najważniejsze cele rozwojowe. Zarówno cele 

strategiczne, jak i operacyjne zostały wyznaczone zgodnie z metodyką SMART dotyczącą 

odpowiedniego ich formułowania. Nazwa SMART jest akronimem z języka angielskiego – każda litera 

oznacza jedną z pięciu cech poprawnie sformułowanych celów, które powinny być: 

 

 
  

• iDążenie do kompleksowego rozwoju, umożliwiającego 
przekształcenie gminy Pokój w wyróżniające się miejsce 
zamieszkania, pracy i wypoczynku poprzez doskonalenie 

infrastruktury oraz wzbogacanie usług publicznych na terenie 
gminy.

Misja gminy Pokój

•simple - proste, sformułowane jasno i konkretnie

•measurable - mierzalne, z możliwym do wyznaczenia wskaźnikiem oceny stopnia 
realizacji celu 

•acceptable - akceptowalne przez społeczność lokalną, pracowników urzędu i inne 
osoby zaangażowane w realizację celów

•realistic - realistyczne i możliwe do realizacji przy określonych zasobach 

•time-bound - określone w czasie
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4.1. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 

Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczono najważniejsze zadania i cele rozwojowe dla 

lokalnej społeczności i władz gminy. Trzy główne cele strategiczne, wyznaczające ogólny kierunek 

w jakim zmierzać będą działania gminy, przedstawiono na poniższym rysunku. Zaprezentowano je 

w formie schematu, którego forma wskazuje na ich współzależność. Działania w ramach każdego 

z nich pozytywnie wpływają na stopień realizacji pozostałych. Cele charakteryzują się efektem 

synergii – ich łączna realizacja przyniesie gminie Pokój więcej korzyści niż suma korzyści płynących 

z realizacji pojedynczych zadań. 

 

Głównym potencjałem gospodarczym gminy są zasoby naturalne i przyrodnicze umożliwiające rozwój 

funkcji uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej oraz branży rybackiej. Branże te stanowią filary 

rozwoju gospodarczego pełniąc jednocześnie rolę koła zamachowego dla pozostałych dziedzin. 

Trzy główne cele, o ogólnym charakterze, rozbito na bardziej szczegółowe cele operacyjne.  Realizacja 

celów operacyjnych może wymagać zaangażowania nie tylko władz gminy i pracowników urzędu, ale 

także innych podmiotów działających na rzecz rozwoju gminy. Warto zaangażować także organizacje 

społeczne i pozarządowe, aktywna współpraca może pozytywnie wpłynąć na stopień realizacji 

poszczególnych celów.  

Rozwój potencjału 
gospodarczego gminy

Podniesienie 
jakości usług 
publicznych
i włączenie 
społeczne 
wszystkich 

mieszkańców

Rozwój 
infrastruktury 

technicznej
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1. Rozwój potencjału gospodarczego gminy 

1.1. Wykorzystanie potencjału uzdrowiskowego i turystycznego 

1.2. Rozwój przedsiębiorczości, szczególnie branży rybackiej, rolnictwa i sektora MSP 

1.3. Poprawa ładu przestrzennego gminy 

1.4. Promocja gminy 

2. Podniesienie jakości usług publicznych i włączenie społeczne wszystkich mieszkańców 

2.1. Poszerzenie oferty edukacyjnej 

2.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej wszystkich miejscowości 

2.3. Organizacja działań i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców w każdym wieku 

3. Rozwój infrastruktury technicznej 

3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i towarzyszącej 

3.2. Wzrost dostępności do infrastruktury komunalnej 

3.3. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej 

 

4.2. KIERUNKI DZIAŁAŃ  

Sformułowane powyżej cele strategiczne i operacyjne są dość ogólne, gdyż obejmują całe obszary 

zadań gminy. W poniższym schemacie rozwinięto cele operacyjne w kierunki działań, jakie 

podejmować będą władze gminy w nadchodzących latach. Zaprezentowany poniżej katalog działań 

nie jest zamkniętą listą, a jedynie identyfikacją obszarów możliwej interwencji władz 

samorządowych. Należy bowiem pamiętać o ograniczonym przepisami prawa i dostępnymi zasobami 

zakresie ich działania. Kolory przyporządkowane poszczególnym kierunkom działań odpowiadają 

kolorom celów strategicznych, które one realizują (porównaj schemat kół zębatych na poprzedniej 

stronie). 

Wykorzystanie potencjału 
uzdrowiskowego 
i turystycznego 

 Poszerzenie oferty edukacyjnej  

Rozbudowa infrastruktury 
drogowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

Szansą na ożywienie gospodarcze 
gminy Pokój jest rozwinięcie 
potencjału uzdrowiskowego. 

Władze gminy będą podejmować 
dalsze działania mające na celu 

przywrócenie gminie statusu 
uzdrowiska. Cel obejmuje także 

dalsze prace prowadzące do 
rozwoju zasobów leczniczych. 

Powstałe uzdrowisko przyczyni się 
do zwiększenia atrakcyjności 

inwestycyjnej gminy Pokój oraz, co 
bardzo ważne, przyczyni się do 
wzrostu liczby miejsc pracy na 

terenie gminy, również na 
stanowiskach wymagających 

specjalistycznych kwalifikacji (co 
przyczyni się do ograniczenia 
zjawiska emigracji młodych, 

wykształconych osób). 

 

Kapitał intelektualny jest 
najważniejszym typem kapitału 
w rozwoju gminy. Celem władz 

gminy jest zwiększenie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży, co 
pozwoli na zbudowanie podstawy 

do sukcesów życiowych 
i zawodowych mieszkańców gminy 
Pokój. W związku z ograniczonymi 
zasobami własnymi gmina położy 
nacisk na sprawne pozyskiwanie 

finansowania zewnętrznego 
i organizację zarówno zajęć rozwi-
jających utalentowanych uczniów, 

jak i ułatwiających opanowanie 
materiału uczniom wymagającym 
wsparcia. Osobnym wyzwaniem 

jest stworzenie oferty edukacyjnej 
dla osób dorosłych zgodnie 

z koncepcją Lifelong  Learning 
(nauka przez całe życie), wspieranej 

środkami unijnymi. 

 

Priorytetem zarówno dla władz 
gminy, jak i mieszkańców jest 

dobrze rozwinięta infrastruktura 
drogowa. Oprócz modernizacji 
i remontów dróg i ulic cel ten 

obejmuje także budowę 
chodników, tras rowerowych 
i oświetlenia. Realizacja celu 

pozytywnie wpłynie na 
atrakcyjność inwestycyjną 

i turystyczną gminy Pokój, a przede 
wszystkim poprawi wygodę 

i bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz innych uczestników ruchu 

drogowego. 
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Rozwój przedsiębiorczości, 
szczególnie branży rybackiej, 

rolnictwa i sektora MSP 

 

Poprawa dostępności 
komunikacyjnej wszystkich 

miejscowości 
 

Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Samorząd gminny nie może 
prowadzić działalności 

gospodarczej. Może natomiast 
tworzyć korzystne warunki dla 

rozwoju przedsiębiorczości. Przede 
wszystkim rozbudowując 
infrastrukturę techniczną, 

ułatwiając przedsiębiorcom 
dopełnienie formalności, ale też 

wspierać ich w pozyskiwaniu 
zewnętrznych środków 

finansowych czy zawiązywaniu 
inicjatyw branżowych, np. grup 

producenckich.  

 

Obecnie niedostatecznie 
rozwinięta sieć komunikacji 

zbiorowej jest jednym z ważnych 
czynników negatywnie 

oddziaływujących na jakość życia 
mieszkańców, atrakcyjność 

gospodarczą oraz turystyczną 
gminy. Gmina podejmie działania 
zmierzające do rozwoju istniejącej 
siatki połączeń, tak by mieszkańcy 

żadnej części gminy nie byli 
wykluczeniu z życia lokalnej 

społeczności. 

 

Niezwykle ważnym działaniem, 
mającym wpływ nie tylko na 

komfort życia mieszkańców, ale 
także na ochronę środowiska 
naturalnego są inwestycje w 

infrastrukturę komunalną. Gmina 
podejmie działania zmierzające do 

zapewnienia jak największej 
dostępności do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, a także – gdzie to 

uzasadnione oraz technicznie 
możliwe – będzie wspierać 
inwestycje w przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. 
     

Poprawa ładu przestrzennego 
gminy 

 
Organizacja działań i wydarzeń 
kulturalnych dla mieszkańców 

w każdym wieku 
 Rozbudowa infrastruktury 

rekreacyjnej 

Stabilna i sprzyjająca polityka 
przestrzenna na poziomie lokalnym 

jest ważnym czynnikiem 
poprawiającym warunki 
prowadzenia działalności 
gospodarczej. Planuje się 

sporządzić miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu całej gminy.  

 

W gminie Pokój brakuje miejsc, 
w których zarówno młodzi, jak i 

starsi mieszkańcy mogliby spędzać 
wolny czas. Większa liczba działań 
i wydarzeń pozytywnie wpłynie na 
integrację społeczeństwa. Aby nikt 
nie czul się wykluczony działania 
będą skierowane do wszystkich 
grup wiekowych. Co ważne, nie 

wszystkie cele rozwojowe można 
jednak zrealizować siłami 

urzędników i narzucić od góry 
mieszkańcom. Duża część działań 

powinna być realizowana 
z oddolnej inicjatywy mieszkańców. 

Gmina Pokój będzie wspierać 
inicjatywy mieszkańców, 

w szczególności zachęcając 
młodzież i seniorów do realizacji 

pomysłów służących ich 
rówieśnikom. 

 

By w pełni wykorzystać walory 
przyrodnicze i środowiskowe, 

jakimi obdarzona jest gmina, należy 
je właściwie zagospodarować. 

Dostępność infrastruktury 
rekreacyjnej podnosi atrakcyjność 
turystyczną gminy, ale ma przede 
wszystkim istotne znaczenie dla 

mieszkańców. Boiska, place zabaw 
oraz siłownie zewnętrzne 
pomagają w prowadzeniu 
zdrowego trybu życia oraz 

pozytywnie wpływają na integrację 
społeczności lokalnej będąc 

miejscem spotkań mieszkańców. 
Realizacja celu obejmuje m.in. 

budowę Centrum Doświadczania 
Świata, rewitalizację zabytkowego 
parku zdrojowego oraz wytyczenie 

szlaków dla turystyki pieszej 

 

Promocja gminy 

Oprócz rozbudowy infrastruktury 
niezwykle ważne jest dotarcie 

z ofertą gminy Pokój do 
potencjalnych odbiorców – 

inwestorów i turystów. Gmina 
podejmować będzie działania 

zwiększające obecność w mediach, 
zarówno lokalnych, jak i tych 
o szerszym zasięgu. Promocja 

gminy odbywać się będzie także 
poprzez  intensyfikację 

promowania lokalnych wydarzeń 
(m.in. takich jak Festiwal Muzyki 
Zabytkowych Parków i Ogrodów 

im. M.C. Webera). 
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4.3. ZGODNOŚĆ CELÓW Z NADRZĘDNYMI DOKUMENTAMI  STRATEGICZNYMI 

Opracowując powyższy zestaw celów zadbano o ich zgodność z dokumentami strategicznymi 

obowiązującymi na terenie powiatu, województwa i kraju. W świetle możliwości pozyskania 

finansowania zewnętrznego z funduszy europejskich istotna jest również zgodność celów 

z wytycznymi Unii Europejskiej. Na etapie przeprowadzonej analizy celów skonsultowano 

następujące dokumenty strategiczne: 

4.3.1. MIĘDZYNARODOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

EUROPA 2020 – STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU  

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu to długookresowa strategia rozwoju Unii Europejskiej w obszarze społeczno-

gospodarczym na lata 2010-2020. Dokument zastąpił realizowaną od 2000 roku Strategię Lizbońską. 

Celem strategii Europa 2020 jest współpraca państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu, 

wdrażania reform, które pozwolą na zmaganie się z problemem globalizacji współczesnego świata, 

starzenia się społeczeństwa oraz racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.  

Realizacja strategii wymaga skupienia się na trzech priorytetach: 

 wzrost inteligentny, czyli rozwój opierający się na wiedzy i innowacjach, 

 wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku i konkurencyjnej, 

 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej 

się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną 

i terytorialną. 

Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, 

innowacyjności, klimatu i energii oraz w zakresie walki z ubóstwem. 

4.3.2. KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU – POLSKA 2030. TRZECIA FALA 

NOWOCZESNOŚCI 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności – jest 

dokumentem, który określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju z uwzględnieniem zasady 

zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Dokument został wydany 11 

stycznia 2013 i opiera się na opublikowanym w 2009 roku Raporcie 2030 - Wyzwania Rozwojowe 

i jest uzupełniony o kwestie trwającego w Europie kryzysu finansowego i spowolnienia 

gospodarczego. 
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Głównym celem dokumentu jest wytyczenie i charakterystyka działań skierowanych ku poprawie 

jakości życia Polaków i rozwoju Polski na tle Unii Europejskiej. Założeniem strategii jest 

przezwyciężenie kryzysu finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz wzrost gospodarczy kraju. 

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest główną strategią rozwojową kraju obejmującą średni horyzont 

czasowy. Została opublikowana we wrześniu 2012 roku. Stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 

2007-2015. Wyznacza najważniejsze zadania państwa, których realizacja przyczyni się do szybszego 

i bardziej zrównoważonego rozwoju kraju i poprawy jakości życia ludności  poprzez wzmocnienie 

potencjałów gospodarczych, instytucjonalnych i społecznych. Główne działania obejmują trzy 

obszary: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka, spójność społeczna 

i gospodarcza.  

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym dokumentem strategicznym 

w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. Został on stworzony w celu zapewnienia 

efektywnego wykorzystania przestrzeni kraju. Dokument zawiera cele i kierunki działań służące 

takiemu planowaniu przestrzennemu, które pozwoli na wzrost społeczno-gospodarczy państwa. Cele 

określone w dokumencie to: 

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury 

systemu osadniczego sprzyjającej spójności.  

2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału 

wewnętrznego wszystkich terytoriów.  

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.  

4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.  

5. Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

zdolności obronne państwa,  

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.  

UMOWA PARTNERSTWA – PROGRAMOWANIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich 

w Polsce w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz 

Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał w oparciu o Założenia Umowy Partnerstwa 2014-

2020, które zostały poddane konsultacjom społecznym i przyjęte przez rząd 15 stycznia 2013 roku. 

Sama umowa została zatwierdzona przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014. 
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Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:  

 cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi 

wskaźnikami,  

 opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej 

Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,  

 układ programów operacyjnych,   

 zarys systemu finansowania oraz wdrażania.  

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY 

WIEJSKIE 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie jest 

średniookresowym dokumentem strategicznym, który określa zasady prowadzenia polityki 

społeczno-gospodarczej kraju w ujęciu wojewódzkim. Dokument wprowadza zmiany w zakresie 

planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce oraz nakreśla zadania podejmowane przez 

poszczególne resorty. Jednostki terytorialne realizujące politykę regionalną są tu postrzegane jako 

narzędzia służące osiąganiu celów rozwojowych całego kraju. Strategia została przyjęta przez Radę 

Ministrów 13 lipca 2010 roku. 

4.3.3. REGIONALNE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO 2020 ROKU15 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku jest dokumentem określającym 

najważniejsze wyzwania regionu, ma wspomagać wykorzystanie potencjałów i szans rozwojowych 

oraz przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom. W dokumencie wyodrębniono cztery tematyczne 

wyzwania rozwojowe: 

 Przygotowane do rynku pracy aktywne społeczeństwo, 

 Konkurencyjna gospodarka oparta na innowacyjności i współpracy z nauką, 

 Atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku, 

 Zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich regionów. 

Horyzontalne wyzwanie rozwojowe jest odpowiedzią na najważniejszy problem regionu i brzmi: 

zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji.  

W Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego gmina Pokój została sklasyfikowana – podobnie jak 

większość gmin wiejskich w regionie – jako obszar wiejski wymagający wsparcia procesów 

rozwojowych. Potencjał uzdrowiskowy gminy Pokój zostały wymienione w Strategii w ramach piątego 

celu strategicznego: Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna. Wykorzystanie 

walorów uzdrowiskowych wpisuje się też w wymienione potencjalne kluczowe specjalizacje regionu, 

m.in. usługi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi turystyczne. Produkty ochrony zdrowia  

                                                           

15 Samorząd Województwa Opolskiego, Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., Opole 2012. 
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i fizjoterapii oraz zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny to niektóre ze 

zidentyfikowanych w regionalnej Strategii specjalizacji inteligentnych. 

Również pozostałe cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Gminy Pokój wpisują się  

w kierunki rozwoju regionalnego. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność przygotowania 

społeczeństwa do wymogów rynku pracy poprzez m.in. wspieranie kształcenia językowego na 

wszystkich szczeblach nauczania, wspieranie procesu przekwalifikowania, kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych oraz wspieranie działań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Ważną kwestią jest również tworzenie 

atrakcyjnych obszarów do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku. Realizacji tego celu ma służyć 

poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych, opiekuńczych i edukacyjnych, rozwój i promocja 

oferty turystycznej, kulturalneji sportowej regionu. Postanowiono również podjąć działania 

skierowane na usprawnianie powiązań transportowych jak budowa nowych mostów, wykorzystanie 

potencjału transportowego Odry, czy poprawa parametrów technicznych dróg lokalnych  

i wojewódzkich. Istotne jest również zapewnienie wysokiej jakości środowiska poprzez wspieranie 

niskoemisyjnej gospodarki, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także przeciwdziałanie 

skutkom zagrożeń naturalnych.  

Pośród celów Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego znalazły się również postulaty dotyczące 

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich. Dążenie do wyżej wymienionego celu ma 

zostać osiągnięte m.in. poprzez przeciwdziałanie zjawiskom chaosu przestrzennego, poprawę 

dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, czy choćby tworzenie lokalnych rynków pracy na 

obszarach wiejskich. 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO16 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 jest obecnie dostępny 

na etapie projektowym, przeznaczonym do konsultacji społecznych. Z definicji RPO służy wdrażaniu 

projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest 

elementem realizacji polityki spójności w Polsce i odpowiada na wyzwania rozwojowe regionu 

zidentyfikowane w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Celem głównym RPO WO jest: 

zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz poprawa jakości życia 

w wielokulturowym regionie opolskim. Cel główny realizowany będzie poprzez 14 osi priorytetowych: 

1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez innowacje w przedsiębiorstwach, wsparcie 

infrastruktury B+R oraz wyspecjalizowanie instytucji otoczenia biznesu w obszarze 

specjalizacji regionalnych, w tym specjalizacji inteligentnych; 

2. Stworzenie warunków do zwiększenia podaży e-usług w sferze publicznej i prywatnej; 

3. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu poprzez lepsze warunki do rozwoju 

przedsiębiorczości, otoczenia biznesu oraz skuteczne wzmocnienie rynku pracy; 

4. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w regionie przy zachowaniu zasady zrównoważonego 

rozwoju 

                                                           

16 Zarząd Województwa Opolskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, 
Projekt przeznaczony do konsultacji społecznych (wersja nr 1), Opole, lipiec 2013 r. 
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5. Zmniejszenie poziomu zagrożenia wystąpienia i skutków klęsk żywiołowych w województwie 

opolskim; 

6. Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego regionu poprzez poprawę jakości ochrony 

środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; 

7. Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej i spójności terytorialnej regionu; 

8. Zwiększenie konkurencyjności rynku pracy województwa opolskiego; 

9. Wzrost włączenia społecznego i spójności społecznej mieszkańców województwa opolskiego; 

10. Wzrost jakości oraz upowszechnienie edukacji dostosowanej do regionalnego rynku pracy; 

11. Podniesienie atrakcyjności obszarów miejskich poprzez rewitalizację oraz poprawa 

dostępności do podstawowych usług społecznych; 

12. Rozwój potencjału gospodarczego regionu poprzez poprawę dostępności do pozabankowych 

źródeł finansowania inwestycji; 

13. Zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania EFRR w ramach RPO WO 2014-2020; 

14. Zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania EFS w ramach RPO WO 2014-2020.  

Realizując cele przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy Pokój władze samorządowe i jednostki 

organizacyjne gminy będą mogły wnioskować o współfinansowanie podejmowanych działań 

środkami unijnymi w ramach wybranych osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Całkowita alokacja 

środków z funduszy unijnych dla województwa opolskiego na lata 2014-2020 wynosi niemal 945 mln 

euro17.  

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, uchwalony w 2010 roku, służy 

kształtowaniu uporządkowanej przestrzeni województwa. Zawiera on cele i kierunki gospodarowania 

przestrzenią z uwzględnieniem walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony 

środowiska przyrodniczego, zdrowia, bezpieczeństwa oraz wymagań ludzi niepełnosprawnych,  

a także walorów ekonomicznych przestrzeni. Przestrzeganie powyższych zaleceń ma skutkować 

wzrostem atrakcyjności i konkurencyjności regionu, ochroną bogatych zasobów środowiska 

przyrodniczego 

i kulturalnego, czy poprawą efektywności gospodarowania. Plan wytycza następujące cele 

regionalnej polityki przestrzennej: 

 Ukształtowanie i wzmocnienie aglomeracji opolskiej, 

 Wzmocnienie funkcji ośrodków węzłowych, 

 Rozwój systemów infrastruktury, 

 Ochrona i rozbudowa systemów obszarów chronionych, 

 Wielofunkcyjny rozwój obszarów otwartych, 

 Wsparcie i aktywizacja obszarów problemowych. 

W Planie przedstawiono również strukturę funkcjonalno-przestrzenną regionu. Gmina Pokój została 

sklasyfikowana jako obszar ekstensywnego zagospodarowania leśno-rolnego i rekreacyjno-

                                                           

17  Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/strony/start.aspx. 
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wypoczynkowego. Na terenie gminy planuje się ochronę i rozbudowę systemów obszarów 

chronionych, a wsparcie ma obejmować restrukturyzację tradycyjnych funkcji i poprawę dostępności 

zewnętrznej, a także rozwój infrastruktury. Cele rozwojowe gminy Pokój wpisują się więc w kierunki 

wytyczone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.  

4.3.4. LOKALNE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO DO ROKU 2015 

Powyższy dokument określa cele, priorytety i kierunki działań powiatu do roku 2015. Stanowi on 

punkt odniesienia do tworzenia dokumentów niższego szczebla, takich jak choćby Strategia Rozwoju 

Gminy Pokój. Jego założenia są zgodne z dokumentami wyższego szczebla, w tym ze Strategią 

Rozwoju Województwa Opolskiego.  

Do głównych celów Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego należy wzmocnienie współpracy 

między jednostkami samorządowymi powiatu namysłowskiego, co ułatwi rozwój społeczno-

gospodarczy regionu. Należy przede wszystkim skupić się na kreowaniu współpracy sektorów 

samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Wśród głównych dążeń do tego dokumentu znalazły 

się również postulaty dotyczące podniesienia jakości życia i wzrostu znaczenia powiatu w regionie. 

Urzeczywistnienie powyższego zamierzenia nastąpić ma m.in. poprzez modernizację obiektów 

użyteczności publicznej, modernizacja dróg powiatowych, tworzenie warunków do rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego, czy poprawa usług świadczonych przez Państwowy Urząd Pracy oraz 

Jednostki Samorządu Terytorialnego. Zwrócono również uwagę na poprawę warunków edukacji, 

a także podejmowanie aktywności społecznej i gospodarczej. 

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU 

NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2007-2015 

Punktem wyjścia do opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2007-2015 w powiecie namysłowskim stała się Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 

roku 2015. Jednym z celów rekomendowanych do realizacji za pośrednictwem dokumentu jest 

stworzenie skutecznego systemu pomocy społecznej na terenie powiatu. Realizacji celu służyć ma 

m.in. tworzenie instytucjonalnych form pomocy, wypracowanie systemu wsparcia dla rodzin, czy 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pomocy społecznej. Zwrócono również uwagę na 

konieczność ograniczenia występowania patologii społecznych, czego realizacji może pomóc wsparcie 

rodzin w prawidłowym wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, opieka nad dziećmi 

i młodzieżą szczególnie z rodzin wielodzietnych oraz stworzenie możliwości podjęcia pracy osobom 

bezrobotnym. Pośród celów rozpatrywanego dokumentu znalazły się również postulaty dotyczące 

pomocy osobom niepełnosprawnym, szczególnie pod względem ich aktywizacji zawodowej 

i społecznej. Urzeczywistnienie powyższego zamierzenia nastąpić ma m.in. poprzez zapewnienia 

osobom niepełnosprawnym właściwych warunków do życia, usamodzielnienie zawodowe osób 

niepełnosprawnych poniekąd dzięki zwiększeniu ilości stanowisk pracy chronionej, a także 

podejmowanie działań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. 
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO NA LATA 2010-2013 

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego przedstawia aktualny stan środowiska 

oraz określa zadania, które należy spełnić, aby zapewnić poprawę tego stanu. Zawiera on również 

harmonogram realizacji zadań, określa sposób kontroli i dokumentowania realizacji programu oraz 

źródła jego finansowania. 

Jednym z celów strategicznych powyższego dokumentu jest podnoszenie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Działania, które mogą przybliżyć 

do osiągnięcia celu to między innymi edukacja ekologiczna, promowanie działalności proekologicznej, 

czy choćby wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dla dzieci 

i młodzieży poprzez organizowanie konkursów podejmujących tematykę środowiskową. Jednocześnie 

w rozpatrywanym dokumencie podkreślono konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami 

leśnymi oraz zasobami wód powierzchniowych.  Zwrócono tu również uwagę na poprawę stanu 

zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem 

zdrowia.  

  



55 
 

BIBLIOGRAFIA 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, przyjęty Uchwałą nr 

XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 roku 

 Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych 

 Komisja Europejska, „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, Bruksela 2010 

 Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, „Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich”, 

Opole 2013 

 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 

2030. Trzecia fala nowoczesności”, Warszawa 2013 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, „Umowa Partnerstwa”, Warszawa 2014 

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030”, Warszawa 2012 

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-

2020:Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”, Warszawa 2010 

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, „Strategia Rozwoju Kraju 2020”, Warszawa 2012 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Namysłowskiego na lata 2007-2015”, Namysłów 2006 

 Samorząd Województwa Opolskiego, „Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 

roku”, Opole 2012 

 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Namysłowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”, Namysłów 2010 

 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, „Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do roku 

2015”, Namysłów 2006 

 Strona internetowa Centrum Rozwoju i Promocji Turystyki dla obszaru LGD Stobrawskiego 

Zielonego Szlaku, www.cript-pokoj.pl 

 Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 

http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/strony/start.aspx 

 Strona internetowa programu Rozwój Wsi Opolskiej, www.odnowawsi.eu 

 Strona internetowa Rezydencji Seniora Edessa, www.edessa.pl 

 Urząd Gminy Pokój, „Gminna Strategia rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracji osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka na lata 2005-2015”, Pokój 2004 

 Urząd Gminy Pokój, „Gminny program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 

2005-2015”, Pokój 2004 

 Urząd Gminy Pokój, „Gminny Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji 

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2005-2015”, Pokój 2004 

 Urząd Gminy Pokój, „Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2005-2015”, 

Pokój 2004 

 Urząd Gminy Pokój, „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2005-

2015”, Pokój 2004 



56 
 

 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1399, z 

późn. zm. 

 Zarząd Województwa Opolskiego, „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Opolskiego”, Opole 2010 

 Zarząd Województwa Opolskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 

2014-2020, Projekt przeznaczony do konsultacji społecznych (wersja nr 1), Opole, lipiec 

2013 r. 


