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WSTĘP
Niniejszy dokument jest aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Biała, która została uchwalona

30.01.2001 r. W trakcie jej obowiązywania Polska weszła do Unii Europejskiej, zaczął obowiązywać

układ z Schengen, europejskie rynki pracy stały się dostępne dla obywateli Polski, wdrożono nowe

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska,  sześciolatkowie  mogą  rozpoczynać  edukację  w  szkole.

Zmiany, jakie zaszły w państwie wpłynęły również na rozwój Gminy Biała. 

Strategia wyznaczała dwa główne kierunki rozwojowe Gminy: „Rozwój gospodarczy Gminy”

(1) oraz „Wzrost standardu życia mieszkańców” (2). Priorytety te miały wpłynąć na zbliżenie się do

określonej  w  dokumencie  wizji,  która  brzmiała:  "Ziemia  Bialska  Gminą  harmonijnego  rozwoju

społeczeństwa,  gospodarki  i  środowiska  otwarta  na  dialog,  postęp,  pracę".  Cele  strategiczne

i przypisane  im  cele  operacyjne  zostały  podane  w  tabeli  niżej  wraz  z  oceną  osiągnięcia  celu.

W odniesieniu  do  dokumentu  pierwotnego,  aktualizacja  zakłada  skupienie  się  na  nie  więcej  niż

czterech głównych celach, którym zostaną przypisane przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym

i nie inwestycyjnym.

CEL STRATEGICZNY CELE OPERACYJNE OCENA REALIZACJI (PRACA
ZESPOŁU ROBOCZEGO

I UCZESTNIKÓW
WARSZTATÓW

AKTYWIZACJA 
GOSPODARCZA GMINY

1. Wykorzystanie istotnej dla gminy 
sieci komunikacyjnej pod przyszłe
inwestycje.

2. Tworzenie warunków dla nowych
inwestycji gospodarczych i 
zagospodarowania wolnych 
obiektów.

3. Wspieranie inicjatyw i tworzenie 
warunków do rozwoju małych i 
średnich przedsiębiorstw ze 
szczególnym uwzględnieniem 
przetwórstwa płodów rolnych.

4. Rozwój kontaktów 
międzynarodowych z 
uwzględnieniem partnerstwa z 
gminą Marienheide i członkostwa
gminy w Euroregionie Pradziad.

5. Promocja gminy w celu 
pozyskiwania inwestorów, w tym 
zagranicznych.

6. Zmniejszenie stopy bezrobocia.

Zostały zebrane 
i zidentyfikowane obszary, 
będące własnością 
komunalną i prywatną, które
mogłyby być w przyszłości 
obszarami rozwoju 
gospodarczego.

Rada Miejska podejmuje 
uchwały dot. zwolnień z 
podatków dla podmiotów 
gospodarczych spełniających
określone w uchwale 
warunki.

Nutrogenica, Ustronianka, 
firmy usługowe dla 
rolnictwa; firmy cukiernicze i
piekarnie

RESTRUKTURYZACJA 
I MODERNIZACJA 
ROLNICTWA
I TERENÓW WIEJSKICH

1. Tworzenie warunków rozwoju 
silnych, towarowych 
gospodarstw rolnych.

2. Poprawa struktury agrarnej.

W ramach tego celu 
przeprowadzono działania 
zmierzające do poprawy 
struktury agrarnej, był i jest 
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3. Rozwój gospodarstw 
specjalistycznych i ekologicznych.

4. Rozwój zakładów przetwórstwa 
płodów rolnych i bazy 
przechowalnictwa.

5. Poprawa dochodów rolnika i 
zmniejszenie zatrudnienia w 
gospodarstwie rolnym.

6. Stworzenie nowych miejsc pracy 
poprzez:
- rozwój małej przedsiębiorczości 
na terenach wiejskich
- rozwój alternatywnych źródeł 
dochodów

7. Wdrażanie programu „Odnowa 
Wsi”.

8. Przystosowanie rolnictwa do 
działania w warunkach pełnej 
integracji z Unią Europejską:
- tworzenie zespołowych form 
gospodarowania
- poprawa warunków sanitarno – 
epidemiologicznych w produkcji 
zwierzęcej

9. Podnoszenie poziomu 
wykształcenia młodzieży 
wiejskiej, tak aby posiadane 
kwalifikacje i umiejętności 
umożliwiły efektywną pracę w 
rolnictwie i poza rolnictwem 
(oświata szkolna i pozaszkolna).

10. Poprawa infrastruktury 
technicznej i społecznej, tak aby 
obszary wiejskie były korzystną 
lokalizacją dla rozwoju 
działalności gospodarczej i życia 
mieszkańców wsi.

systematycznie wdrażany 
program „Odnowa Wsi w 
Województwie Opolskim”.
Nastąpił systematyczny 
wzrost jakości infrastruktury 
technicznej obszaru.

POPRAWA STANU 
ŚRODOWISKA

1. Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez modernizację kotłowni 
opalanych tradycyjnymi 
paliwami.

2. Zwiększenie areału zalesienia.
3. Uporządkowanie gospodarki 

odpadami stałymi
- wprowadzenie segregacji śmieci
- likwidacja dzikich wysypisk

4. Podnoszenie poziomu 
świadomości ekologicznej.

W  ramach  tego  celu
nastąpiła  modernizacja  –
tam, gdzie było to możliwe –
systemu grzewczego.
Zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  prowadzona  jest
właściwa  gospodarka
odpadami.

ROZBUDOWA 
I MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY

1. Modernizacja substancji 
mieszkaniowej.

2. Tworzenie warunków pod 

Została wybudowana 
obwodnica Białej, trwa 
modernizacja dróg 
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TECHNICZNEJ rozwój budownictwa 
mieszkaniowego.

3. Poprawa sieci 
komunikacyjnej poprzez 
budowę obwodnicy miasta 
Biała, modernizację 
istniejących szlaków 
komunikacyjnych, w tym dróg
gminnych.

4. Poprawa bezpieczeństwa 
drogowego – budowa i 
modernizacja chodników i 
oświetlenia ulicznego.

5. Zakończenie wodociągowania 
gminy:
– budowa wodociągu we wsiach: 
Miłowice, Kolnowice, Laskowiec i 
Ogiernicze
– modernizacja sieci 
wodociągowej w 
miejscowościach Browiniec 
Polski, Józefów, Biała, Gostomia 
oraz ujęć wodnych na terenie 
gminy.

7. Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej – budowa kanalizacji 
sanitarnej zgodnie z opracowaną 
koncepcją kanalizacji gminy.

gminnych.
Zostały pozyskane środki 
zewnętrzne na utworzenie 
mieszkań socjalnych, zostały 
wyremontowane zasoby 
mieszkaniowe przeznaczone 
do sprzedaży w formie 
przetargów.
Powstały punkty 
przeznaczone na działalność 
gospodarczą (usługową i 
handlową)
Sukcesywnie następował 
remont/budowa chodników 
i oświetlenia.
Została zakończona budowa 
wodociągu, trwała 
modernizacja sieci 
wodociągowej.
Zostały podjęte działania 
zmierzające do 
uporządkowania gospodarki 
sanitarnej.

WYRÓWNANIE SZANS 
EDUKACYJNYCH
I PODNIESIENIE 
POZIOMU EDUKACJI

1.  Upowszechnianie wychowania
przedszkolnego,  efektem  którego
powinno  być  nadal  100  procentowe
objęcie  populacji  6  latków  rocznym
przygotowaniem  do  szkoły  oraz
utrzymanie wskaźnika  co najmniej  70 %
dzieci  objętych  wychowaniem
przedszkolnym  całej  populacji  w  wieku
przedszkolnym.

2.  Racjonalizacja  sieci  szkół
podstawowych,  dążąc  do  docelowej
liczby 4 szkół podstawowych w gminie, tj.
w  Białej,  Łączniku,  Śmiczu  i  Gostomi.
Dążąc  do  utworzenia  4  szkół
podstawowych  w  gminie  zajdzie
konieczność likwidacji trzech placówek:

- Szkoły Podstawowej w Grabinie
-  Szkoły  Podstawowej  w

Radostyni
- Szkoły Podstawowej w Pogórzu
3.  Modernizacja  i

unowocześnianie  obiektów  szkół

Nastąpiła  racjonalizacja
systemu oświaty.
Została  wybudowana  sala
gimnastyczna w Łączniku.
W  miarę  posiadanych
środków  następuje
modernizacja  zaplecza
edukacyjnego. 
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podstawowych  wiejskich,  które
pozostaną w docelowej sieci szkół.

4.  Wyposażenie  wszystkich szkół
w pracownie  komputerowe i  pracownie
języków  obcych  oraz  w  nowoczesne
pomoce dydaktyczne, urządzenie dobrze
wyposażonych  bibliotek  szkolnych  i
świetlic.

DOBRZE 
ZORGANIZOWANA 
OPIEKA ZDROWOTNA 
WRAZ ZE 
ŚWIADCZENIAMI 
PREWENCJI CHORÓB 
I PROMOCJI ZDROWIA

1. Dążenie do organizowania 
podstawowej opieki zdrowotnej poprzez 
instytucje lekarza rodzinnego.

2. Wspieranie inicjatywy 
zwiększenia liczby łóżek oddziału 
kardiologicznego Szpitala w Białej.

3. Zapewnienie opieki i pomocy 
społecznej mieszkańcom, którzy jej 
potrzebują.

4. Systematyczna poprawa stanu 
sanitarnego placówek szkolnych i 
przedszkolnych (ciepła woda, 
odpowiednie oświetlenie, poprawa 
warunków do prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego.

5. Uwzględnianie w programach 
edukacyjnych i wychowawczych 
programów prozdrowotnych.

6. Poprawa stanu sanitarnego 
miast i wsi.

7. Zapewnienie mieszkańcom 
ładu, porządku i spokoju publicznego.

8. Zapobieganie zjawiskom 
patologii społecznej.

Opieka  zdrowotna  jest
zabezpieczana  przez
działające  na  terenie  gminy
poradnie oraz szpital.

POPIERANIE 
I WSPOMAGANIE 
TWÓRCZOŚCI 
KULTURALNEJ
WE WSZYSTKICH JEJ 
DZIEDZINACH, OCHRONA
I PIELĘGNOWANIE 
DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO

1. Edukacja kulturowa 
mieszkańców, głównie dzieci i młodzieży:

- wprowadzanie dzieci i młodzieży
w dziedzictwo kulturowe gminy, regionu i
kraju

- kształtowanie szacunku dla 
kultury regionalnej i tradycji gminy, 
powiatu, województwa

2. Tworzenie warunków do 
aktywności twórczej i artystycznej:

- integracja społeczeństwa i 
organizacji społecznych (stowarzyszenia, 
OSP, LZS) dla rozwoju placówek kultury i 
ożywienia działalności kulturalnych

- rozwój i upowszechnianie 
czytelnictwa, wyposażenia bibliotek 
publicznych i szkolnych do standardów 
nowoczesnego upowszechniania kultury 

Zostały stworzone warunki 
do działalności kulturalnej. 
Inicjatorem i realizatorem 
większości przedsięwzięć 
jest Gminne Centrum 
Kultury w Białej. 
Tworzeniem ofert 
kulturowej zajmują się 
również organizacja 
pozarządowe działające na 
terenie gminy.
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czytelniczej, informacyjnej i 
multimedialnej.

3. Dbałość i zabytki i 
podejmowanie działań ochronnych i 
renowacyjnych zabytków własnych, 
poprzez wsparcie finansowe.

4. Wykorzystanie zabytków do 
polepszenia atrakcyjności i promocji 
gminy, rozwoju turystyki.

5. Pobudzanie aktywności na 
rzecz zachowania i rozwoju kultury 
etnicznej.

ROZWÓJ BAZY 
I INFRASTRUKTURY 
SPORTU I TURYSTYKI 
PROMOWANIE FUNKCJI 
PROZDROWOTNYCH
I WYCHOWAWCZYCH 
KULTURY FIZYCZNEJ

1. Zwiększenie nakładów 
finansowych na zadania z zakresu kultury 
fizycznej.

2. Doposażenie placówek 
szkolnych i obiektów sportowych 
ogólnodostępnych w sprzęt i urządzenia 
sportowe.

3. Rozwój wiejskich placów 
zabaw wyposażonych w urządzenia 
zabawowe i do ćwiczeń
sportowych.

4. Budowa sal gimnastycznych 
(hal wielofunkcyjnych) przy szkołach 
wiejskich, które
pozostaną w docelowej sieci szkół.

5. Wytyczenie trasy do 
uprawiania turystyki rowerowej.

6. Wykorzystanie terenów takich 
jak wyrobiska i kompleksy leśne do 
rozwoju bazy rekreacyjno– 
wypoczynkowej oraz lepsze 
wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
technicznej.

7. Utworzenie centralnego klubu 
sportowego w gminie, prowadzącego 
działalność szkoleniowo– dydaktyczną.

8. Aktywizacja środowiska 
wiejskiego do działań na rzecz rozwoju 
sportu.

9. Zapewnienie stabilizacji 
finansowej i organizacyjnej klubom, 
zespołom i sekcjom sportowym.

Nastąpił rozwój sieci placów 
zabaw i wiejskich boisk, 
powstały siłownie 
zewnętrzne, są wytyczone 
ścieżki rowerowe.
W Łączniku została 
wybudowana sala 
gimnastyczna.
W ramach otwartych 
konkursów ofert 
dofinansowywano 
działalność klubów 
sportowych.

W odniesieniu  do poprzedniej  strategii  rozwoju trzeba odnotować,  że  przyjęte koncepcje

zostały osiągnięte w części. Mimo tego, zbyt duża liczba założonych celów operacyjnych faktycznie

nie mogła zostać zrealizowana.  Zarówno administracja samorządowa, jak i  lokalni  przedsiębiorcy,

a także placówki oświatowe podejmowały się realizacji  projektów, których celem było dążenie do
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poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.  W niniejszym dokumencie nie ograniczamy się jedynie

do wskazania celów rozwojowych, ale także na podanie konkretnych rozwiązań, które mają charakter

założeń  projektowych.  Wskazujemy  również  na  partnerów  działań  oraz  źródła  finansowania

przedsięwzięć. Początkiem i podstawą wszystkich celów projektowych jest zbudowanie określonego

wizerunku  Gminy  Biała.  Przeprowadziliśmy  rozpytanie  46  osób  przy  dworcu  PKP  i  PKS  w Opolu

w godz. 16.00 – 17.00 oraz 19.00 – 20.00 (zakładając, że jest to grupa mieszkańców województwa,

a nie tylko Opola – powracająca do swoich domów ze szkół, studiów i pracy). Pytanie brzmiało: „Jak

dojechać  do  Białej”?  12  osób  podało  bezpośredni  lub  orientacyjny  („proszę  jechać  na  Prudnik”;

„w stronę Czech”; „jak na Głuchołazy”) kierunek. Pozostałe 34 osoby kojarzyły nazwę stolicy gminy,

7 trudno  było  wskazać  część  województwa,  w której  Biała  leży.  Wyobraźmy  sobie,  że  podobną

informację  o obszarze  Gminy  mają  jej  potencjalni  mieszkańcy,  inwestorzy,  pracodawcy,  turyści,

potencjalni  kooperanci  przedsiębiorstw.  Powodzenie,  czyli  osiągnięcie  zakładanych  celów  –  i  to

zarówno na poziomie Gminy, jak i indywidualnych – zależy więc przede wszystkim od zwiększenia

rozpoznawalności  Gminy  Biała  w regionie.  Określone  w  strategii  cele  zostaną  osiągnięte  jedynie

wtedy, gdy informacja o kierunkach rozwojowych będzie pełna, skuteczna i przekonująca.

W  pracy  nad  opracowaniem  niniejszego  dokumentu  zastosowaliśmy  metodykę  analizy

zebranych danych (pierwotnych oraz wtórnych) oraz informacji niezbędnych do opracowania raportu

o stanie Gminy Biała. Sięgnęliśmy po informacje Głównego Urzędu Statystycznego, wyniki raportów

i analiz  regionalnych, opracowań programowych Gminy, sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej,

policji, a także informacji z działalności Gminnego Centrum Kultury. Zebrane dane zostały poddane

analizie  SWOT,  która  –  w  połączeniu  z  raportem  os  tanie  gminy  –  stała  się  podstawą  do

zidentyfikowania  obszarów  problemowych  oraz  opracowania  części  strategicznej,  czyli  wskazania

rozwiązań, które powinny w pozytywny sposób wpłynąć na ograniczenie tych problemów. Strategia

dotyczy przedziału czasowego sześciu lat, zgodnych z okresem programowania w Unii Europejskiej

oraz perspektywy rozwojowej do roku 2025. W tym czasie realizatorzy strategii, wszystkie podmioty

zaangażowane  zaproponowane  działania  powinny  wykorzystać  potencjał  funduszy  unijnych.

Zaznaczamy jednak, że niniejszy dokument powstał w chwili,  gdy programy operacyjne są jeszcze

poddawane  opracowywaniu  i  nie  mają  wersji  ostatecznych.  Nie  ma  jeszcze  ostatecznej  wersji

strategii  nyskiego obszaru funkcjonalnego, do którego należy Gmina Biała. Dokument dzieli się na

pięć głównych działów: część raportową, analizę SWOT, część strategiczną, monitoring i ewaluację

oraz część poświęconą informacji – w tym informacji o funduszach zewnętrznych -  i promocji.

Istotnym  zapisem  w  dokumencie  jest  określenie  wizji  rozwoju  gminy,  która  powinna

w równym  stopniu  odnosić  się  do  aspektów:  gospodarczych,  społecznych,  technicznych

i kulturowych. Zbliżenie się do wizji, czyli idealnego celu - długofalowej koncepcji rozwoju, która nie
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ogranicza  się  do  dat  wyznaczonych  kadencyjnością  -  jest  możliwe  dzięki  osiągnięciu  celów

strategicznych wiążą się z wizją rozwoju gminy, a te z kolei  z realizacją celów operacyjnych, czyli

konkretnych działań. Jak już wspomnieliśmy, realizacja działań zaproponowanych w strategii wymaga

udziału wielu podmiotów – nie jest to dokument, który stanowi program działań tylko samorządu

lokalnego, a ściślej Urzędu Miejskiego w Białej. Uczestnicy życia społecznego, to prócz administracji

publicznej  (w  tym  jednostki  organizacyjne  gminy)  organizacje  społeczne,  przedsiębiorcy,  a  także

każdy z mieszkańców. Część z działań jest wprost przypisana do innych niż samorząd realizatorów

strategii - np. otwarte konkursy ofert są adresowane tylko i wyłącznie do podmiotów wyznaczonych

Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a remonty obiektów sakralnych – do

parafii.

Metodykę prac wyznaczały cztery etapy:

1. Studiowanie literatury, raportów, opracowań, katalogów, aktów prawnych, w

celu

sporządzenia raportu o stanie Gminy Biała.

2. Przeprowadzenie badań terenowych.

3. Przeprowadzenie warsztatów.

4. Opracowanie analizy SWOT oraz ABC w odniesieniu do pozyskanych danych.

5. Określenie obszarów problemowych.

6. Opracowanie części analitycznej dokumentu i poddanie wersji konsultacjom

społecznym na stronie www.biala.gmina.pl.

Prace nad opracowaniem analizy zasobów były zgodne z zasadami:

• wielopodmiotowości,  tj.  współzależność procesów zarządzania od decyzji  i  działań

wielu  podmiotów  na  jej  terenie  i  w  otoczeniu:  dzięki  uczestnictwu  w  badaniach  szerokiej

reprezentacji  społecznej oraz w warsztatach – przedstawicieli  samorządu, organizacji  społecznych,

placówek oświatowych, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej.

• otwartości  i  jawności  – przez upublicznienie  opracowania  na  stronie  internetowej

w celu poddania zapisów dokumentu konsultacjom.

Analizę warunkują:

• diagnozowanie kluczowych problemów - aktualnych i przewidywanych przyszłych,

• działania ukierunkowane na konsekwentną realizację wyznaczonych celów.

Zaproponowane rozwiązania – które są odpowiedzią tylko na wskazane obszary problemowe

- zostały dostosowane do możliwości finansowych budżetu Gminy Biała, potencjału społecznego oraz

doświadczenie  jednostek  organizacyjnych.  Nie  wskazywaliśmy  zadań,  które  nie  mają  wpływu  na
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ograniczenie  występujących  na  obszarze  Gminy  problemów,  a  które  wynikają  z  bieżącej  pracy

administracji samorządowej.
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ROZDZIAŁ I:

RAPORT O STANIE GMINY BIAŁA
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CZĘŚĆ I: RELACJE ZEWNĘTRZNE

Gmina Biała  położona  jest  w południowej  części  województwa opolskiego.  Obszar  Gminy

łagodnie  łączy  położone  na  południu  gminy  Bory  Niemodlińskie  i  leżące  w  odległości  niespełna

30 kilometrów od miasta Góry Opawskie.

Rys. nr 1: Mapa Gminy Biała – opracowanie własne
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Przez Gminę Biała prowadzą trzy drogi wojewódzkie.  Nr 414 łącząca Prudnik na południu

z miejscowością Wrzoski na północy województwa, stanowiąca najważniejszą oś komunikacyjną tego

terenu. droga wojewódzka w województwie opolskim. Część drogi jest obwodnicą miasta Biała (rok

budowy:  2008).  Jej  budowa  z  jednej  strony  ograniczyła  przez  miasto  Biała  ruch  samochodowy,

a zwłaszcza przejazd aut ciężarowych, z drugiej – zmniejszyła liczbę przejeżdżających przez stolicę

gminy  osób  (do  roku  2008  przez  Białą  musieli  przejechać  wszyscy  kierujący  się  na  południe

województwa  i  do  Czech).  Droga  414  jest  systematycznie  remontowana,  a wzdłuż  jej  osi

wybudowane  zostały  drogi  rowerowe  (łączą  bezpośrednio  m.  Dębina  z  Białą).  Ponadto  układ

komunikacyjny tworzą: droga wojewódzka nr 407 Nysa – Korfantów – Łącznik i droga wojewódzka Nr

409 relacji Dębina – Strzelce Opolskie.

Położenie  geograficzne,  administracyjne,  komunikacyjne  oraz  bliskość  ośrodków  polskich

i zagranicznych (miast, będących zapleczem gospodarczym, edukacyjnym, handlowym i oświatowym

dla Gminy Biała) jest dla rozwoju tego obszaru niezwykle istotne. Ocena potencjału turystycznego

i gospodarczego,  a  także  mieszkaniowego  Gminy  Biała  jest  dość  wysoka,  natomiast  słabe  jego

wykorzystanie, to efekt niedostatecznej rozpoznawalności terenu. 

Ponieważ  w  Gminie  Biała  są  dość  dobrze  rozwinięte  usługi  noclegowe  (gospodarstwa

agroturystyczne, ośrodek „Zielona Zatoka”, miejsca w Gminnym Centrum Kultury i w restauracji „Pod

Łysą”) należy założyć, że ci, którzy odwiedzą gminę (inwestorzy, turyści, potencjalni mieszkańcy) nie

muszą ograniczać swojego pobytu do jednego dnia. Przyjęliśmy więc w ocenie relacji zewnętrznych

nie tyle fizyczną odległość, co ważność innych punktów dla rozwoju gminy, w tym ważność ich jako

obszarów działań marketingowych.

I.1 POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE

Gminę Biała tworzą: miasto Biała (stolica gminy) oraz 29 sołectw: Browiniec Polski, Brzeźnica,

Chrzelice,  Czartowice,  Dębina,  Frącki,  Gostomia,  Górka  Prudnicka,  Grabina,  Józefów,  Kolnowice,

Krobusz, Laskowiec, Ligota Bialska, Łącznik, Miłowice, Mokra, Nowa Wieś, Ogiernicze, Olbrachcice,

Otoki,  Pogórze,  Prężyna,  Radostynia,  Rostkowice,  Solec,  Śmicz,  Wasiłowice  oraz  Wilków.

Powierzchnia Gminy wynosi 19.600 ha, tj. około 196 km2 , co stanowi 2,08% ogólnej powierzchni

województwa (9 412 km2 ).

Gmina administracyjnie przypisana jest do powiatu prudnickiego, położonego w południowej

części województwa opolskiego, razem z gminami: Prudnik, Lubrza i  Głogówek. Od północy gmina

Biała  graniczy  z  gminą  Prószków,  od  południa  z  gminami  Prudnik  i  Lubrza,  od  zachodu z  gminą

Korfantów, od wschodu z gminami Głogówek i Strzeleczki.
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Rys. 2: Gmina Biała na tle powiatu – opracowanie własne

Z  sąsiednimi  gminami  Biała  jest  związana  nie  tylko  administracyjną  przynależnością  do

powiatu,  ale  także  wspólnymi  potrzebami  oraz  projektami  związanymi  z inwestycyjnymi

komunalnymi. Nie jest to odniesienie wprost do obszaru powiatu, ale uczestniczenie we wspólnych

przedsięwzięciach  np.  z  Gminą  Korfantów  przynosi  naturalne  przenikanie  się  pomysłów,  usług,

innowacji. Z gminami: Korfantów i Prudnik realizowane są wspólne cele w ramach lokalnej strategii

rozwoju  LGD „Wspólne  Źródła”.  Razem z  czternastoma samorządami -  Nysa  (Lider  Partnerstwa),

Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów,

Paczków, Prudnik, Skoroszyce – Gmina Biała weszła w skład nyskiego obszaru funkcjonalnego.

I.2 POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE

Ze  względu  na  fakt,  że  na  obszarze  Gminy  Biała  nie  ma obecnie  komunikacji  kolejowej,

a liczba kursów autobusowych nie wydaje się optymalna, najpopularniejszym środkiem komunikacji

na  tym  terenie  i  w  dotarciu  do  tego  obszaru  jest  samochód.  Zatem  droga  wojewódzka  414  ze

względów komunikacyjnych to najważniejsza  dla  rozwoju  trasa  wiodąca przez  gminę.  Dogodność

położenia na obszarze ważnych szlaków komunikacyjnych wzmacnia fakt przebiegania przez gminę

dróg: wojewódzkiej nr 407 (ok. 31 km łączące Nysę z miejscowością Łącznik, biegnie również przez
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sołectwo Pogórze);  wojewódzkiej nr 409 (ok. 43 km łączące Dębinę i Strzelce Opolskie) oraz bliskości

dróg krajowych: nr 41 (ok. 33 km pomiędzy Nysą i granicą państwa z Czechami,  przechodzi  m.in.

przez Prudnik); nr 40 (ok. 103 km łączące granicę państwa z Czechami koło miejscowości Głuchołazy

z Pyskowicami  w  województwie  śląskim,  przechodzi  m.in.  przez  Prudnik).  Przejście  graniczno–

towarowe  Trzebinia–Bartultovice  sprawiło,  że  gmina  stanowi  jeden  z  ważniejszych  korytarzy

łączących północ województwa oraz autostradę A4 z granicą czeską.

Ze względu na rozwijaną od lat ofertę rekreacyjną związaną z turystyką rowerową, a także

mając  na  uwadze  fakt,  że  rower  jest  popularnym środkiem komunikacji  wewnętrznej,  z  którego

korzystają mieszkańcy gminy, duże znaczenie w układzie komunikacyjnym mają ścieżki  rowerowe.

Wśród nich wyróżniamy zarówno drogi rowerowe, jak i szlaki rowerowe.

Droga rowerowa to wydzielony pas terenu, będący ciągiem komunikacyjnym, przeznaczony

dla ruchu rowerowego, na którym obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym. Oznacza to, że

droga rowerowa jest oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg

lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Może to być, tak jak w przypadku trasy wiodącej wzdłuż drogi 414 (Dębina – Biała) obszar wydzielony

lub wyodrębniona kolorem, pasem, słupkami część chodnika.

Rys. 3: Układ dróg wojewódzkich na terenie Gminy Biała– opracowanie własne
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Stolica gminy – miasto Biała – położona jest w odległości (podajemy odległości drogowe):

- od Prudnika (stolica powiatu) – 10 km

- od Lubrzy (stolica sąsiedniej gminy) – 7 km

- od Głogówka (stolica sąsiedniej gminy) – 17,5 km
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- od Opola - stolicy województwa - 41 km

- od Kędzierzyna-Koźle (stolica powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, a zarazem duży ośrodek

administracyjny, edukacyjny i gospodarczy) – 40 km

- od Nysy (stolica powiatu nyskiego, a zarazem duży ośrodek administracyjny,  edukacyjny

i gospodarczy) – 30 km

-  od  Krapkowic  (stolica  powiatu  krapkowickiego,  rozwijające  się  centrum  gospodarcze

i usługowo-handlowe) – 26,5 km

- od Głuchołaz (popularne przejście graniczne z Czechami) – 25 km

- od Trzebiny (popularne przejście graniczne z Czechami) – 12,5 km

- od Warszawy (stolica kraju) – 351 km

- od Katowic – 120 km (ośrodek akademicki, rynek pracy)

- od Wrocławia – 133 km (ośrodek akademicki, rynek pracy)

- od Krnova (Czechy) – 43 km

- od Mesto Albrechtice (miasto partnerskie w Czechach) – 29 km

- od Vlčice (miasto partnerskie w Czechach) – 57 km

- od Marienheide (miasto partnerskie w Niemczech) – 911 km

- od Pragi (stolica Czech) – 279 km

- od Wiednia (stolica Austrii) – 326 km

- od Berlina (stolica Niemiec) – 460 km

Sieć  dróg  na  terenie  gminy  zapewnia  bowiem dojazd  do wszystkich  miejscowości

i osad.  Gmina w tym obszarze posiada przede wszystkim atuty, wynikające z jej położenia

w rejonie transgranicznym pogranicza polsko – czeskiego, a także z położenia w krajowym

systemie  transportowym  (drogowym  i  kolejowym)  na  tzw.  szlaku  podsudeckim.  Biała

stanowi jedno z ważniejszych korytarzy łączących północ województwa oraz autostradę A4

z granicą czeską.
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Rys. 4: Gmina Biała na tle mapy województwa opolskiego – opracowanie własne
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Rys. nr 5: Gmina Biała na tle mapy Polski – opracowanie własne

Dostęp do autostrady A4 wchodzącej w skład paneuropejskiego korytarza transportowego C-

E30  umożliwiają  węzły  autostradowe:  Gogolin  (27  km)  i  Dąbrówka  (33  km).  Dzięki  sieci  dróg

położonej  na  obszarze  gminy,  bądź  w  jej  bezpośrednim  sąsiedztwie  cały  obszar  jest  dobrze

skomunikowany z tzw. "trasą sudecką". Również przygraniczne położenie ma szczególne znaczenie

dla rozwoju obszaru.

Przez teren miasta i gminy Biała przebiegają trzy drogi wojewódzkie o numerach 414, 407 i 409.

Droga Nr 414 relacji Lubrza – Opole, Nr 407 relacji Nysa – Łącznik oraz Nr 409 relacji Dębina – Strzelce

Opolskie. Oprócz w/w dróg wojewódzkich przez teren gminy Biała przebiega sieć dróg powiatowych

zamiejskich,  powiatowych  wewnątrzmiejskich,  lokalnych  miejskich  i  gminnych.  Sieć  wyżej

wymienionych dróg przedstawia się następująco:

– drogi powiatowe zamiejskie o łącznej długości 111,246 km, w tym 10,966 km to drogi 

o nawierzchni tłuczniowej i 7,605 km dróg o nawierzchni gruntowej,

– drogi  powiatowe wewnątrzmiejskie  o łącznej  długości  11,995 km, w tym 65 mb to drogi

o nawierzchni brukowej,
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– drogi lokalne miejskie o łącznej długości 7,6 km, w tym 4,248 km o nawierzchni bitumicznej,

1,910 km o nawierzchni tłuczniowej, 213 mb o nawierzchni brukowej, 40 mb o nawierzchni

betonowej oraz 1,174 km o nawierzchni gruntowej ulepszonej,

– drogi  gminne o łącznej  długości  97,700 km, w tym o nawierzchni  bitumicznej  4,177 km,

o nawierzchni brukowej 4,449 km, o nawierzchni gruntowej 79,340 km.

Rys. nr 6 – Gmina Biała na tle mapy Europy - opracowanie własne

Oddziaływanie ośrodków sąsiednich i/lub partnerskich ma również znaczenie w przypadku

korzystania z ich doświadczeń, umiejętności wprowadzana nowych rozwiązań, produktów, ofert oraz
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wymiany dobrych praktyk, realizacji wspólnych projektów, czy angażowania wszystkich podmiotów

życia  społecznego  do  osiągania  wspólnych  celów.  Takie  możliwości  daje  np.  partnerskie  miasto

w Marienheide,  które  wdraża  nowoczesne  rozwiązania  turystyczne:  trasy  rowerowe  związane

tematycznie z lokalnymi zasobami, geocaching, narciarstwa biegowego. Doświadczenie niemieckiego

partnera to dla Gminy Biała możliwość zdobycia informacji, w jaki sposób promować i informować

o ofercie turystycznej, rekreacyjnej i sportowej.

Czeskie  Mesto  Albrechtice  to  z  kolei  szansa  na  wykorzystanie  doświadczeń  tej  gminy

w promocji  odnawialnych  źródeł  energii  (farmy  fotowoltaiczne)  oraz  projektów  związanych

z tworzeniem „zielonych miejsc pracy” (produkcja torfu).

I.3 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Powiat  prudnicki,  w  którego  skład  wchodzi  Gmina  Biała,  położony  w  południowej  części

województwa  opolskiego,  u  podnóża  Sudetów,  na  pograniczu  dwóch  krain  geograficznych  -

Płaskowyżu  Głubczyckiego  i  Gór  Opawskich  jest  terenem  atrakcyjnym,  zwłaszcza  pod  względem

turystycznym.  Część  południowa powiatu to  Park  Krajobrazowy "Góry  Opawskie"  o  wyjątkowych

walorach przyrodniczych i krajobrazowych i bardzo dobrym zagospodarowaniem turystycznym. Park

tworzą trzy masywy górskie: masyw Góry Parkowej, masyw Długoty i Kobylicy oraz masyw Biskupiej

Kopy. Góry Opawskie są krajobrazowym tłem również dla Gminy Biała.

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski obszar Gminy Biała położony jest

w obrębie  trzech  mezoregionów  Niziny  Śląskiej:  Płaskowyżu  Głubczyckiego  na  południu,  Kotliny

Raciborskiej w centrum oraz Równiny Niemodlińskiej na północy.

Mimo  położenia  na  obszarze  Gminy  Borów Niemodlińskich,  lasy  i  grunty  leśne  stanowią

jedynie niewiele ponad 18 procent  całej  powierzchni.  Terenami tymi  zarządzają  Lasy  Państwowe

reprezentowane przez nadleśnictwa: Prószków i Prudnik. Największe zwarte kompleksy leśne – czyli

Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” - występują na północy gminy, a najcenniejsze

drzewostany,  bory  mieszane  i  siedliska  bagienne,  znajdują  się  w  Chrzelicach.  Tutaj  też,  w  celu

ochrony  zachowanego  fragmentu  boru  mieszanego  dawnej  Puszczy  Niemodlińskiej,  utworzono

rezerwat przyrody „Jeleni Dwór”, porośnięty lasem mieszanym z przewagą dębu bezszypułkowego

i sosny. Warto odnotować, że wiek występujących tam dębów sięga 300 lat.  Na terenie sołectwa

rosną  uznane  za  pomniki  przyrody  drzewa,  a  w  samej  miejscowości  leży  jeden  z  trzech  parków

stanowiących wartość zabytkową, pozostałe dwa należą do sołectw: Śmicz i Radostynia. Biała, stolica

gminy,  położona  na  niewielkim  wzniesieniu  (262  m  n.p.m.),  nad  rzeką  Biała,  lewym  dopływem

Osobłogi, otoczona jest ze wszystkich stron nizinami, tworząc wyjątkowo malownicze pod względem

krajobrazowym miejsce.

23



Miasto  i  Gmina  Biała  położone  są  w  podregionie  Płaskowyżu  Głubczyckiego  i  Równiny

Niemodlińskiej, w dorzeczu Osobłogi, lewobrzeżnego dopływu Odry. Stolica Gminy usytuowana jest

na  wzniesieniu  –  262  m.  n.p.m.  i  otoczona  nizinami,  co  tworzy  w  tej  miejscowości  i  okolicach

mikroklimat.  W  środkowej  i  południowej  części  gminy  Biała  dominują  grunty  rolne.  W  części

północnej znajdują się duże kompleksy leśne Borów Niemodlińskich stanowiących pozostałości po

dawnej  Puszczy  Śląskiej.  Wchodzą  one  w  skład  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu.  Przez  Białą

przepływa rzeka o tej samej nazwie. 

CZĘŚĆ II: ŁAD PRZESTRZENNY

Ład przestrzenny to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz

uwzględnia  w  uporządkowanych  relacjach  wszelkie  uwarunkowania  i  wymagania  funkcjonalne,

społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Można przyjąć za

ustawodawcą, że:

- ład przestrzenny i zrównoważony rozwój są wartościami stanowiącymi nadrzędny układ odniesienia

dla czynności podejmowanych na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

-  ład  przestrzenny  jest  pojęciem  wieloaspektowym,  łączącym  w  sobie  aspekty  społeczne,

gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i estetyczne;

-  ład  przestrzenny  jest  pojęciem  adekwatnym  do  wszystkich  skali  (poziomów)  planowania

przestrzennego.

Według  Koncepcji  Polityki  Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju  pojęcie  ładu

przestrzennego  jest  związane  z  zagospodarowaniem  przestrzennym  i  „wyraża  dążenie  do

harmonijności, uporządkowania, proporcjonalności i  równoważenia środowiska człowieka. (…) Ład

przestrzenny wyraża zarówno funkcjonalność, logikę, czytelność i jasność struktur

przestrzennych, jak i ich zharmonizowanie z przyrodą, wysoką użyteczność i efektywność we

wszystkich  skalach:  od  lokalnej  do  krajowej”.  Ład  przestrzenny  rozumiany  jako  pożądany  stan

zagospodarowania przestrzennego musi łączyć w sobie różne aspekty (podajemy za KPPZK):

a) w znaczeniu fizycznym - ogół współzależnych układów, obiektów i urządzeń terytorialnych, które

tworzą istniejący stan funkcjonowania i użytkowania danego obszaru;

b)  w  znaczeniu  planistycznym  -  całość  czynności  planowego  rozmieszczenia  na  danym  obszarze

ludności,  mieszkań  i  infrastruktury  w  celu  racjonalnego  zagospodarowania,  funkcjonowania

i użytkowania tego obszaru.

W kształtowaniu rozwoju przestrzennego, zgodnego z celami przypisanymi niniejszej strategii

ważne  będzie  także  odniesienie  się  do  specyfiki  miejscowości  gminy  Biała.  W  przeważającej

większości są to wsie, a przyjmując definicję Komisji Europejskiej obszarem wiejskim jest także miasto
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Biała  należy  przyjąć,  że  zarówno  istniejące  zagospodarowanie  obszaru,  jak  i  przyszłe  działania

powinny być spójne z tradycją tego terenu. Obszary wiejskie są dowodem na specyfikę odrębności

kulturowej z jednej strony, z drugiej stały się nośnikiem informacji o lokalnej tradycji i dziedzictwie

kulturowym.  Dla  zachowania  specyfiki  obszaru  oraz  wykorzystania  jej  w  rozwoju  przestrzennym,

społecznym  i gospodarczym  należy  utrzymać  i  promować  tę  odrębność,  unikając  zmiany

zagospodarowania wsi na typowe osiedla wielofunkcyjne, w których nie uwzględnia się tradycyjnych

form budownictwa, czy zagospodarowania terenów zielonych. 

W  gminie  Biała  dominuje  zabudowa  jednorodzinna,  występuje  na  terenie  miasta  i  we

wszystkich  wsiach  gminy.  Zabudowa zagrodowa dominuje  we  wsiach  położonych  na  Płaskowyżu

Głubczyckim  tj.  we  wsi  Śmicz,  Prężyna,  Olbrachcice,  Wilków,  Gostomia,  Radostynia,  Kolnowice

i Miłowice. Zespoły zabudowy zagrodowej w znacznym stopniu przekształcone dominują także we

wsi  Wasiłowice,  Rostkowice,  Nowa  Wieś  i  Ligota  Bialska,  jak  również  w  Pogórzu,  Chrzelicach

i Ogierniczach. Z kolei zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna występuje jedynie na obszarze miasta

Biała oraz we wsi Łącznik. Pojedyncze budynki znajdują się także w Brzeźnicy i Chrzelicach.

Na obszarze Gminy Biała odnotowano 192 udokumentowanych (wskazana ściśle określona

lokalizacja) stanowisk archeologicznych. Blisko 7% stanowisk zostało wpisanych do rejestru zabytków

Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków.  Najwięcej  tego  typu  zabytków  odnotowano

w miejscowości  Śmicz  oraz na obszarze miasta.  Stanowiska koncentrują  się w południowej  części

Gminy Biała.

Najwięcej  zabytków nieruchomych jest na terenie Białej i  w miejscowości Śmicz,  a potem

kolejno: w Prężynie, Chrzelicach, Wilkowie, Rostkowicach i Gostomi. Obszary te są niezwykle cenne

pod  względem  historycznym  i  kulturowym  i  wymagają  szczególnej  ochrony.  Do  wyjątkowych

w swojej skali  obiektów należą: zamek w Białej (własność prywatna);  mury obronne; wieże; ruiny

zamku w Chrzelicach (własność organizacji pozarządowej), zabudowa folwarczna i park krajobrazowy

w Radostyni i w Czartowicach. Podstawowymi elementami zachowanego dziedzictwa historycznego

są  zabytkowe obiekty,  układy  przestrzenne  i  krajobrazowe,  a  także  charakterystyczne  dla  Śląska

układy  ulicowe  i  poszczególne  obiekty:  budynki  szczytowe,  tradycyjne  śląskie  "wycugi",  bramy,

spichlerze, kaplice, ale tez parki, cmentarz i stanowiska archeologiczne. 

W  obrębie  Gminy  Biała  relacje  te  zostały  scharakteryzowane  oraz  opisane

w obowiązujących  dokumentach:  Studium  uwarunkowań  i  zagospodarowania

przestrzennego Gminy Biała  oraz  miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego

opracowanych osobno dla wsi: Gostomia, Rostkowice, Solec, Wilków, Łącznik, miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała. Dokumenty te uzupełniają miejscowe

plany zagospodarowania przestrzennego dla dwóch terenów lokalizacji farmy wiatrowej: na
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gruntach wsi Browiniec Polski - Rostkowice – Wilków oraz na gruntach miasta Biała oraz wsi

Olbrachcice. Trwa  opracowywanie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi

Chrzelice.

Istniejące materiały  merytoryczne,  w tym planistyczne muszą  być  brane pod uwagę przy

opracowywaniu wszelkich koncepcji związanych ze zmianami architektonicznymi zabudowy miejskiej

ze  względu  na  konieczność  ochrony  zabytkowych  struktur  przestrzennych  poświadczających

tożsamość i wartość historyczną miasta. Znaczna część miasta (układ przestrzenny i zabudowa miasta

średniowiecznego  oraz  podzamcze)  podlega  ochronie  konserwatorskiej  (Decyzja  196/57

opublikowana w D.U. WRN w Opolu, Nr 9 z dnia 10 lipca 1973 r.) – jest to strefa A, co oznacza ścisłą

ochronę konserwatorską zabytkowego układu urbanistycznego. Obowiązują w niej:

- nakaz zachowania:

1) układu przestrzennego traktów ulicznych (ulic i chodników) oraz placów

2) linii zabudowy w historycznych granicach działek

3) nawierzchni traktów ulicznych i placówek z naturalnego kamienia

4) bryły budynku, elewacji, podziałów, rytmu okien oraz stolarki okiennej i drzwiowej

- nakaz wprowadzania:

1) form lokalnej tradycji architektonicznej w pozostałych budynkach

2) nawierzchni z kamienia naturalnego w miejscach asfaltowych

- nakaz projektowania:

1) nowych budynków nawiązując charakterem do obiektów stanowiących dobro kultury i

znajdujących się w strefie (np. wysokość, bryła, podziały w elewacji, opaski okienne, rytm

okien)

- nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków:

1) zmiany bryły, elewacji budynku i kolorystyki

2) podziału terenu

3) zmian przebiegu traktu ulicznego

4) zmian układu przestrzennego ulic i placów

5) projektowania nowych obiektów

Na  terenie  Gminy  Biała  ludność  słowiańska  wzniosła  trzy  grodziska,  poza  wsiami:  

Czartowice i Chrzelice, najważniejszym grodziskiem była Biała, gdzie grodzisko (XIII-XIV w.)

istniało w południowo-zachodniej części miasta (obok cmentarza żydowskiego). Ten obiekt wpisany

jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod sygn. Nr A-68/68. Od XII w. miasto stanowiło

centrum gospodarcze i polityczne okolicy, posiadało warowny gród otoczony wałami i fosą. W wieku

XIV  w.  Biała  została  otoczona  murami.  Do  dziś  zachował  się  unikalny,  średniowieczny  układ
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urbanistyczny oraz liczne obiekty zabytkowe jak: zamek, brama miejska, mury obronne z basztami,

wieża  wodna  ,  dwa  kościoły  oraz  wiele  domów  mieszkalnych.  Teren  zabytkowego  układu

urbanistycznego miasta objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską.

Obecny układ przestrzenny miasta Biała jest złożony z kilku niezależnych ze sobą członów.

Pierwotną częścią miasta jest leżąca po wschodniej stronie zabudowa Starego Miasta. Pierwotnie ta

część  miasta  posiadała  prawdopodobnie  układ  wsi  obronnej  -  owalnicy.  Owalnica  to  układ

przestrzenny typu zamkniętego o funkcji obronnej, pozostałość okresu wczesnośredniowiecznego. Po

jej  obu  stronach  zachowały  się  wrzecionowato  wygięte  drogi.  Ta  struktura  komunikacyjna  jest

widoczna przede wszystkim na planach, ponieważ ze względu na częściową likwidację jednej z ulic,

w terenie wyjątkowy charakter przestrzenny nie jest widoczny.

Drugi  człon  przestrzenny  miasta  jest  terenem  miasta  średniowiecznego,  lokowanego  na

miejscu warownego grodu kasztelańskiego. Ten fragment miasta ma charakter regularny: centralne

miejsce  zajmuje  prostokątny  rynek  wytyczony  na  osi  północ-południe  (jest  usytuowany  na

pierwotnym szlaku handlowym Opole-Prudnik). Główne ulice wychodzą z dłuższych boków i zbiegają

się  owalnicowo za  północnym i  południowym bokiem zabudowy przyrynkowej.  Miasto posiadało

pierwotnie  10 bloków zabudowy przyrynkowej  – po cztery  na  dłuższych bokach i  po jednym na

krótszych.  Tę  zwartą  zabudowę  obiegały  wrzecionowato  wygięte  ulice,  równoległe  do  murów

obronnych miasta, wybudowanych w XIV w. wraz z dwiema wieżami.

Ład przestrzenny współczesnej Gminy Biała nie jest związany jedynie z wartością historyczną

tego terenu, ale również z nadaniem nowych funkcjonalności  obszarom poszczególnych sołectw i

miasta. Wprowadzenie nowych narzędzi wspierania oddolnych inicjatyw społecznych (jak inicjatywa

lokalna, małe projekty, otwarte konkursy ofert, czy fundusz sołecki) wpłynęło na przearanżowanie

części  wsi.  Utworzone zostały miejsca rekreacji:  place zabaw, boiska sportowe, otwarte siłownie;

zaadaptowano  przestrzeń  na  cele  integracji  społecznej:  miejsca  odpoczynku,  wiaty  grillowe;

następuje oznakowanie lokalnych ulic i miejsc ważnych w aspekcie poczucia wspólnoty z miejscem

zamieszkania. 

Stan obiektów zabytkowych jest  zróżnicowany –  gmina była  wnioskodawcą i  inwestorem

projektów,  których  celem  było  zachowanie  wartościowej  tkanki  zabytkowej  obszaru.  W  ramach

projektów  finansowanych  ze  środków  zewnętrznych  zostały  przeprowadzone  operacje  związane

z konserwacją murów miejskich, remontem i wyposażeniem Wieży Prudnickiej  oraz Wieży Wodnej.

W  sołectwach  trwają  prace,  których  celem  jest  ratowanie  kapliczek  i  innych  zasobów  kultu

religijnego. Tego typu zadania często biorą na siebie lokalne organizacje pozarządowe.

W  trakcie  prac  nad  niniejszym  dokumentem  trwa  aktualizacja  „Studium  uwarunkowań

i zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała”.  Aktualizacja wyznacza m.in. planowane obszary

27



produkcji energii ze źródeł odnawialnych (energetyka wiatrowa): Prężyna, Kolnowice, Śmicz; obszary

aktywności gospodarczej: Pogórze; centra usługowe: Biała i Chrzelice; obszary zabudowy zagrodowej

i  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  –  Pogórze.  Autorzy  studium  założyli,  że  struktura

funkcjonalno-przestrzenna zostanie wzmocniona i udoskonalona.

W skład tej struktury wejdą:

-  zespoły  funkcjonalno-przestrzenne  otwarte  (zespoły  obszarów  systemu  ekologicznego

i obszary wspomagające system ekologiczny)

-  zespoły  funkcjonalno-przestrzenne  osadnicze  (obszary  mieszkaniowe,  obszary  usługowe,

obszary aktywności gospodarczej, obszary zieleni ogólnodostępnej).

Zabytki miasta Biała:

Cmentarz żydowski (kirkut) p powierzchni 0,5 ha został założony w 1575 roku. Znajduje się na

nim  ok.  3000  grobów  (macew),  z  czego  zewidencjonowano  ok.  900.  Najstarszy  grób  pochodzi

z 1621/22,  najnowszy  z  roku 1931 r.  W roku  1977  cmentarz  w Białej  został  wpisany do  rejestru

zabytków. Jest  to najstarszy  i  jedne z  największych zachowanych cmentarzy na Śląsku.  Cmentarz

komunalny przy ulicy Parkowej został założony w XIX w., a katolicki cmentarz przykościelny w XVII w.

(Stare Miasto).  Obie  nekropolie  zostały wpisane zostały  zewidencjonowane jako zabytki.  Gotycka

wieża przybrana, zwana też Prudnicką pochodzi z XV w. W ścianach ma wąskie okienka strzelnicze,

w zwieńczeniu murów podwójny rząd arkadowa. Na powierzchni Rynku stoją barokowe, pochodzące

z XVIII wieku kamienne, ustawione na cokołach figury. Są to Matka Boska Niepokalanego Poczęcia

z 1895 r.  i  św.  Nepomucen z 1867 r.   W dzielnicy Stare Miasto stoi  gotycki  kościół  (filialny)  pod

wezwaniem  św.  Piotra  i  Pawła.  Wzmiankowany  był  w  1225  roku,  po  pożarze  w  1690  r.  został

przekształcony  i  rozszerzony  –  wieża  jest  podzielona  na  trzy  kondygnacje,  ołtarz  główny  jest

barokowy, znajduje się w nim obraz Trójcy Świętej adorowany przez św. Piotra i  Pawła. Pierwsze

informacje  o  kościele  parafialnym  pod  wezwaniem  Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny

pochodzą z 1270 roku. Początkowo drewniany, po pożarze w 1544 roku, murowany. Jest to kościół

trójnawowy  z  kaplicą  św.  Jana  Nepomucena,  gdzie  znajdują  się  freski  z  XVI  w.  Ołtarz  główny,

rokokowy pochodzi  z  1773 r.  Ołtarze boczne – barokowe z roku 1700.  Kościół  ewangelicki  został

zbudowany w 1873 r. Najstarsze fragmenty murów zostały wzniesione w XIII wieku, zniszczone pod

koniec XV w. zostały odnowione w 1503 r. Obecnie w częściowej ruinie. Na terenie miasta są ponadto

dwie  kaplice  przydrożne  z  XVIII  wieku  oraz  krzyże  pokutne:  przy  zamku oraz  w  dzielnicy  miasta

Szynowice.

Do  wyjątkowych  w  swojej  skali  zabytków  należą:  Kościół  parafialny  pw.  św.  Katarzyny

Aleksandryjskiej  w Śmiczu, Ruiny średniowiecznego zamku w Chrzelicach,  grota lurdzka z 1938 r.
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w Olbrachcicach,  Kościół  parafialny  pw.  Anioła  Stróża  w  Gostomi,  Kościół  neogotycki  pw.  św.

Stanisława w Ligocie Bialskiej, Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Solcu.

Dwa  ważne  zabytki:  zamek  w  Białej  oraz  ruiny  zamku  w  Chrzelicach  były  przed  laty

predystynowane do obiektów, które miały rozwinąć lokalną gospodarkę. Bialska budowla, będąca

własnością prywatną została przeznaczona do sprzedaży, jednak do roku 2014 nie znalazł się kupiec.

Najprawdopodobniej przeszkodą jest cena – 14.01.2013 r. proponowana do sprzedaży cena wynosiła

4,5  mln  złotych.  Natomiast  plany  stworzenia  w  dawnej  warowni  tzw.  trwałej  ruiny  i  powołania

„Centrum Dialogu Kultur – Zamek w Chrzelicach” przez Fundację Ortus najprawdopodobniej również

zakończą  się  fiaskiem,  mimo  zdobycia  przez  tę  organizację  dofinansowania  ze  środków  UE.

Działalność  organizacji  skupia  się  na  zagadnieniach  wykorzystania  technologii  informacyjno-

komunikacyjnych w sektorze kultury, rozwoju sektora kreatywnego i przemysłach kultury. „Ideą tego

projektu jest  stworzenie  infrastruktury i  zaplecza  merytorycznego pozwalającego na prowadzenie

działań związanych ze współpracą twórców i ludzi kultury.(…) Zamek w Chrzelicach ma być ośrodkiem

dialogu poprzez sztukę, współpracę twórczą artystów, ludzi kultury i animatorów. Podstawą wiążącą

tę działalność z tu i teraz, in situ Chrzelice, Opolszczyzna, ma być współtworzone z Ośrodkiem Karta

Cyfrowe Archiwum Opolszczyzny, którego multimedialne ekspozycje mają znajdować się w zamku.”

(podajemy za: warsztatykultury.pl). 

CZĘŚĆ III. ŚRODOWISKO

III.1 WODY POWIERZCHNIOWE

Na terenie Gminy Biała  dominują niewielkie potoki  i  strumienie,  które  biorą swój

początek przede wszystkim na Płaskowyżu Głubczyckim. Współczynnik gęstości sieci rzecznej

mierzony  w  km  na  km2  powierzchni  Gminy  wynosi  0,5  –  1,0  i  jest  niski  w porównaniu

z innymi  rejonami  województwa  opolskiego.  Teren  Gminy  Biała  jest  uznawany  za  region

ubogi w zasoby wodne. 

Gmina Biała  leży  w dorzeczu  Odry,  w zlewni  rzeki  Osobłogi,  którą  zasila  jej  lewobrzeżny

dopływ:  rzeka  Biała.  Na  terenie  Gminy  wyróżniamy  cieki:  Biała,  Młynówka,  Potok  Kolnowicki

(Psiniec), Rzymkowicka Struga i Ścinawka (zwana też Potokiem Piechowickim), a także: Czarny Rów

oraz  Rów  Rzymkowicki  z  dopływem  "Potok  z  Lasu",  Potok  Krobuski,  Gostomkę,  Młynówka

Szonowicka ze swoimi dopływami: Potokiem Młyńskim (zw. Potokiem Słokowskim) i Potokiem Rina.

Rzeka Biała jest lewobrzeżnym dopływem rzeki  Osobłogi. Jej źródła znajdują się w rejonie

miejscowości Prężynka (gm. Lubrza). Całkowita długość rzeki wynosi 35,3 km. Zlewnia rzeki wynosi
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51,9  km2.  Jej  największymi  dopływami  są:  lewobrzeżny  Potok  Kolnowicki  oraz  prawobrzeżna

Młynówka.  Źródła  tej  ostatniej  znajdują  się  w  rejonie  miejscowości  Laskowice  (  gm.  Lubrza).

Całkowita jej długość wynosi 17 km, a zlewnia - wynosi blisko 52 km2. Ciek wypływa w okolicach

miejscowości  Józefów.  Całkowita  długość  Potoku  Kolnowickiego  wynosi  7,9  km,  ciek  wypływa w

okolicach wsi Laskowiec. Rzymkowicka Struga jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Białej. Całkowita

długość rzeki wynosi 16,1km, a zlewnia – 89 km2. Ścinawka jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Białej.

Na  długim  odcinku  płynie  wzdłuż  granicy  administracyjnej  gmin:  Korfantów  i  Biała,  wypływa

w okolicach Kolonii Kolnowice. Całkowita długość rzeki wynosi 15,5 km, a zlewnia – 40 km2.

Stojące  wody  powierzchniowe  powstały  na  terenach  poeksploatacyjnych  -  występują  na

terenach wsi: Mokra, Łącznik-Dębina, Górka Prudnicka, Radostynia i Nowa Wieś. Zbiorniki te nie mają

znaczenia  dla  systemu  wodnego  obszaru  Gminy  Biała,  wzbogacają  natomiast   środowisko

przyrodnicze. Na granicy wsi Łącznik i Dębina powstały stawy hodowlane, wykorzystywane obecnie

na potrzeby rekreacyjne (ośrodek "Zielona Zatoka").

Na system wód powierzchniowych składają się ponadto rowy melioracyjne i liczne drobne

stałe bądź okresowe dopływy powyższych cieków, drenujące powierzchnię gleb. 

Jakość wód powierzchniowych jest zła. Jakość wód wykazuje duży stopień zanieczyszczenia:

większość należy do klasy III (najniższa z dopuszczalnych klas czystości) i IV. Dobry stan  (potencjał)

ekologiczny  ma  rzeka  Biała  od  Śmickiego  Potoku  do  ujścia  do  Osobłogi  (dane  na  rok  2012).

Zestawienie  i  ocena  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  jednolitych  części  wód

według  zlewni  trzeciego  rzędu  kontrolowanych  w województwie  opolskim  w  okresie  2010–2012

spełnia wymagania dla  obszarów chronionych.  Wody Gminy Biała  wykazują  zanieczyszczenie  pod

względem fizykochemicznym i  bakteriologicznym.  Przekroczenia  wartości  dopuszczalnych  dotyczą

głównie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wód. Wpływ na zanieczyszczenie ma przede wszystkim

stan  gospodarki  wodno–ściekowej  w  zlewni  rzek.  Wiele  miejscowości  w  zlewni  nie  posiada

kanalizacji. Związki te dostają się do rzeki głównie poprzez spływy powierzchniowe.

Na obszarze  Gminy Biała dużą rolę  odgrywa produkcja  rolnicza,  więc na  zanieczyszczenia

główny wpływ mają: zrzuty ścieków komunalnych, głównie z rozproszonych miejscowości wiejskich,

ścieki powstające przy produkcji zwierzęcej (gnojówka, wody gnojowe, soki kiszonkowe) oraz spływy

z powierzchni pól. Na terenie Gminy Biała nie odnotowano obszarów zagrożonych powodzią.

Cytujemy za  SRWO: „Retencja naturalna ograniczona jest  przez  naturalne formy pokrycia

terenu, w szczególności lasy, łąki i tereny wodno-błotne, pełniąc obok funkcji hydrologicznej, funkcje

przyrodniczą. Wielkość retencji naturalnej jest zmienna w czasie, a skala retencji generalnie pozostaje

poza  możliwościami  oszacowania.  Retencja  sztuczna  wód  powierzchniowych  prowadzona  jest

w oparciu o (…): kompleksy nawadnianych użytków rolnych i leśnych, obiekty piętrzące na ciekach,
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wielozadaniowe  zbiorniki  wodne,  zbiorniki  małej  retencji,  kompleksy  stawów  rybnych.  Według

programu, potrzeby wodne rolnictwa na wodę nie są zaspokojone. Deficyt wód występuje w okresie

największego  zapotrzebowania  na  wodę  w  okresie  wegetacyjnym,  a  okresy  nadmiaru  wody

prowadzące  do  wezbrań  i  powodzi  występują  w  okresach  wczesnowiosennych  i  letnich.

Nierównomierne  rozłożenie  przestrzenne  zasobów  wodnych  oraz  niska  retencja  zbiornikowa

powoduje  okresowe  niedobory  wody  w  południowej  i  środkowej  części  województwa.  W  celu

zapewnienia mieszkańcom regionu bezpieczeństwa wskazano budowę polderów w dolinie Odry oraz

budowę zbiorników wielofunkcyjnych i małej retencji a także doposażenie jednostek państwowych

i ochotniczych  straży  pożarnych,  policji  oraz  spółek wodnych w niezbędnych sprzęt  do  usuwania

skutków klęsk żywiołowych i  zagrożeń cywilizacyjnych”. Na przedmiotowym obszarze oraz w jego

bezpośredniej bliskości  zaplanowana jest budowa zbiorników małej retencji: „Biała I” na rzece Biała,

„Biała II” na Potoku Kolnowickim oraz „Mionów” na cieku Młynówka. 

III.2 UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH

Obszar Gminy Biała położony jest w granicach Przedsudeckiego Regionu Hydrogeologicznego,

strefa  Podregionu Kędzierzyńskiego.  Na  obszarze  wyznaczone zostały  trzy  Główne Zbiorniki  Wód

Podziemnych  (GZWP):  332 -  Subniecka  Kędzierzyńsko-Kozielska  (grunty  wsi:  Wilków,  Rostkowice,

Gostomia,  Solec,  Krobusz,  Nowa  Wieś,  Czartowice  i  wschodnią  część  gruntów  miasta);  338  -

Subzbiornik Paczków - Niemodlin (grunty wsi: Pogórze, Brzezina, Górka Prudnicka, Grabina, Otoki,

Wasiłowice, Śmicz i część wsi Ligota Bialska, Radostynia, Miłowice, Kolnowice); 337 Dolina Kopalna

Lasy Niemodlińskie (tereny leśne północnej części wsi Chrzelice).

Zagrożeniem  dla  jakości  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  może  być:  brak

kompleksowej  kanalizacji  sanitarnej,  wylewanie  gnojowicy  na  pola,  dzikie  wysypiska  śmieci,  zła

gospodarka odpadami w gospodarstwach rolnych.

III.3: KLIMAT

Północno-wschodnia  i  centralna  część  Gminy  Biała  położona  jest  w  granicach  Kotliny

Raciborskiej i Równiny Niemodlińskiej, a część południowa w granicach Płaskowyżu Głubczyckiego.

Dlatego  też  odnotowujemy  różnice  w  średniej  temperaturze,  ilości  opadów,  a  także  warunkach

mikroklimatycznych. Klimat południowej części Gminy Biała jest kształtowany przez wpływ pasma

Sudetów. Teren ten odznacza się nieco chłodniejszymi warunkami klimatycznymi w okresie letnim.

Ciepłe powietrze z południa i ciepłe, wilgotne powietrze atlantyckie powodują względną stabilizację

stosunków termicznych.
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Pod  względem  temperatur  obszar  gminy  należy  zaliczyć  do  ciepłych.  Średnia

temperatura powietrza dla całej gminy waha się od 8°C do 14°C (część środkowa i  północna).  Na

terenie gminy Biała dominują wiatry zachodnie (ok. 19 %) oraz południowe, średnia ich prędkość

wynosi 5m/s. Niewielka wyniosłość obszaru wpływa na zróżnicowanie ilości opadów. Średnia roczna

suma opadów wzrasta nawet do ok. 700 mm na południu. W okresie wegetacyjnym ilość opadów

rośnie również wraz z wysokością od 350 mm do 425 mm co stanowi ok. 65% sumy rocznej. 

Z  tym,  że  należy  odnotować,  iż  w części  południowej  gminy  temperatura  ta  jest  średnio

niższa.  Ogólna  liczba  dni  bezprzymrozkowych  dochodzi  do  170.  O  dużym  komforcie  cieplnym

analizowanego  rejonu  świadczy  długość  trwania  okresu  wegetacyjnego  wynosząca  205  (obszar

południowy) -220 (obszar północny i centralny) dni. Obszar gminy otrzymuje w ciągu roku średnio

700 mm opadu i  zaliczany jest  do  regionu  opadowego,  w którym sumy opadów są  dość  niskie.

Najwyższe opady są w miesiącu lipcu, a najniższe w styczniu. Zachmurzenie uzależnione jest w dużym

stopniu od pasma górskiego, największe notowane jest zimą, minimalne natomiast w okresie od maja

do października.

Należy także odnotować wzrost emisji zanieczyszczeń związany z koniecznością dostarczania

ciepła dla potrzeb funkcjonalnych podczas okresu grzewczego. W piecach domowych często spala się

nie  tyle  odpowiednie  paliwo  (węgiel,  drewno,  ekogroszek),  ale  także  odpady.  Śmieci  spalane

w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. To powoduje wydzielanie się mnóstwa

zanieczyszczeń, m.in. tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór

i cyjanowodór.  Przy  spalaniu jednego kilograma odpadów polichlorku winylu –  popularnego PCV,

z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie, powstaje aż 280 litrów chlorowodoru,

który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny.  Spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej

do powietrza emitowane jest aż 50 litrów cyjanowodoru, który tworzy z wodą truciznę – kwas pruski.

Nie można spalać również sklejek czy płyt wiórowych, bo emitowany jest szkodliwy formaldehyd.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu

PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego

typu  odpadów  emitowane  są  rakotwórcze  dioksyny,  których  toksyczny  wpływ  na  zdrowie  może

objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych. Ministerstwo

Środowiska  w  swoich  opracowaniach  zwraca  uwagę  na  fakt,  że  odpady  powstające  w

gospodarstwach domowych mają różny skład materiałowy, mogą więc wywierać odmienny wpływ na

środowisko  naturalne,  w szczególności  w  kontekście  emisji  zanieczyszczeń  powstałych  w  wyniku

termicznego  przekształcenia  tych  odpadów.  Spalanie  śmieci  w  piecach  jest  wykroczeniem  lub

przestępstwem, za które obowiązują surowe mandaty a nawet kara więzienia. W myśl artykułu 71

ustawy  o  odpadach  który  brzmi:  „Kto  wbrew  zakazowi,  termicznie  przekształca  odpady  poza
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spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny, która

maksymalnie  może  wynieść  nawet  5  tys.  złotych.  Natomiast  jeżeli  w  wyniku  spalania  poza

spalarniami  odpadów  występuje  zagrożenie  życia  lub  zdrowia  albo  pogorszenie  stanu  powietrza

sprawca odpowiada za przestępstwo określone w art. 183 kodeksu karnego. Karą wówczas jest kara

pozbawiania wolności  od 3 miesięcy do lat 5.  Mimo zagrożenia karami wciąż wyczuwalny jest na

obszarze w okresie grzewczym charakterystyczny zapach palonych plastików. Wysoki poziom emisji

zanieczyszczeń znajduje swoje odbicie w jakości powietrza atmosferycznego, co ma z kolei wpływ na

stan zdrowia mieszkańców.

W  2010  r.  Gmina  Biała  opracowała  „Program  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest

z terenu  Gminy  Biała”,  którego  celem  jest  wyeliminowanie  negatywnych  skutków  zdrowotnych

u mieszkańców Gminy Biała powodowanych azbestem oraz likwidacja negatywnego oddziaływania

azbestu na środowisko. W obowiązującym programie oszacowano ilość wyrobów (w m2 oraz w Mg)

przypadających  na  każde  sołectwo  oraz  na  miasto  oraz  przewidywany  koszt  usunięcia

niebezpiecznych  dla  zdrowia  materiałów.  Na  terenie  miasta  Biała  zinwentaryzowano  188

obiektów/miejsc posiadających wyroby zawierające azbest (płyty azbestowo-cementowe stosowane

w budownictwie). Łączna powierzchnia tych wyrobów wyniosła 15 870 m2, co w przeliczeniu na masę

daje  174,570 Mg.  Na terenie  pozostałych miejscowości  zinwentaryzowano 1315 obiektów/miejsc

posiadających wyroby zawierające azbest (płyty azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie).

Łączna powierzchnia tych wyrobów wyniosła 136 117 m2, co w przeliczeniu na masę daje 1 497,287

Mg.  Ponadto  zinwentaryzowano  6,430  km  rur  azbestowo-cementowych  rozdzielczej  sieci

wodociągowej w obszarze pięciu miejscowości: Gostomia, Józefów, Mokra, Solec i Browiniec Polski.

Z powyższych danych wynika, że największe ilości wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-

cementowe stosowane w budownictwie) występują w południowej i południowo-wschodniej części

gminy Biała. Najmniejsze zaś ilości wyrobów azbestowych zaobserwowano w środkowej części gminy,

z wyjątkiem sołectw: Łącznik, Pogórze i Grabina. Do sołectw, w których odnotowano najwyższe ilości

wyrobów zawierających azbest  należą:  Olbrachcice,  Prężyna,  Krobusz  i  miasto  Biała.  Najmniejsze

ilości wyrobów zawierających azbest występują w sołectwach: Ogiernicze, Dębina, Nowa Wieś, Górka

Prudnicka i Miłowice.

Na  terenie  gminy  Biała  zinwentaryzowano  902  gospodarstwa  posiadające  wyroby

zawierające  azbest  (płyty  azbestowo-cementowe  stosowane  w  budownictwie).  Ogólna  liczba

gospodarstw znajdujących się na terenie gminy Biała wyniosła 3 494. Szacunkowy koszt usunięcia

azbestu  z terenu  Gminy  Biała  wyniesie  3 191 727  mln  złotych  do  2032  roku.  Finansowanie  tych

działań będzie wsparte funduszami zewnętrznymi:  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki  Wodnej,  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,
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EkoFunduszu,  funduszy  Unii  Europejskiej  i  innych.  Środki  te  pozyskuje  Burmistrz  Białej  wraz

z podległymi służbami. 

III.4: SUROWCE MINERALNE

Na obszarze Gminy Biała położone są udokumentowane złoża surowców mineralnych:

Biała: gliny lessowe (nie eksploatowane)

Łącznik-Mokra: kruszywo naturalne (piasek, żwir) (eksploatowane, właściciel prywatny)

Pogórze: kruszywo naturalne do produkcji żwirków filtracyjnych do celów budowlanych; mieszanki

piaskowo-żwirowe (nie eksploatowane)

Radostynia: piasek do celów budowlanych (wyeksploatowane)

Nowa Wieś: gliny zwałowe (stanowisko nie udokumentowane, nie eksploatowane)

III.5: FORMY OCHRONY PRZYRODY

Obszary o wysokich walorach przyrodniczych objęte ochroną prawną zajmują w gminie Biała

123,5ha  ogółem  co  stanowi  0,63%  powierzchni  gminy.  Należą  do  nich:  Obszar  Chronionego

Krajobrazu  „Bory  Niemodlińskie”  w  gminie  Biała  (0,12  tys.  ha),  rezerwat  przyrody  „Jeleni  Dwór”

w gminie Biała, o powierzchni 3,49 ha, pomniki przyrody i  parki.

Bory Niemodlińskie to największy kompleks leśny w zachodniej części górnej Odry zajmujący

w sumie  480  km2.  Są  to  bardzo  cenne  przyrodniczo  lasy,  będące  pozostałością  dawnej  Puszczy

Śląskiej.  Bory  stanowią  oś  ochrony  przyrody  –  lasy  zajmują  blisko  60%  Obszaru  Chronionego

Krajobrazu Borów Niemodlińskich. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla bioróżnorodności tego

obszaru jest występowanie na coraz większych obszarach (ponad 70% lasów) sosnowych monokultur.

Efektem  tych  działań  jest  zubożenie  bioróżnorodności  obszaru  i  powtarzające  się  występowania

szkodników. Na obszarze zidentyfikowanych zostało 18 gatunków roślin chronionych prawnie, w tym

7  chronionych  ściśle:(salwinia  pływająca,  kruszczyk  szerokolistny,  rosiczka  okrągłolistna,  śniedek

baldaszkowaty,  śnieżyczka  przebiśnieg,  widłak  goździsty,  bagno  zwyczajne)  i  11  chronionych

częściowo:(kopytnik pospolity,  pierwiosnka wyniosła,  kruszyna pospolita,  konwalia  majowa, kalina

koralowa,  przytulia  wonna,  grążel  żółty,  grzebienie  białe,  bluszcz  pospolity,  bobrek  trójlistkowy,

barwinek pospolity). Na terenie gminy Biała występują 2 gatunki objęte ochrona ścisłą (wawrzynek

wilczełyko  i  śnieżyczka  przebiśnieg)  i  3  gatunki  objęte  częściową  ochroną.  (barwinek  pospolity,

konwalia majowa i kalina koralowa). Bory to również ważny ekosystem fauny: zewidencjonowano

tutaj 181 gatunków kręgowców chronionych, m.in.: kumak nizinny ropucha zielona, ropucha szara,

grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna,  żaba jeziorkowa,  żaba moczarowa, żaba śmieszka, traszka

zwyczajna,  traszka  górska,  traszka  grzebieniasta  żmija  zygzakowata,  jaszczurka  żyworodna.  Ze
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względu na warunki środowiskowe szczególnie, zróżnicowana gatunkowo jest awifauna. Dotąd na

terenie Borów Niemodlińskich zewidencjonowano 150 gatunków lęgowych, co stanowi około 34 %

całej ornitofauny krajowej. Łąki położone na wschód od Chrzelic i Łącznika zostały ujęte w projekcie

ekologicznym „Derkacz”, realizowanym wspólnie przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich i LGD

Wspólne Źródła.  Celem projektu jest  ochrona siedlisk  łąkowych,  wraz  ze  stawami i  torfowiskami

należą  do najcenniejszych w całych Borach Niemodlińskich.  W efekcie  działalności  człowieka,  jak

podają  autorzy  projektu  „na  przełomie  XIX  i  XX  wieku  oraz  w  latach  70.  ubiegłego  stulecia,

zaprzestania  wypasu bydła  i  porzucenia  koszenia,  miejsca  te  uległy  dziś  przesuszeniu,  torfowiska

murszeją  i  zarastają  trzcinowiskami,  drzewami  i  krzewami”.   Projekt  „Derkacz”  zakłada  zatem

ochronę parasolową1 gatunków ptaków i motyli i odtworzenie najcenniejszych wilgotnych łąk Borów

Niemodlińskich. Wartością dodaną projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

obszaru objętego przedsięwzięciem. Na obszarze Gminy Biała status gatunków zagrożonych w skali

świata  przyznano właśnie  derkaczowi  oraz  bielikowi.  Status  gatunków zagrożonych  w skali  kraju

przyznano 8. gatunkom: kani czarnej, kani rudej, bąkowi, bączkowi, zielonce, włochatce, podgorzałce.

Na obszarze gminy położony jest rezerwat przyrody „Jeleni Dwór”, utworzony Zarządzeniem

nr 434 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 roku (M.P z 1959r Nr 82,

poz.  434)  w  celu  ochrony  zachowanego  fragmentu  boru  mieszanego.  Rezerwat  położony  jest  w

gminie  Biała,  w  Nadleśnictwie  Prószków,  w  obrębie  miejscowości  Chrzelice.  Powierzchnia  tego

obszaru  wynosi  3,49  ha.  Drzewostan  rezerwatu  składa  się  głównie  z  sosny,  świerka  i  dębu

bezszypułkowego dochodzącego do wieku 300 lat. Występują tutaj także: dąb szypułkowy, brzoza

brodawkowata, jodła pospolita i modrzew europejski . W runie występuje m.in. kłosówka miękka,

kosmatka  owłosiona,  konwalijka  dwulistna,  orlica  pospolita,  trzcinnik  leśny.  Z  roślin  występują:

konwalia majowa, kruszyna pospolita, widłak goździsty. Rosną tu tez mchy, wątrobowce, śluzowce Ze

zwierząt występują tam: jeleń, sarna, dzik , wiewiórka , kilka gatunków dzięciołów.

Rezerwat  częściowy  „Blok”,  położony  w  gminie  Korfantów,  w  miejscowości  Rzymkowice,

ujęty jest w granicach obrębu obrębie Chrzelice. Jego powierzchnia wynosi 6,56 ha. Celem ochrony

jest  tu  zachowanie  fragmentu lasu ze  zbiorowiskami zbliżonymi do łęgu wiązowo -  jesionowego,

żyznej  buczyny  niżowej  i  lasu  dębowo  -  grabowego  dla  nauki  i  dydaktyki.  W  zróżnicowanym

gatunkowo i wiekowo drzewostanie rosną pomnikowe okazy dębów, jesionów i modrzewi. Wśród

ciekawostek florystycznych wymienić należy łanowo rosnący czosnek niedźwiedzi,  zawilec gajowy,

przylaszczkę pospolitą i chronione: kruszynę pospolitą, kopytnika pospolitego oraz bluszcz pospolity.  

1 Gatunek parasolowy zwany też osłonowym (ang. umbrella species) oznaczającą takie gatunki roślin i zwierząt, których ochrona pociąga za 
sobą ochronę wielu innych, współwystępujących gatunków, a także -co bardzo ważne- ich siedliska. Trudno bowiem chronić zwierzęta czy 
rośliny bez ochrony miejsc ich występowania. Gatunki parasolowe są zwykle dość ściśle związane z konkretnym biotopem, czyli 
środowiskiem życia i mogą służyć do wskazywania jakości środowiska- ekosystemów.
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Na terenie gminy Biała znajdują się dwa obiekty przyrodnicze prawnie chronione – pomniki przyrody

[Dz.Urz.Woj.Op. 2000r., nr 6, poz. 23].

- cis pospolity – wiek ok. 200lat obwód pnia 160cm, wysokość 11m; Chrzelice

Nadleśnictwo Prószków, obręb Chrzelice, Oddz. 193s

- modrzew europejski – wiek ok. 170 lat, obwód pnia -290cm, wysokość 40m; Chrzelice

Nadleśnictwo Proszków, obręb Prószkow, Oddz. 71b

W gminie Biała znajduje się objęty ochroną konserwatorską park przyramkowy w Chrzelice.

Zabytkowy park wiejski „Chrzelice” o powierzchni 4,75ha stanowi fragment lasu parkowego z olszą

czarną,  jesionem  wyniosłym,  orzechem  szarym,  topolą  kanadyjską  oraz  pomnikowym  cisem

pospolitym. Ochronie prawnej podlegają również parki wiejskie nie wciągnięte do rejestru zabytków

w Radostyni o powierzchni 1,5ha i w Śmiczu o powierzchni 1,11ha.

Pomimo znaczących przekształceń środowiska przyrodniczego gmina Biała posiada w dalszym

ciągu zasoby przyrodnicze i krajobrazowe o dużej wartości.

Najcenniejszymi obszarami ze względu na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe są:

- doliny rzek, w tym szczególnie Białej i Młynówki (mozaika pól i łąk, w tym łąk wilgotnych z licznymi

zadrzewieniami),

- fragment Borów Niemodlińskich, w szczególności lasy z drzewostanem mieszanym lub liściastym,

- obszar źródliskowy rzeki Biała (okolice Prężyny).

Obszar  gminy Biała charakteryzuje się silnym przekształceniem ekosystemów a co za tym

idzie stosunkowo niewielkimi walorami faunistycznymi. Małe zróżnicowanie siedlisk (dominacja pól

uprawnych) sprawiło, że dominują tutaj gatunki pospolite, związane z ekosystemami rolniczymi oraz z

siedliskami  ludzkimi.  Znacząco  pozytywną  rolę  w  występowaniu  i  składzie  fauny  odgrywają

zadrzewienia śródpolne, niewielkie kompleksy leśne, stawy i większe powierzchnie łąk i szuwarów,

szczególnie w dolinach rzek( min. Białej,  Młynówki czy Potoku Kolnowickiego).  Skład fauny gminy

Biała jest  mocno ograniczony ze względu na intensywną gospodarkę rolną zabudowę mieszkalną

i szlaki  komunikacyjne.  Przez  obszar  gminy  prowadzi  projektowany  do  ochrony  korytarz

ekologicznych  „Dolina  Białej”  (obszary  łączone:  OChK  Dolina  Osobłogi  oraz  OChK  Bory

Niemodlińskie).   „Dolinę Białej” charakteryzuje następujący udział w gruntach: powierzchnia: 18,4

km2, lasy 10,4%, zadrzewienia 4,5%, łąki i pastwiska 38,3 %, wody powierzchniowe 2,7%, grunty orne

44,1  %.  W  celu  ochrony  zasobów  przyrodniczych  planowane  jest  także  utworzenie  zespołów

przyrodniczo-krajobrazowych: ZPK Dolina Gostomki,  ZPK Dolina Psińca oraz ZPK Nagłów.

Obszar  Gminy Biała  jest  także  planowany do włączenia  w granice  projektowanego parku

kulturowego chroniącego krajobraz osadniczy Osobłogi „Dobra Oppersodrfów”.
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IV. DEMOGRAFIA
Gmina  Biała  boryka  się  z  takimi  samymi  problemami  demograficznymi,  jak  całe

województwo  opolskie  i  pogłębianie  się  tej  sytuacji  może  generować  kolejne  problemy

rozwojowe. Wpływają na to konsekwencje procesów, jak obniżony od wielu lat współczynnik

dzietności, który jest już dużo niższy od tzw. prostej zastępowalności pokoleń, wzrastająca

emigracja ludności za granicę i do większych ośrodków miejskich lub metropolitalnych.

Wykres nr 1: Liczba mieszkańców Gminy Biała wlatach 2007-2013; źródło: GUS; opracowanie własne

Analizując  dane  demograficzne  stwierdziliśmy,  że  w  ciągu  sześciu  lat  oficjalnie  (czyli

w rozumieniu faktycznego wymeldowania się)  Gminę Biała opuściły  584 osoby.  To niemal 4 takie

sołectwa  jak  Browiniec  Polski,  trochę  ponad  dwie  Brzeźnice,  prawie  pięć  Dębin,  półtora  Ligoty

Bialskiej i jeden Śmicz. Liczba ta jest jednak z pewnością zaniżona, ponieważ opiera się na danych

rejestrowanych, a ze względu na sytuację w gminie, czy szerzej w kraju, wielu mieszkańców zostało

zmuszonych do emigracji, przede wszystkim zarobkowej. Nie wszyscy z tych,  którzy podjęli decyzję

o wyjeździe decyduje się na wymeldowanie, niektórzy wykonują pracę w tzw. trybie wahadłowym

(część  roku  spędzają  za  granicę,  część  na  obszarze  zameldowania).  Na  niestabilną  sytuację

demograficzną wpływają także migracje okresowe (sezonowe - np. wakacyjne) oraz migracje osób

starszych w wieku poprodukcyjnym. Wśród konsekwencji społecznych wyludniania się i emigracji są:

rozluźnienie więzi rodzinnych, spadek liczby zawieranych małżeństw i urodzeń, starzenie się ludności

oraz wypływ najbardziej aktywnych i przedsiębiorczych mieszkańców poza granice gminy.

„Wypłukiwanie” ludności następuje także w związku z podejmowaniem przez osoby w wieku

ponadgimnazjlanym ścieżki edukacyjnej poza granicami Gminy Biała (jdyna istniejąca na tym terenie

szkoła  ponadgimnazjalna  została  zamknięta).  Kierunek  wyboru  szkół  ponadgimnazjalnych  to
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najczęściej Prudnik, Opole i Nysa, co do studiów nie ma prowadzonych badań. Wywiady wskazują

Opole, Wrocław, Katowice  i Warszawę, jako pożądane miejsca uzyskania wykształcenia wyższego

(poziom I i  II).  Jednak tylko odsetek młodzieży decyzduje się na kontynuowanie nauki,  znakomita

większość  –  korzystając  z pomocy  rodzin  i  znajomych  –  wyjeżdża  do  pracy  za  garnicę  (kierunki:

Niemcy  i  Holandia,  rzadziej:  Anglia  i  Norwegia).  Powodem  wyjazdów  jest  przede  wszystkim

możliwość  pracy  za  godne  wynagrodzenie.  Zakładając,  że  tylko  50%  osób  w  wieku  15-24  lata,

objętych nauczaniem ponadgimnazjalnym i wyższym, opuści obszar gminy w celu podjęcia dalszej

edukacji  liczba ludności  w kolejnych latach może w rzeczywistości  zmniejszyć się jeszcze bardziej

dramatycznie. 

Wykres nr 2: Liczba mieszkańców Gminy Biała wlatach 2007-2012 z podziałem na płcie; źródło: GUS;

opracowanie własne

Podobnie, jak to ma miejsce na terenie całego kraju i w Gminie Biała więcej jest kobiet, niż

mężczyzn.  Nie są podawane źródła  takiej  sytuacji,  należy jednak domniemywać (odnosząc się do

danych GUS związanych z wiekiem oraz do wskazania średniej długości życia dla każdej z płci),  że

w efekcie  znakomity  odsetek  kobiet  żyje  samotnie.  To  z  jednej  strony  determinuje  rynek  pracy,

a z drugiej  wymusza na lokalnych władzach konieczność zapewnienia odpowiednich warunków życia

seniorek, zwłaszcza,  że liczba osób w wieku 70 lat i  więcej wciąż na obszarze Gminy Biała rośnie

(wykres nr. 3, 4, 5, 6).
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Wykres nr 3: Liczba mieszkańców Gminy Biała wlatach 2007-2012 w wieku powyżej 70 lat; źródło:

GUS; opracowanie własne

Wykres  nr  4:  Liczba  mieszkańców  Gminy  Biała  w  latach  2007-2012  w  wieku  powyżej  70  lat,

z podziałem na płcie; źródło: GUS; opracowanie własne
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Wykres nr 5: Liczba mieszkańców Gminy Biała wlatach 2007-2012 w wieku powyżej 85 lat; źródło:

GUS; opracowanie własne

Wykres  nr  6:  Liczba  mieszkańców  Gminy  Biała  w  latach  2007-2012  w  wieku  powyżej  85  lat,

z podziałem na płcie; źródło: GUS; opracowanie własne

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wśród mieszkańców powyżej 85 lat kobiet jest niemal pięć

razy więcej niż mężczyzn. Jest to jeden z obowiązujących w regionie, a także w kraju trendów.
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Prognoza uwzględnia nowe tendencje zachowań demograficznych:

– spadek liczby ludności,

– spadek płodności kobiet,

– wzrost wieku zawierania małżeństw,

– wzrost średniego wieku kobiet rodzących dzieci,

– wzrost rozwodów,

– przedłużenie trwania życia,

– spadek udziału kobiet rodzących dzieci i wychodzących za mąż,

– utrzymanie się dzietności poniżej prostej zastępowalności pokoleń,

– falowanie wyżów i niżów demograficznych.

Według prognoz GUS w ciągu 20 lat liczba mieszkańców Województwa Opolskiego zmniejszy

się  o 10,26%.  Jednak  nie  tylko  same  dane  liczbowe  wpływają  na  krytyczną  ocenę  potencjału

demograficznego  na  terenie  Gminy  Biała.  Ważna  jest  również  struktura  ludności.  W  demografii

wyróżnia się następujące biologiczne grupy wieku:

· dzieci - ludność w wieku do 14 lat,

· dorośli bez osób starszych – ludność w wieku od 15 do 64 lat,

· osoby starsze – ludność w wieku 65 lat i więcej.

Struktura ludności według biologicznych grup wieku ma istotne znaczenie społeczne. Z jednej

strony określa koszty, jakie poszczególne grupy generują, a z drugiej identyfikuje określone problemy

i  potrzeby,  określa  m.in.  zapotrzebowanie  mieszkańców  danego  obszaru  na  wybrane  usługi.

W przypadku wysokiego udziału w liczbie ludności dzieci w wieku do lat 14 działania skupiają się na

dostępie do oświaty, działalności instytucji opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych, dostępności

terenów sportowych i rekreacyjnych. Przewaga osób starszych w wieku 65 lat i więcej fokusuje się na

ochronie zdrowia, pomocy społecznej i właściwej organizacji przestrzeni publicznej. Co więcej inne

potrzeby definiuje grupa 65 plus, jeszcze inne 75 plus i 85 plus.

Przyrost naturalny w Gminie Biała wciąż jest na poziomie ujemnym. Najlepszy stosunek liczby

urodzeń  do  liczby  zgonów  padł  w  2012  r.  W  Polsce  w 2012  r.  współczynnik  dzietności  wyniósł

niespełna 1,3,  co oznacza,  że na  100 kobiet  w wieku rozrodczym (15-49 lat)  przypadało ok.  130

urodzonych dzieci (w miastach – 121 na wsi – 143). Taka sytuacja trwa od lat 90. Minionego wieku.

Wartość optymalna wskaźnika - określana jako korzystna dla stabilnego rozwoju demograficznego –

to  2,1-2,15  (tj.  gdy  w  danym  roku  na  100  kobiet  w wieku  15-49  lat  przypada  średnio  210-215

urodzonych  dzieci).  Oceniając  poziom  współczynnika  dzietności  odwołujemy  się  do  pracy  P.

Szukalskiego.  I  za  tym  opracowaniem  podajemy  również  definicję:  współczynnik  dzietności

teoretycznej (w skrócie: TFR od angielskiego total fertility rate) to miernik mówiący o średniej liczbie

41



dzieci wydawanych przez kobietę w trakcie jej całego życia rozrodczego: 15-49 lat. Pierwsza grupa

zapewniająca co najmniej reprodukcję prostą oznacza, że wartość TFR musi być równa przynajmniej

2,1. Druga grupa (low fertility), do której przypisane są wartości: 1,8 - 2,1 zbliżone do poziomu prostej

zastępowalności oraz wartość graniczna – 1,5, która przekłada się na reprodukcję nieco poniżej 0,75

(czyli już nie jeden do jednego). Grupa trzecia (lowest low fertility), którą określa współczynnik na

poziomie 1,3 oznacza, że regiony z tą wartością mają współczynnik reprodukcji na poziomie 0.65.

Obrazowo wyjaśnia to P. Szukalski w swoim opracowaniu: „wartości te oznaczają, że pokolenie dzieci

w pierwszym przypadku jest  o ponad 25% mniejsze od pokolenia swych rodziców, zaś w drugim

przypadku  jest  mniej  liczne  o  ponad 1/3”.  Współczynnik  dla  województwa opolskiego  to  1,15  –

najniższy  w kraju  i  wciąż  utrzymujący  się  na  niskim poziomie.  Efektem jest  to,  co  obserwujemy

obecnie: bardzo szybka depopulacja, i starzenie się ludności.

Wykres nr 6: Liczba urodzeń żywych w Gminie Biała wlatach 2007-2013; źródło: GUS; opracowanie

własne
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Wykres nr 7: Liczba zgodnów w Gminie Biała wlatach 2007-2013; źródło: GUS; opracowanie własne

Zmiana tej sytuacji  będzie trudna, ponieważ powody tego stanu rzeczy w dużej mierze są

okolicznościami typowymi dla kraju, a nie dla poziomu lokalnego. Z opracowania przygotowanego na

II Kongres Demograficzny 2012 czytamy: (cytujemy za: „Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-

2035 - aspekty społeczne,  demograficzne i  rynku pracy”):  „Z badań przeprowadzonych w 2011 r.

w Województwie Opolskiem wynika, że blisko trzy piąte kobiet w wieku 18–49 lat nie powiększyło

rodziny, pomimo iż myślały, że dobrze byłoby urodzić dziecko, gdyby sytuacja na to pozwalała. Ponad

połowę  spośród  kobiet,  które  myślały  o  powiększeniu  rodziny,  ale  nie  zdecydowały  się  na  to,

powstrzymały przewidywane koszty utrzymania dziecka (54%). Wśród przyczyn niezdecydowania się

na dziecko wskazanych przez co najmniej jedną czwartą respondentek znalazły się również: obawa, że

dziecko  utrudni  utrzymanie  lub  znalezienie  pracy  (32%);  brak  odpowiednich  warunków

mieszkaniowych (29%); brak czasu na opiekę nad dzieckiem (27%).”

Wykres nr 8: Przyrost naturalny w Gminie Biała wlatach 2007-2013 w odniesieniu do danych powiatowych; źródło: GUS;

opracowanie własne

W przeciewieństwie do obowiązujących trendów demograficznych liczba zawartych w Gminie

Biała małżeństw zwiększa się. Na wykresie niżej widać, że jest to pozytywny kierunek w odniesieniu

do danych dotyczących całego powiatu prudnickiego.
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Wykres nr 9: Liczba zawartych małżeństw w Gminie Biała wlatach 2007-2013 w odniesieniu do danych powiatowych; źródło:

GUS; opracowanie własne

Zakładana  przez  GUS  liczba mieszkańców obszaru  powiatu prudnickiego  –  w podziale  na

obszar wiejski i miejski – zakłada utrzymywanie się niekorzystnych trendów i systematyczy spadek

liczby zamieszkujących ten teren.

Wykres  nr  10:  Prognoza  liczby  mieszkańców  powiatu  prudnickiego  do  roku  2035;  źródło:  GUS;

opracowanie własne

Sytuacja w gminie Biała jest pod względem demograficznym dramatyczna – z drugiej strony

jest  też  najlepsza  spośród  sąsiednich  gmin  powiatu,  czy  innych  obszarów  wchodzących  w skład

nyskiego obszaru funkcjonalnego. Zmniejszająca się liczba ludności to po pierwsze coraz mniejsze

wpływy do budżetu z tytułu zwrotu podatku PIT, a po drugie wpływ na ostateczne znikanie z mapy
44



gospodarczej gminy punktów handlowych, czy usługowych (kolejne zmniejszenie wpływów z podatku

PIT oraz CIT – podatku od osób prawnych). W niedalekiej przyszłości konskwencją tego stanu rzeczy

będzie ograniczenie potrzeby istnienia placówek oświatowych i zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli

szkolnych  i  przedszkolnych.  Złą  wróbą  jest  bardzo  niski  współczynnik  dzietności,  przyspieszający

depopulację i zmainy struktur demograficznych.

Zmienia  się  także  struktura  wieku  oraz  długość  życie  –  w  efekcie  obszar  gminy  Biała

zamieszkują  osoby  w  wieku  poprodukcyjnym,  bywa,  że  pozbawione  opieki  najbliższych,  którzy

wyemigrowali za granicę kraju bądź do większych ośrodków miejskich. Na terenie gminy Biała nie ma

ośrodków, które mogłyby przyjąć na siebie opiekę nad osobami starszymi (dzienna, pełna, warsztaty

terapii zajęciowej).

V. USŁUGI PUBLICZNE
Usługi  publiczne  obejmują  dobra  publiczne,  w  odniesieniu  do  których  niemożliwe  jest

wykluczenie kogokolwiek z korzystania z nich. Są to dobra, od których oczekujemy określonej jakości

– niezależnie od liczby osób z nich korzystających (każdy nowy konsument nie narusza uprawnień

pozostałych).  Obszar  usług  publicznych  obejmuje  szeroki  zakres  aktywności  jednostki  samorządu

terytorialnego, przybierający różnorodne formy organizacyjne. Usługi świadczone przez administrację

publiczną  obywatelom  bezpośrednio  (w  ramach  sektora  publicznego)  lub  poprzez  finansowanie

podmiotów prywatnych zapewniających daną usługę. Termin ten wiąże się z pojęciem, wyrażanej

w demokratycznych  wyborach  zgody  społecznej,  która  przewiduje,  że  pewne  usługi  przysługują

wszystkim bez względu na dochód. Obszar usług publicznych obejmuje szeroki zakres aktywności ze

strony  jednostek  samorządu  terytorialnego,  przybierając  różnorodne  formy  organizacyjne.  Usługi

świadczone  są  m.in.  przez  jednostki  budżetowe  (np.  urzędy),  zakłady  budżetowe,  gospodarstwa

pomocnicze,  spółki  prawa  handlowego  (definicję  podajemy  na  podstawie  Usługi  publiczne.

Organizacja i zarządzanie. Redakcja naukowa: B. Kożuch, A. Kożuch. Kraków 2011)

Zaliczamy  do  nich  m.in.  następujące  sektory:  oświatę,  bezpieczeństwo  publiczne,

zaopatrzenie  w  elektroenergetykę,  gazownictwo,  ciepłownictwo,  służbę  zdrowia,  budownictwo

socjalne,  telekomunikację,  planowanie  przestrzenne,  gospodarkę  odpadami  oraz  utrzymanie

porządku i czystości,  gospodarkę wodną- zaopatrzenie w wodę i  kanalizację, a także gromadzenie

i archiwizacja informacji publicznych, np. w bibliotekach, pomoc i opiekę społeczną.
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V.1: OŚWIATA

Na terenie gminy Biała usługi oświatowe świadczą: 

Publiczne Gimnazjum w Białej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej:

- szkoła podstawowa w Białej ze szkołą filialną w Śmiczu

- przedszkole publiczne w Białej z oddziałami zamiejscowymi w Prężynie, Gostomi, Ligocie Bialskiej,

Solcu, Śmiczu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku:

- publiczne gimnazjum w Łączniku

- szkoła podstawowa w Łączniku z oddziałem szkolnym w Pogórzu

- publiczne przedszkole w Łączniku z oddziałami zamiejscowymi w Chrzelicach, Pogórzu,  Brzeźnicy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabinie.

Do  roku  2013  na  terenie  gminy  Biała  działała  szkoła  ponadgimnazjalna:  liceum  i  szkoła

zawodowa, prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Prudniku; tam też siedziba placówki została

przeniesiona. Zainteresowanie ponadgimnazjalną ofertą edukacyjną mieszkańców gminy było zbyt

niskie i stało się nieopłacalne dla organu prowadzącego szkołę. Dlatego też w tym podrozdziale nie

bierzemy pod uwagę liczby uczniów poziomu ponadgimnazjalnego. Ci do liczby uczniów gimnazjów,

kształtowały się na przestrzeni lat następująco:

UCZNIOWIE/LATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ogółem 439 415 387 329 318 297 268

Chłopcy 220 204 191 161 154 149 141

Dziewczęta 219 211 196 168 164 148 127

Tabela nr 1, źródło: BOOS i GUS, opracowanie własne

W przyjętym okresie referencyjnym siedmiu lat liczba uczniów zmniejszyła się o 171 osób,

czyli  spadła  o  blisko  64%.  Dzieje  się  tak  mimo  wdrażania  nowych  programów  autorskich,  tzw.

innowacji  pedagogicznych,  uczestniczenia  szkół  w projektach  unijnych,  doposażania  placówek

w nowoczesny  sprzęt.  Najistotniejszą  przyczyną  tej  sytuacji  jest  opisane  w rozdziale  poprzednim

sytuacja demograficzna gminy i słaby współczynnik dzietności. 

UCZNIOWIE/LATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ogółem 623 609 633 618 577 578 513

Chłopcy 305 314 320 307 289 280 250
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Dziewczęta 318 295 313 311 288 298 263

Tabela nr 2, źródło: BOOS i GUS, opracowanie własne

Podobnie rzecz się ma na poziomie szkół podstawowych, jak wskazuje tabela wyżej, jednak

zmniejszenie liczby uczniów w szkołach podstawowych jest niższe, to niespełna 22%.

Wykres nr 8: Liczba mieszkańców w wieku 0-4 lata – 2007-2012; źródło: GUS; opracowanie własne

Obserwowana  obecnie  sytuacja  może  nieco  się  zmienić,  bowiem obserwowany  w latach

2007-2009 spadek liczby urodzeń, w kolejnych trzech latach zmienił się i już w roku 2010, 2011 i 2012

odnotowaliśmy zwiększoną liczbę osób – mieszkańców gminy – w przedziale wiekowym 0-4 lata. Jeśli

grupa ta nie opuści gminy wraz z rodzicami poszukującymi pracy, liczba uczniów w szkołach może się

zwiększyć.

Opieka  przedszkolna  jest  zaspakaja  w  pełni  potrzeby  rodziców.  W  placówkach  zajęcia

bezpłatne trwają 5 godzin,  za każdą następną – ustalaną w stosunku do oczekiwań mieszkańców

określonych sołectwa gminy – opiekunowie płacą 1 zł. W przedszkolach, prócz języka niemieckiego,

włączonego do podstawy programowej jako język ojczysty, jest także oferowana bezpłatna nauka

języka angielskiego. Od roku szkolnego 2014/2015 w Białej zacznie działać prywatny żłobek.

Gmina Biała  jest  sygnatariuszem Opolskiej  Karty  Rodziny  i  Seniora,  która jest  narzędziem

Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. Z kolei celem Programu SSD

jest  odbudowa  potencjału  ludnościowego  województwa  opolskiego  poprzez  tworzenie  nowych

miejsc pracy oraz poprawę jakości życia. Dzięki wdrożeniu karty możliwe będzie - dla upoważnionych

do jej posiadania - korzystanie m.in. z systemu zniżek oferowanych przez partnerów. Do ulg tych

należy  między  innymi:  wprowadzenie  powszechnych  zniżek  oraz  ulg  wspierających  rodziny  oraz
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osoby  starsze  w  opłatach  za  usługi  publiczne,  głównie  w  instytucjach  podległych  jednostkom

samorządowym,  jak  również  w  innych  podmiotach  publicznych  i  prywatnych.  Uprawnieni  do

korzystania ze zniżek są rodziny wychowujące minimum 2 dzieci w wieku do 18 lat (małżonkowie,

osoby  samotnie  wychowujące  dzieci,  rodziny  zastępcze,  rodzinne  domy  dziecka,  przedstawiciele

ustawowi)  zamieszkujące  na  terenie  województwa  opolskiego;  rodziny  wychowujące  dziecko

niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności oraz

osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

V.2: OPIEKA SPOŁECZNA

Zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu opieki społecznej prowadzi na terenie

Gminy Biała Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem działania OPS jest umożliwienie osobom i rodzinom

przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując

własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia

niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz

w  miarę  możliwości  doprowadzenie  ich  do  życiowego  usamodzielnienia  oraz  integracji  ze

środowiskiem. Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2. pracy socjalnej

3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej

4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ze  swojej  pracy  OPS  przygotowuje  doroczne  sprawozdania,  które  stały  się  podstawą  do

sporządzenia tabel porównawczych poniższych danych w latach 2009-2013.

KOSZT/LATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ogólny koszt udzielonych 
świadczeń wyniosła (w złotych) 

672 629 702 420 813 165 862 788 968 140 1 283 997

w tym:
środki budżetu państwa
(w złotych)

329 936 345 94 368 437 426 729 475 194 572 132

w tym:
środki własne gminy
(w złotych)

342 693 356 473 444 728 436 059 492 946 711 865

Tabela nr 3, źródło: OPS, opracowanie własne
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W ciągu sześciu lat podwoiła się kwota wydatków na świadczenia OPS (wzrost o blisko 191

%), podział tych wydatków nie jest proporcjonalny w odniesieniu do źródeł.  Środki własne gminy

w 2013 r. zwiększyły się o nieco ponad 173 % w stosunku do roku 2008, a środki z budżetu państwa

w tym samym okresie wzrosły o ponad 207%.

FORMA WSPARCIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 524 520 514 509 543 451

Liczba świadczeń miesięcznych 1270 1246 1043 983 935 451

Liczba rodzin - świadczenia rodzinne 14 514 12 737 12 037 11 794 11 219 10 006

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego 94 408 483 500 451 349

Tabela nr 4, źródło: OPS, opracowanie własne

LUDNOŚĆ/LATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Osoby korzystające z pomocy OPS w Białej w odniesieniu
do liczby mieszkańców ogółem (w procentach) 

4,9 5,6 5,4 5,2 5,2 5,2

Rzeczywista liczba osób objętych wsparciem 556 634 599 572 570 559

Tabela nr 5, źródło: OPS, opracowanie własne

W stosunku do liczby mieszkańców ogółem liczba osób korzystających ze wsparcia opieki

społecznej utrzymuje się na stałym poziomie. Liczba ta spada od roku 2009, kiedy to odnotowano

największy odsetek osób – klientów OPS. Zwiększone koszty (por. tab. Nr 3) wiążą się ze zmianami

kryterium  dochodowego  oraz  wprowadzeniem  na  poziomie  krajowy  nowych  form  wsparcia

w ramach opieki  społecznej.  Pomoc była  udzielana  w postaci  pieniężnej,  w formie  zasiłków oraz

w formie niepieniężnej:

- w naturze

- w formie talonów żywnościowych

- dożywianie w szkole

- w formie usług opiekuńczych

- opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne

- umieszczenie i odpłatność w DPS

- zaopatrzenie w odzież

- poradnictwo

- pracy socjalnej i pomocy w załatwienie spraw

Powody korzystania ze wsparcia OPS są zróżnicowane.
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POWODY PRZYZNANIA POMOCY/LATA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- ubóstwo 164 185 186 177 170 173
- bezrobocie 135 153 145 147 152 171
- niepełnosprawność 34 37 39 42 42 40
- alkoholizm 12 11 13 13 BD 13
- długotrwała choroba 28 38 37 41 46 39
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego

7 12 7 6 6 3

- potrzeby ochrony macierzyństwa 36 36 32 28 30 28
Przemoc w rodzinie BD BD BD BD 3 BD
Zdarzenia losowe BD BD BD BD 1 BD

Tabela nr 6, źródło: OPS, opracowanie własne

Ośrodek Pomocy Społecznej jest  nie  tylko dysponentem środków finansowych.  W swoich

zadaniach  ujmuje  współpracę  z  instytucjami  i  organizacjami.  OPS  współpracuje  również

z Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie,  Sądem  Rejonowym,  kuratorami  sądowymi,  Poradnią

Psychologiczną,  Komendą  Powiatową Policji,  Urzędem Skarbowym,  Powiatowym Urzędem  Pracy,

szkołami  i  przedszkolami. 

V.3: BEZPIECZEŃSTWO

Na obszarze gminy Biała o bezpieczeństwo publiczne dbają służby: policja oraz straż pożarna.

Posterunek  Policji  w  Białej  ma  nadzór  nad  całą  gminą,  pracuje  tutaj  trzech  dzielnicowych.  Pod

względem  rejestrowanych  przestępstw  gmina  Biała  należy  do  terenów  bezpiecznych.  Liczbę

przestępstw (w podziale  na  lata  2007-2013)  oraz  wykrywalność  (liczba  wyrażona  w procentach)

obrazuje poniższa tabela.
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Uszczerbek na 
zdrowiu 

0 1/100% 0 2/100% 3/100% 1/100% 1/100%

Bójka lub pobicie 0 1/100% 1/100% 3/100% 1/100% 2/66,7% 0
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Rozbój, kradzież 
rozbójnicza

1/100% 1/100% 1/100% 0 1/100% 1/100% 0

Rozbój z bronią 0 0 0 0 0 0 0

Kradzież cudzej 
rzeczy 

17/ 
58,8%

18/38,9
%

16/31,3
%

11/33,3
%

15/47,1
%

16/50% 8/75%

Kradzież i 
kradzieże poprzez 
włamanie do 
samochodu

0 0 7/14,3% 2/50% 7/66,7% 6/66,7% 10/30%

Uszkodzenie 
cudzej rzeczy

5/71,4% 12/100% 8/37,5% 1/100% 4/50% 5/80% 0

Kradzież z 
włamaniem 

7/ 57,1 
%

12/25% 0 0 0 0 0

Przestępstwa 
narkotykowe

2/100% 1/100% 0 5/100% 0 2/100% 4/100%

Zgwałcenie 0 0 1/100% 1/100% 0 0 0

Przeciwko 
funkcjonariuszowi
publicznemu 

7/100% 1/100% 2/100% 0 5/100% 0 2/100%

Przestępstwo 
gospodarcze

3/100% 11/100% 3/100% 3/100% 0 2/100% 0

Przestępstwo 
przeciwko mieniu 

40/70% 62/66,1
%

42/45,2
%

24/60% 32/58,3
%

37/70,3% 0

Przestępstwo 
przeciwko życiu i 
zdrowiu 

1/100% 2/100% 1/100% 5/100% 3/100% 5/80% 0

Przestępstwo 
drogowe

48/100% 54/100% 40/100% 37/100% 38/100% 72/100% 68/100%

W tym 
prowadzenie 
pojazdu w stanie 
nietrzeźwości

47/100% 53/100% 37/100% 31/100% 35/100% 71/100% 63/100%

Przestępstwa 
korupcyjne

0 0 0 2/100% 0 0 0

Tabela nr 7, źródło: Urząd Miejski w Białej, opracowanie własne

V.4: OCHRONA ZDROWIA

Na terenie gminy Biała potrzeby związane z ochroną zdrowia zabezpieczają: Szpital im. Św.

Elżbiety, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej z filią w Śmiczu, Niepubliczny Zakład Opieki
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Zdrowotnej w Białej  z filią w Gostomi,  dwa gabinety stomatologiczne w Białej,  jeden w Gostomi,

Poradnia "K", dwie apteki w Białej, punkt apteczny w Gostomi, apteka w Łączniku.

Wysoki  standard  jakości  usług  reprezentuje  Szpital  im.  Św.  Elżbiety  –  jest  jednym

z rozpoznawalnych znaków firmowych gminy. Od 1.01.1999 Szpital jest Samodzielnym Publicznym

Zakładem należącym do Starostwa Powiatowego w Prudniku. Od 2000 roku szpital posiada certyfikat

jakości Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a od 2005 roku także certyfikaty jakości

ISO 14001 i  ISO 9001:2000 firmy Det Norske Veritas. W 2010 r.  w szpitalu otwarto nowy oddział

niewydolności serca – placówka specjalizuje się w leczeniu chorób serca.

V.5: KULTURA

Jednym ze wskaźników dostatniego życia oraz wskaźnika oceniającego aktywność społeczną,

a  także  jedną  z  przesłanek  wpływającą  na  decyzję  o  zamieszkaniu  na  określonym  obszarze  jest

kultura. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej organizuje bezpłatne

zajęcia dla mieszkańców gminy, niezależnie od wieku, zgodne z zakresem działania ośrodka, który

zawiera się w prowadzeniu statutowej działalności z młodzieżą w zakresie upowszechniania kultury

(poezja, plastyka, muzyka, piosenka, turystyka), organizacji i współudziale w imprezach kulturalnych,

artystycznych, regionalnych, masowych. Zajęcia odbywają się w Gminnym Centrum Kultury, przy ulicy

Prudnickiej 35, gdzie swoje siedziby mają również: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na

Śląsku Opolskim, Biblioteka niemiecka, Stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta oraz Ochotnicza Straż

Pożarna.

Proponowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji zajęcia to

między innymi: zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe, taneczne, teatralne. Ośrodkowi powierzono

także:  świetlice  wiejskie,  biblioteki  publiczne  w  Białej  i  Łączniku  oraz  organizację  działalności

sportowej (boiska wiejskie), w tym zarządzanie miejskim kąpieliskiem.

W  dorocznym programie  wydarzeń  artystycznych  mieści  się  wiele  interesujących  pozycji,

z których część jest  popularna daleko poza granicami gminy.  Do tej  grupy należą:  Bialska Parada

Orkiestr Dętych (maj)  oraz Dni Białej (ostatni  weekend czerwca).  Przy Gminnym Centrum Kultury

działa założona w 1991 roku orkiestra dęta,  która od 2006 roku funkcjonuje jako Stowarzyszenie

Bialska Orkiestra Dęta. Od 2004 roku orkiestrze towarzyszy grupa mażoretek oraz zespół taneczny.

Aktywność kulturalna to również działania artystyczne – w większości śpiewacze - działające

w sołectwach: "Ariam" (Chrzelice), chór "Zgoda" (Chrzelice), chór "Seniores" (Łącznik", zespół "Die

Neudorfer" (Nowa Wieś). Również lokalne organizacje pozarządowe oraz rady sołeckie są inicjatorem
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lub  partnerem  GCK  w  realizacji  przedsięwzięć  artystycznych,  jak  muzyczne  święto  „Dźwięk

blaszanego bębenka” (Łącznik).

 Większość  wydarzeń organizowanych jest  w siedzibie  GCK,  gdzie  oprócz  sal  zajęciowych

znajduje   się  także:  Gminne  Centrum  Informacji  wyposażone  w  sprzęt  komputerowy,  sala

widowiskowa, miejsca wystawiennicze. Imprezy plenerowe organizowane są w bialskim parku oraz

w obiektach  sportowych.  GCK  administruje  także  wszystkimi   gminnymi  świetlicami  wiejskimi

organizując w nich przede wszystkim zajęcia dla  dzieci. 

Miejsko  -  Gminny  Ośrodek  Kultury  Sportu  Turystyki  i  Rekreacji  w  Białej  jest  wydawcą

lokalnego miesięcznika „Panorama Bialska”.

Organizatorem wydarzeń integracyjnych oraz imprez promujących język i kulturę niemiecką

są koła DFK, tworzące strukturę największego stowarzyszeniem mniejszości  niemieckiej  w Polsce,

jakim jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.

V.5: SPORT I REKREACJA

Uprawianiu  turystyki  pieszej,  rowerowej  oraz  konnej  sprzyja  nie  tylko  odpowiednie,

naturalne  ukształtowanie  terenu,  ale  również  rozwijająca  się  systematycznie  infrastruktura

turystyczna. Na obszarze gminy Biała od lat trwa systematyczny jej rozwój. Miejsca odpoczynkowe

dla osób spędzających czas aktywnie wyznaczono w Białej, Łączniku, Wilkowie. Powstały bezpieczne

place zabaw (Miłowice, Kolnowice), które sprzyjają aktywnemu spędzaniu wolnego czasu z dziećmi.

Chętni mogą skorzystać z ogrodzonych małych boisk (Chrzelice, Kolnowice, Wilków).  Pogórze jest

pierwszym  sołectwem,  którym  stanęła  siłownia  zewnętrzna,  czyli  „outdoor  fitness”.  Dostępne

publicznie  atrakcyjne  urządzenia  nie  dość,  że  znacząco  podniosły  jakość  życia  mieszkańców  wsi

i rozszerzyły  ofertę spędzania wolnego czasu, ale także są promocją aktywnej rekreacji  dostępnej

i potrzebnej  w  każdym  wieku.  Inne  sołectwa  zgłosiły  zapotrzebowanie  na  tego  typu

zagospodarowanie przestrzeni  publicznej i  samorząd lokalny złożył  wnioski  o wsparcie z funduszy

unijnych  takich  inwestycji.  Promocja  aktywnej  rekreacji  wiąże  się  z  istnieniem na  obszarze  drogi

rowerowej  oraz  szlaków  turystycznych  (pisaliśmy  o  nich  w rozdziale  „Relacje  zewnętrzne”)  oraz

organizacji  imprez,  jak  np.  organizacja  rajdu „Szlakiem Joannitów”,  czy  rodzinne akcje  rowerowe

w Łączniku. Drogi rowerowe mogą być częścią szlaków rowerowych (tras rekreacyjnych). Na obszarze

gminy Biała utworzone zostały trasy:

"Szlakami bociana białego":

Trzy  szlaki  rowerowe  (czerwony,  zielony,  niebieski)  o  łącznej  długości  ponad  100  km,

prowadzące przez miejscowości gminy drogami asfaltowymi oraz polnymi. Rajd można rozpoczynać

w dowolnej miejscowości i  kontynuować w dowolnym kierunku i  czasie. Szlaki  te są oznakowane
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w terenie.  Plan  został  zamieszczony  w informatorze  turystycznym (mapie  turystycznej)  wydanym

w języku polskim i czeskim, informacja o nim jest także publikowana na stronie internetowej. Trasy są

efektem projektu pt. „Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach” realizowanego ze środków unijnych w

ramach  programu PHARE CBC 2002  r.  Trasy  wiodą  przez  miejscowości  z  atrakcyjnymi  gminnymi

zabytkami, pomnikami przyrody, obszary pod szczególną ochroną.

SZLAK CZERWONY - długość 46,6 km: Biała - Solec - Olbrachcice - Wierzch - Wilków - Rostkowice -

Mokra - Łącznik - Brzeźnica - Górka Prudnicka - Ligota Bialska - Biała. 

SZLAK  NIEBIESKI -  długość  trasy  27,0  km;  Biała  -  Prężyna  -  Miłowice  -  Śmicz  -  Pleśnica  (gm.

Korfantów) - Grabina - Otoki - Wasiłowice - Biała. 

SZLAK ZIELONY – długość trasy 44,5 km; Biała – Solec - Nowa Wieś -  Moszna (gm. Strzeleczki)  –

Ogiernicze – Łącznik – Chrzelice - Rzymkowice (gm. Korfantów) – Pogórze – Brzeźnica – Radostynia.

Trasy rowerowe Euroregionu Pradziad - Dorzecze Osobłogi:

Stowarzyszenie  Rozwoju  Dorzecza  Osobłogi,  będące  współzałożycielem  Euroregionu

Pradziad, jest twórcą dwóch nieoznakowanych tras tematycznych. Realizacja całego przedsięwzięcia

była  możliwa  dzięki  wsparciu  Unii  Europejskiej,  w  ramach  Programu  Współpracy  Przygranicznej

PHARE.  W  realizację  projektu  zaangażowane  były  również  gminy:  Biała,  Bielawy,  Głodówek,

Głuchołazy, Gogolin, Kędzierzyn-Koźle, Korfantów, Krapkowice, Leśnica, Lubrza, Łambinowice, Nysa,

Prudnik,  Reńska Wieś,  Strzeleczki,  Walce, Zdzieszowice, Starostwo Powiatowe w Prudniku i  Nysie

oraz czeskiego partnerstwa: Związku Gmin Osoblażskich. Trasy są promowane przez wydawnictwo

(mapę).

Szlak zamków i pałaców dorzecza Osobłogi:  na tej trasie znajduje się kilkanaście obiektów

zamkowych i pałacowych, ale większość z nic nie jest otwarta dla potencjalnego turysty.

Szlak śląskich sanktuariów dorzecza Osobłogi  (podajemy za: www.biala.gmina.pl): u źródeł

Osobłogi, na stokach Poprzecznej Góry (Přičny vrch, 975 m n.p.m.) nad Zlotymi Horami znajduje się

sanktuarium Matki Bożej Wspomożycieli Wiernych zwanej popularnie Maria Hilf. Miejsce to związane

zostało z lokalną historią pogranicza austriacko-niemieckiego i w końcu czasko-polskiego. Od wieków

Maria Hilf była miejscem pielgrzymek z odległych śląskich miejscowości i dziś pozostaje łącznikiem

trzech narodów: czeskiego, polskiego i niemieckiego. Nad ujściem Osobłogi do Odry dominuje góra

Chełm, na której szczycie wznosi się klasztor oo. Franciszkanów. Miejscowy kościół jest sanktuarium

św.  Anny  Samotrzeciej.  Słynąca  cudami  figura  świętej  –  Babki  Jezusa  –  sprawiła,  że  świątynia

przyciągała wiernych z najdalszych zakątków Górnego Śląska, stając się jednym z głównych religijnych

symboli  regiony.  Szlak  wiedzie  również  w  pobliżu  dwóch  innych  sanktuariów,  sanktuariów,

sanktuariów  Racławicach  Śląskich  związanych  z  powojenną  migracją  Polaków  z  Kresów

Rzeczpospolitej (łaskami słynący obraz Matki Boskiej Buszczeckiej sprowadzony został z Buszcza) oraz

54



w Prudniku gdzie w klasztorze oo. Franciszkanów więziony był w czasach stalinowskich prymas Stefan

kardynał Wyszyński (sanktuarium św. Józefa). 

Rowerowy Szlak Joannitów:

pokonując go można zdobyć odznakę ustanowioną przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Solec,

przy  współpracy oddziału PTTK "Sudetów Wschodnich" w Prudniku.  Na terenie gminy Biała szlak

wiedzie  przez  miejscowości:  Biała,  Solec,  Prężyna,  Olbrachcice,  Browiniec  Polski,  Rostkowice,

Gostomię,  Nową  Wieś,  Żabnik,  Krobuszy,  Łącznik,  Chrzelice,  Pogórze,  Ligotę  Bialską,  Dębinę

i Radostynię.  Informacje pomocne do zdobycia jednej z  trzech odznak turystycznych, jakie można

otrzymać podczas rajdu są zamieszczone na specjalnej karcie, zawierającej krótki opis miejscowości,

które  w  ramach  rajdu  trzeba  odwiedzić.  Każda  z  odznak  ma  odpowiedni  stopień  trudności  do

przejechania. Jednym z punktów rajdu, koniecznym do otrzymania dwóch pierwszych odznak jest

odwiedzeniu  16  miejscowości  położonych  w obrębie  gminy Biała  (trzecia  odznaka,  to  obowiązek

odwiedzenia m.in. Głubczyc). Zdobycie wszystkich trzech odznak jest rozłożone na okres trzech lat;

w jednym roku można zdobyć tylko jedną odznakę. Odznaki są w trzech kolorach: I stopień: brąz, II

stopień: srebro, III  stopień: złoto.  Zainteresowani przejechaniem trasy i  zdobyciem odznak muszą

zaopatrzyć się w kartę przejazdu (dostępna u sołtysa miejscowości, lub u organizatora rajdu, Józefa

Müllera  oraz  w  soleckim  Centrum  Aktywności  Wiejskiej).  Rajd  można  zacząć  z  dowolnej

miejscowości, w dowolnym kierunku i zakończyć go w dowolnym czasie. Rajd jest organizowany przez

partnerów: Klub Turystyki Rowerowej o/PTTK Prudnik, Opolski Klub Turystyki Rowerowej „Rajder”,

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Solec.

Przez gminę wiodą także trasy turystyczne PTTK: nr 261 C oraz PTTK nr 262 Z. PTTK Oddział

Sudetów Wschodnich w 2000 roku zatwierdził Kolarską Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą Dookoła

Ziemi  Bialskiej  powstałą  z  inicjatywy  nauczycieli  wychowania  fizycznego  (Teresy  i  Wojciecha

Szukalskich) oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej. Odznakę

ustawiono  w  celu  zachęcenia  turystów  do  uprawiania  turystyki  kolarskiej  i  popularyzacji

krajoznawstwa.  PTTK  Oddział  Sudetów  Wschodnich  przyznaje  także  osobom,  które  zgodnie

z regulaminem wypełnią  określone zadania  Odznakę Krajoznawczą "Wędrówki za  św.  Florianem".

Interesujące  jest  to,  że  odznaka  przedstawia  kamienny  posąg  św.  Floriana  z  Chrzelic  z  początku

2 połowy XIX w. Przez Gminę Biała wiedzie także trasa umożliwiająca zdobycie Odznaki Krajoznawczej

Ziemi Prudnickiej. Wszelkie informacje dostępne są na stronie Oddziału.

Ważnym elementem na mapie grup społecznych są kluby i  zrzeszenia sportowe. Boiska –

o różnych standardach oraz przeznaczeniu - znajdują się w każdej miejscowości. Przede wszystkim są

to boiska klubów sportowych, ale także boiska do uprawnia jazdy na monocyklach, rolkach, wrotkach

(Chrzelice), piłki nożnej i siatkówki (Kolnowice). 
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Na terenie gminy Biała działają kluby i sekcje sportowe:

LKS Polonia Biała, LZS Kolnowice, UKS Polonia Pogórze, LZS Ligota Bialska- Radostynia, LZS

Chrzelice, LSZ Olbrachcice (dominująca dyscyplina: piłka nożna); sekcja karate "TORAKAN" przy LKS

Polonia  Biała  Biała;  Centrum  Jujutsu-Aikijujutsu  KOBUDO  KENKYUKAI  (Chrzelice);  Sekcja

Monocyklistów przy LZS Chrzelice oraz UKS White MTB Team Biała specjalizujący się w Kolarstwie

Górskim.

W Brzeźnicy, w tamtejszej stadninie koni organizowane są rajdy konne, w których uczestniczą

sympatycy tej formy rekreacji,  posiadający dość zaawansowane umiejętności jeździeckie. Tutaj od

2012  r.  organizowany  jest  Oficerski  Rajd  Konny  "Skorpiona",  nawiązujący  do  tradycji  oficerskich

rajdów konnych okresu międzywojennego w Polsce. 

Nie  ma  oznaczonych  tras  konnych,  nie  ma  też  miejsc  odpoczynkowych  przy  drodze

rowerowej wybudowanej wzdłuż drogi 414, zresztą na terenie całej gminy wciąż za mało jest miejsc

odpoczynkowych dla turystów.

Po trzech sezonach przerwy w Białej otwarto w 2014 r. miejskie kąpielisko z placem zabaw

położone w strefie obszarów rekreacyjnych miasta, które razem z basenem tworzą: park miejski oraz

stadion miejski.  W Dębinie  dostępny  dla  mieszkańców i  turystów jest  ośrodek  „Zielona Zatoka”,

z kąpieliskiem (płatnym) oraz możliwością wynajęcia sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne).

V.6: INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Zaopatrzenie  w  wodę  Gminy  Biała  realizowane  jest  za  pomocą  pięciu  niezależnych

wodociągów grupowych i zaspokaja potrzeby wszystkich mieszkańców gminy:

- Wodociąg grupowy Biała, który służy zaopatrzeniu w wodę miasta Biała oraz wsi Prężyna,

Olbrachcice, Ligota Bialska, Radostynia, Wasiłowice, Kolnowice, Laskowiec i Miłowice,

- Wodociąg grupowy Gostomia, który służy do zaopatrzenia w wodę wsi: Gostomia,

Rostkowice, Nowa Wieś, Czartowice, Browiniec Polski, Solec i Wilków,

- Wodociąg grupowy Pogórze, który służy do zaopatrzenia w wodę wsi: Pogórze, Łącznik,

Chrzelice, Frącki, Dębina, Ogiernicze, Górka Prudnicka, Brzeźnica, Grabina, Śmicz i Otoki,

- Wodociąg grupowy Józefów, który zaopatruje w wodę wieś Józefów,

- Wodociąg grupowy Krobusz, który zaopatruje w wodę wieś Krobusz.

Spółka dysponuje czterema stacjami wodociągowymi. Dla potrzeb całego systemu wodociągowego

służą:

-  Wodociąg  Grupowy  Biała  zasilany  z  trzech  studni  wgłębnych,  który  zaopatruje  w  wodę  pitną

mieszkańców w łącznej  ilości  około 5.200 osób z  miejscowości  Biała,  Ligota  Bialska,  Olbrachcice,

Prężyna, Wasiłowice, Radostynia,  Miłowice, Kolnowice, Laskowiec. Długość sieci wodociągowej na
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tym obszarze wynosi 34,2 km. Średni pobór wody na obszarze tego wodociągu wynosi około 158.000

m3

- Wodociąg Grupowy Gostomia zasilany jest z dwóch studni wgłębnych, który zaopatruje w wodę

pitną około 1.700 mieszkańców z  miejscowości  Gostomia,  Rostkowice,  Solec,  Browiniec,  Wilków,

Czartowice, Nowa Wieś. Długość sieci wodociągowej na tym obszarze wynosi 16,3 km. Średni pobór

wody na obszarze tego wodociągu wynosi około 78.000 m3.

- Wodociąg Grupowy Pogórze zasilany jest z dwóch studni wgłębnych, który zaopatruje w wodę pitną

mieszkańców w łącznej  ilości  około 5.000 osób z miejscowości  Pogórze,  Frącki,  Górka Prudnicka,

Brzeźnica, Łącznik, Chrzelice, Grabina, Otoki, Śmicz, Dębina, Mokra. Długość sieci wodociągowej na

tym obszarze wynosi 40,5 km. Średni pobór wody na obszarze tego wodociągu wynosi około 105 000

m3.

- Wodociąg Grupowy Józefówek zasilany jest z 2 studni wgłębnych, który zaopatruje w wodę pitną

mieszkańców w łącznej ilości około 127 osób z miejscowości Józefówek. Długość sieci wodociągowej

na tym obszarze wynosi 1,3 km. Średni pobór wody na obszarze tego wodociągu wynosi około 5.000

m3.

Sieć wodociągowa na terenie gminy Biała wymaga modernizacji,  część systemu wykonana

jest z rur azbestowych i żeliwnych. W planach jest unowocześnienie monitorowania sieci i szybkie

reagowanie – w przypadku awarii  –  bez konieczności  odcinania  dopływu wody do większego niż

wymagany obszaru.

Odprowadzanie  ścieków realizowane jest  za  pomocą systemu kanalizacji  sanitarnej,  który

służy do odprowadzania i oczyszczania ścieków z miasta Biała. System ten tworzą:

a) sieć kanalizacyjna o łącznej długości 9 km, na którą składają się:

- przewody kanalizacji sanitarnej o średnicach od 0,2 m do 0,3 m, o łącznej długości 7,35 km,

- przewody kanalizacji sanitarnej rozdzielczej ciśnieniowej (fi) 80 o łącznej długości 1,65 km,

- przyłącza kanalizacyjne o średnicach od 0,15m do 0,2 m o łącznej długości 3,5 km,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (fi) 50 o łącznej długości 1120 mb (56 sztuk)

Sieć kanalizacyjna wykonana jest z następujących materiałów:

- kamionka 5% (sieć grawitacyjna)

- PCW 60% (sieć grawitacyjna)

- PCV 5% (sieć ciśnieniowa)

- PE 30% (sieć ciśnieniowa)

b) pompownie ścieków

- pompownia ścieków przy ul. Arki Bożka w Białej,

- pompownia ścieków przy ul. Franka Suchego w Białej
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c) oczyszczalnia ścieków

Obowiązki  związane  z  utrzymaniem  sieci  wodociągowej  oraz  kanalizacyjnej  powierzone

zostały  spółce  Wodociągi  i  Kanalizacja  w  Białej.  Spółka  dysponuje  oddaną  do  użytku  w 1994  r.

mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości  średniodobowej Q śr d = 200

m3/d. Główne obiekty oczyszczalni to:

- piaskownik,

- obiekty pomiarowe,

- komory napowietrzania,

- stacja odwadniania osadów,

- cztery kontenery oczyszczające ścieki wraz z ruchomymi złożeniami biologicznymi.

System kanalizacji Gminy Biała jest niezadowalający, większość gospodarstw obszaru gminy

wyposażona jest  w zbiorniki  bezodpływowe,  tzw.  szamba.  Gmina Biała  nie  planuje  budowy sieci

kanalizacji  sanitarnej  –  ze  względu  na  słabą  koncentrację  obszarów  i  niską  liczbę  równoważną

mieszkańców (LRM) nie ma szans na uzyskanie dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Jednocześnie

budżet  gminy jest  za  niski  na  samodzielne  finansowanie  takiej  inwestycji.  Do 2020 roku  zostaną

przeprowadzone  budowy  sieci  w  mieście  Biała  oraz  w sołectwach:  Prężyna,  Wasiłowice  i  Ligota

Bialska.  Gmina  będzie  promować  rozwiązania  służące  poprawie  tej  sytuacji,  tj.  budowy

przydomowych  oczyszczalni  przez  prywatnych  inwestorów  lub  –  w  miarę  możliwości  –  budowę

lokalnych oczyszczalni dla jednej bądź kilku miejscowości, albo punkty zlewne. Ścieki docelowo będą

odprowadzane do oczyszczalni spółki Ustronianka.

Zgodnie z opinią NIK, w gminach, które nie mają kanalizacji, udaje się średnio oczyścić jedynie

8 proc. wytworzonych nieczystości. Środowisko w takim przypadku jest narażone na zagrożenia, do

których  należą  przede  wszystkim  zagrożenia  antropogeniczne:  skutki  gospodarki  komunalnej,

komunikacji i działalności gospodarczej. Wśród zagrożeń środowiskowych związanych z gospodarką

komunalną  należy  wymienić  gospodarkę  ściekową  -  wpływa  na  jakość  wód  powierzchniowych

i podziemnych. Kolejnym problemem są odpady. Mimo wprowadzenia w lipcu 2013 r. tzw. ustawy

śmieciowej  wciąż  na  obszarze  gminy  istnieją  dzikie  wysypiska  śmieci.  Punkt  Selektywnej  Zbiórki

Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK zlokalizowany jest w Białej (ul. Lipowa 1) i jest obsługiwany jest

przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej. PSZOK przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady

z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania i odzysku zgodnie z regulaminem

korzystania z PSZOK. Odpady stałe są odbierane przez wysypisko śmieci w Domaszkowicach.

Rolnictwo  jest  źródłem  odpadów  niebezpiecznych  po  środkach  ochrony  roślin  oraz

zanieczyszczeń  obszarowych,  będących  głównym zagrożeniem dla  jakości  wód powierzchniowych
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i podziemnych. Intensywnie użytkowany potencjał glebowy cechuje się stałym, wysokim poziomem

zakwaszenia oraz występowaniem procesów erozyjnych. 

Na obszarze gminy Biała miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego mają miasto

Biała  (w trakcie  aktualizacji)  oraz  wsie:  Gostomia,  Rostkowice,  Solec,  Wilków,  Łącznik.  W trakcie

opracowywania jest MPZP dla wsi Chrzelice. Zostały również opracowane plany na potrzeby budowy

farm  wiatrowych  na  gruntach  wsi  Krobusz  –  Gostomia  -  Solec;  Olbrachcice;  Browiniec  Polski  –

Rostkowice – Wilków.

VI. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
W  gminie  Biała  zarejestrowanych  stowarzyszeń,  fundacji,  klubów  i  zrzeszeń  jest  blisko

pięćdziesiąt.  Niemal  drugie  tyle,  to  grupy  nieformalne,  małe  społeczne  inicjatywy,  które  łączy

wspólne  działanie.  Na  terenie  gminy  działają:  stowarzyszenia,  fundacje,  jednostki  OSP  będące

stowarzyszeniami,  kluby  sportowe  będące  stowarzyszeniami,  koła  gospodyń  wiejskich,  kluby

mniejszości niemieckiej (DFK), Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła”, LGD „Partnerstwo Borów

Niemodlińskich – realizator programu „Działaj lokalnie”.

Bardzo dużą popularnością na obszarze cieszy się Program Odnowa Wsi w Województwie

Opolskim. Uczestniczenie w tej sieci dało możliwość grupom liderów i przedstawicielom organizacji

i grup nieformalnych uczestniczenia w warsztatach usprawniających analizowanie własnych zasobów,

ich waloryzowanie oraz opracowywanie projektów. Program uruchomił na obszarach wiejskich gminy

niezwykły potencjał, który obrazuje tabela zawarta w aneksie nr 1 do niniejszego dokumentu. 

Miejscowości  i  społeczności  otrzymywały  dotacje  i  wyróżnienia  w  konkursach,  stanowiły

przykład  podczas  wizyt  delegacji  z  innych  regionów Polski  i  zza  granicy,  a  także  były  finalistami

konkursu „Piękna Wieś Opolska”:

2012 – Chrzelice, II miejsce w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”

2010 – Pogórze, wyróżnienie w kategorii „Najlepszy Projekt Odnowy Wsi”

2009 – Solec, wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”

2009 – Pogórze, wyróżnienie w kategorii „Najlepszy Start w Odnowie Wsi”

2008 – Chrzelice, III miejsce w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”

2007 – Chrzelice, II miejsce w kategorii „Najlepszy Projekt Odnowy Wsi”

2005 – Solec, II miejsce w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”

2005 – Gostomia, wyróżnienie w kategorii „Najlepszy Projekt Odnowy Wsi”

2000 – Rostkowice, wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”

Trzykrotnie  –  w  1999,  2006  i  2012  roku  gospodarstwa  z  terenu  Gminy  Biała  otrzymały  tytuł

„Najpiękniejsza Zagroda Wiejska”.
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Aktywność społeczna skutkuje bardzo wymiernymi efektami - poprawia się znacząco estetyka

bialskich  wsi:  na  wjazdach  do  miejscowości  stają  efektowne  witacze  (m.in.  Olbrachcice,  Ligota

Bialska),  sołectwa  (mieszkańcy,  organizacje  pozarządowe,  grupy  nieformalne)  angażują  się

w ratowanie zabytków (Pogórze, Wilków), zagospodarowanie obszarów publicznych (m.in. Wilków,

Chrzelice, Łącznik, Pogórze); ustawianie tablic informacyjnych (Pogórze, Łącznik).

Koła Gospodyń Wiejskich są bardzo aktywne i znane w regionie z popularyzacji konkretnych

dań kuchni  śląskiej,  czy kresowej.  Członkini  KGW w Chrzelicach -  Wanda Błażejczyk w 2007 roku

zdobyła  wyróżnienie  podczas  targów  Farma  i otrzymała  nagrodę  „Perła”  za  ciasto  drożdżowe

„Rodzinne Baby”. Na listę produktów lokalnych wpisane zostały produkty:

- Rodzinne baby KGW Chrzelice

- Szpajza KGW Chrzelice

- Łamaniec Makowy KGW Chrzelice

- Nalewka melisowa- Witold Hreczaniuk Gostomia

- Ogórek kiszony- KGW Chrzelice

VII. RYNEK PRACY
Rynek  pracy  charakteryzują  z  jednej  strony  poszukujący  pracy  z  ich  wykształceniem,

kwalifikacjami,  doświadczeniem,  a  z  drugiej  strony  przedsiębiorcy,  którzy  miejsca  pracy  tworzą

i poszukują pracowników o określonych predyspozycjach. Na podstawie sprawozdań sporządzanych

przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Prudniku  największe  trudności  w  znalezieniu  odpowiedniego

zatrudnienia  mają  osoby  nie  posiadające  wykształcenia  w  ogóle  oraz  posiadające  wykształcenie

podstawowe i gimnazjalne. Wśród ofert pracy znikoma liczba proponuje pracę osobom bezrobotnym

z  tak  niskim  wykształceniem.  Należy  też  wziąć  pod  uwagę  zwiększoną  dostępność  do  studiów

licencjackich  i  wyższych  od  2006  r.,  kiedy  to  zostały  obniżone  wymagania  podczas  egzaminów

maturalnych z 50% do 30%. Większa liczba maturzystów oraz decyzje o podejmowaniu przez nich

dalszej  edukacji  na uczelniach wyższych, a jednocześnie brak miejsc pracy dla absolwentów szkół

wyższych, czyli osób o określonych, wysokich kwalifikacjach sprawił, że są oni zainteresowani także

pracą poniżej zdobytych kwalifikacji. Przedsiębiorcy nawet na stanowiska nie wymagające wysokich

umiejętności mogą przyjmować osoby z tytułem magistra lub licencjata. Tym samym miejsca pracy,

które wcześniej  mogły być atrakcyjne jedynie dla do osób z niskim wykształceniem są w obrębie

zainteresowania bezrobotnych z wykształceniem wyższym. Absolwenci uczelni decydują się także na

pozostanie  w  miejscach  studiów,  co  z  kolei  wpływa  na  obniżenie  potencjału  demograficznego

obszaru. Według PUP Prudnik – i  zgodnie z trendami obowiązującymi w całym kraju - największe

szanse na zdobycie pracy mają osoby z wykształceniem zawodowym oraz policealnym. 
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Utrzymywanie  się  wysokiej  liczby  osób  zarejestrowanych  jako  bezrobotne  (z  prawem do

zasiłku i  bez)  to wynik m.in.  spadku liczby ludności  gminy i  zmiany w strukturze ludności  (część:

Demografia), w tym spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym i w wieku produkcyjnym (w tym

w wieku  aktywności  zawodowej)  oraz  pogorszenie  się  koniunktury  gospodarczej  w  całym

województwie i w kraju. Tę niekorzystną sytuację wzmacnia fakt migracji zarobkowych i utrzymująca

się wysoka depopulacja. 

Poniższa  tabela  egzemplifikuje  liczbę zarejestrowanych  bezrobotnych  w latach  2007-2013

w podziale  na  gminy  oraz  Powiat  Prudnicki  ogółem.  Tabelę  sporządzono  na  podstawie  danych

Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku.

LICZBA BEZROBOTNYCH/ROK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liczba bezrobotnych ogółem 413 337 436 479 493 537 531
W tym kobiet 252 192 221 266 272 285 275
Liczba długotrwale bezrobotnych 284 191 188 237 280 287 308
W tym kobiet 183 132 124 141 180 173 171
Liczba bezrobotnych do 25 roku życia 89 88 113 131 122 126 123
W tym kobiet 53 55 55 83 73 66 61
Tabela nr 8, źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, opracowanie własne

Tabela ta wskazuje przede wszystkim na fakt wzrostu liczby bezrobotnych mimo oczywistego

ubytku liczby mieszkańców (w większości spowodowanej poszukiwaniem pracy poza granicami gminy

Biała).  W grupie osób bez pracy znaczący odsetek to kobiety,  duża grupa bezrobotnych to osoby

przed 25 rokiem życia. Analitycy wskazują,  że wzrost  bezrobocia w tej ostatniej  grupie ma różne

przyczyny,  do  najważniejszych  należą:  trudna  sytuacja  gospodarcza  w  kraju  i  skutki  kryzysu

gospodarczego, głównie przejawiająca się słabnącym tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach

2012 i 2013 roku, spadek liczby ofert pracy, nie przedłużanie prac na umowach na czas określony czy

cywilnoprawnych.  Obecnie  odsetek  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w  Unii  Europejskiej

wynosi blisko 30%. Obecny rynek pracy zdaje się niebezpiecznie utrwalać tę sytuację. Brak pracy

wśród  osób  do  25  roku  życia  oznacza,  że  rzadziej  podejmują  decyzje  o  założeniu  rodziny,  nie

uczestniczą  w konsumpcji,  tym samym osłabiając  potencjalny  wzrost  PKB,  w końcu –  podejmują

decyzję o wyjeździe, wpływając na najpoważniejszy problem gminy: depopulację.

W grupie długotrwale bezrobotnych udział kobiet jest znacząco wyższy niż udział mężczyzn.

Mimo tego, że kobiety (w ujęciu populacyjnym) są lepiej wykształcone od mężczyzn pracodawcy są

mniej  chętni  zatrudniać  właśnie  je.  Wynika  to przede wszystkim z  tradycyjnego postrzegania roli

kobiety w życiu społecznym – przede wszystkim jako matki i żony, przypisując jej funkcje opiekuńcze.

Nierównomierne  traktowanie  płci  na  rynku  pracy  jest  jedną  z  barier  rozwoju  gospodarczego

wskazywaną w opracowaniach Komisji Europejskiej. Łącząc dane z rozdziału „Demografia” i „Rynek
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pracy” problemem, który może stać się szczególnie dotkliwy to wysoki  odsetek liczby samotnych

starszych (ale nie objętych jeszcze systemem emerytalnym) kobiet w gminie Biała.

PUP  Prudnik  w  swoich  analizach  dotyczących  monitorowania  zawodów  deficytowych

i nadwyżkowych szczególną uwagę zwraca na kwestię planowania systemu edukacyjnego pod kątem

dostosowania struktury kształcenia, szkolenia i przekwalifikowywania dla określenia zapotrzebowania

gospodarki na zasoby pracy według kwalifikacji zawodowych. Należy jednak odnotować, że podstawą

tych analiz  są dane współczesne, nie na analiza potencjalnego rozwoju gospodarczego wspartego

o nowe technologie, czy trendy gospodarcze.

VII. GOSPODARKA
Gmina Biała to jeden z najlepszych pod względem jakości  gleb i  rozwoju produkcji  rolnej

obszar województwa. Główną osią gospodarki jest rolnictwo oraz usługi z nim związane. Prócz tego

w gminie  rozwija  się  handel,  usługi  dla  ludności,  w  tym  budownictwo.  Największym  prywatnym

podmiotem  gospodarczym  jest  Ustronianka  Sp.  z  o.o.,  producent  napojów,  z  siedzibą  w  Białej.

Rolnictwo  jest  działem  gospodarki  narodowej,  w  którym  dominuje  własność  indywidualna

i drobnotowarowy  sposób  produkcji.  Rozmiar  produkcji  w  przemyśle  –  z  teoretycznego  punktu

widzenia – nie jest uzależniony od czynników nie kontrolowanych przez człowieka, natomiast rozmiar

produkcji  w  rolnictwie  jest  ograniczony  zdolnością  wzrostu  i  rozmnażania  się  świata  roślinnego

i zwierzęcego, żyznością gleby, jej obszarem oraz warunkami klimatu. Pewne zmiany w tym zakresie

może spowodować rozwój nauki. Poniższa tabela przedstawia strukturę gruntów w odniesieniu do

gospodarstw rolnych ogółem oraz gospodarstw indywidualnych.

GOSPODARSTWA LICZBA POWIERZCHNIA (HA)

Gospodarstwa rolne ogółem 938 15717,97

W tym gospodarstwa indywidualne 932 13603,84

Gospodarstwa rolne prowadzące działalność 
rolniczą

780 15623,44

W tym gospodarstwa indywidualne 774 13509,31

Tabela nr 9, źródło: Powszechny Spis Rolny 2010, opracowanie własne
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Struktura użytkowania gruntów w gminie Biała:

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW (W LICZBACH): LICZBA POWIERZCHNIA (HA)

użytki rolne ogółem 938 15717,97
użytki rolne w dobrej kulturze 777 15192,74
pod zasiewami 762 14360,78
uprawy trwałe 53 10,86
sady ogółem 53 10,86
łąki trwałe 536 768,72
pastwiska trwałe 26 14,22
pozostałe użytki rolne 221 67,53
lasy i grunty leśne 201 120,26
pozostałe grunty 858 337,44
Tabela nr 10, źródło: Powszechny Spis Rolny 2010, opracowanie własne

W uprawach dominują zboża, następnie: buraki cukrowe, rzepak, ziemniaki.

Pod uprawę zbóż użytkowane są grunty o powierzchni 14360,78, w tym:

- pszenica ozima: 5523,75 ha

- pszenica jara: 76,80 ha

- żyto: 63,13 ha

- jęczmień ozimy: 2319,40 ha

- jęczmień jary: 715,71

- owies: 334,48 ha

- pszenżyto ozime: 607,84 ha

- pszenżyto jare: 6,79 ha

- mieszanki zbożowe ozime: 27,99

- mieszanki zbożowe jare: 358,61 ha

- kukurydza: 105,05 ha

- ziemniaki: 99,95 ha

- uprawy przemysłowe: 3607,27 ha

- buraki cukrowe: 1333,10 ha

rzepak i rzepik: 2274,17 ha

W hodowli  zwierząt dominuje trzoda chlewna. Gospodarstwa utrzymujące zwierzęta:  683,

pogłowie  w sztukach dużych:  17 217 (  w tym odpowiedni  w gospodarstwa indywidualnych:  679

gospodarstw, pogłowie sztuk dużych: 16 513 szt.)

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE LICZBA POGŁOWIE (SZTUKI)
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Bydło 274 5106
Trzoda chlewna 576 54 042
Konie 9s 38
Drób 502 29828
Tabela nr 11, źródło: Powszechny Spis Rolny 2010, opracowanie własne

Najwięcej podmiotów gospodarczych, działających na obszarze gminy Biała to mikro i małe

przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne. Wśród wyróżniających się branż należy zauważyć

branżę piekarniczą i cukierniczą. Te podmioty gospodarcze zasłynęły w regionie ze swych produktów

opartych w dużej mierze na tradycyjnych przepisach i wykorzystywanej od pokoleń technologii.

Dość  dobrze  rozwinięta  jest  sieć  usług  okołoturystycznych,  zwłaszcza  noclegowych

i gastronomicznych – na obszarze gminy działają gospodarstwa agroturystyczne:

Gospodarstwo Agroturystyczne - Otto Patrzek (Pogórze)

Gospodarstwo Agroturystyczne - Krzysztof Burosz (Chrzelice)

Gospodarstwo Agroturystyczne - Adam Wojtuś (Brzeźnica)

Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe Zielona Zatoka- Roman Jurkowski (Dębina)

Miejsca noclegowe są również w Gminnym Centrum Kultury (10 pokojów, w tym 8 pokoi

dwuosobowych,  2  pokoje  trzyosobowe);  w Restauracji  „Pod Łysą”  (10  pokojów dwuosobowych);

ośrodek „Zielona Zatoka” (8 pokoi od jednoosobowego po czteroosobowe). Pierwsze dwie lokalizacje

mieszczą się w Białej, trzecia – w Dębinie. Wszystkie są obiektami o wysokim standardzie. Na terenie

gminy działa również schronisko PTSM – w szkole w Łączniku.

VIII. FINANSE GMINY
Finanse  gminy  to  najważniejsze  narzędzie  rozwojowe.  Nawet  potencjalnie  najbardziej

skuteczne projekty zakończą się fiaskiem, jeśli nie będzie dostatecznych środków na ich realizację.

Największy  udział  w  dochodach  własnych  stanowi  podatek  od  osób  fizycznych,  podatek  od

nieruchomości oraz podatek rolny.  Dochody własne obejmują także: wpływy z podatków lokalnych,

dochody uzyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wpłaty zakładów budżetowych

i gospodarstw pomocniczych, dochody z majątku, wpływy z opłat, odsetki od środków bankowych

zgromadzonych na rachunkach bankowych. Budżet tworzą również: subwencja ogólna, składająca się

z  równych  szczebli  w  zależności  od  szczebla  samorządu;  dotacje  celowe  na  zadania:  zlecone

(w zakresie opieki społecznej, wypłaty zasiłków rodzinnych i  pielęgnacyjnych przez gminy), własne

(wypłaty  dochodów  mieszkaniowych,  dożywianie  uczniów,  utrzymanie  przedszkoli),  powierzone

powiatom  i  województwom  przez  administrację  rządową,  związane  z  realizacją  umów

międzynarodowych; pozostałe dochody, na przykład darowizny, spadki, dotacje z funduszy celowych

i innych  źródeł  pozabudżetowych,  środki  pochodzące  z  budżetu  UE  .  Udział  gmin  we  wpływach
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z podatków:  39,34%  z  tytułu  wpływów  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  oraz  6,71%

z podatku od osób prawnych.  Udziały  we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych

i prawnych (PIT i CIT) – przysługują gminom i powiatom. Są one w całości pobierane przez urzędy

skarbowe, a następnie przekazywane na rachunki budżetowe gmin i powiatów.

Budżet Gminy Biała

1. Budżet, wydatki majątkowe oraz dotacji na inwestycje Gminy Biała w latach 2007-2020

Tabela: Informacje dotyczące budżetu, wydatków majątkowych oraz dotacji na inwestycje w latach

2007-2020

Rok

obrotowy

Dochody

budżetu

wg  wykonania

i WPF

Wydatki

budżetu wg

wykonania i

WPF

 W tym wydatki

majątkowe 

 Wydatki

majątkowe

jako  %

wydatków

budżetu 

Dotacje na

inwestycje

wg danych z

gminy

% dotacji na

inwestycje  w

wydatkach

inwestycyjnych

Wynik

budżetu

2007         24 604 070        24 863 798               2 787 790 11% 0 0% -         259 728

2008         26 626 848        25 600 652               2 394 732 9% 0 0%        1 026 196

2009         27 055 948        27 541 108               3 070 943 11%                  130 000 4% -         485 160

2010         29 788 278        33 605 862               7 130 018 21%                     52 500 1% -      3 817 584

2011         29 360 515        30 307 401               4 089 789 13%                  178 684 4% -         946 886

2012         31 810 789        30 080 645               3 210 741 11%                       1 306 0,04%        1 730 144

2013         32 798 303        34 265 956               6 361 610 19%               2 129 278 33% -      1 467 653

2014         30 257 268        33 128 413               4 171 456 13%                  637 512 15% -      2 871 145

2015         31 930 000        31 550 000               2 700 000 9% 0 0%           380 000

2016         31 400 000        30 550 000               1 350 000 4% 0 0%           850 000

2017         31 900 000        31 100 000               1 000 000 3% 0 0%           800 000

2018         32 900 000        32 050 000               1 450 000 5% 0 0%           850 000

2019         33 600 000        32 900 000               1 600 000 5% 0 0%           700 000

2020         34 380 000        33 630 000               1 550 000 5% 0 0%           750 000

2007-2013 wg wykonania

2014 wg zaktualizowanego planu budżetu

2014-2020 wg Uchwały XXVIII.313.2013 z dnia 30.12.2013r. ws WPF

Wykres: Dochody, wydatki i wynik budżetu w latach 2007-2020
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2007-2013 wg wykonania

2014 wg zaktualizowanego planu budżetu

2014-2020 wg Uchwały XXVIII.313.2013 z dnia 30.12.2013r. ws WPF

W  latach  2007-2013  ujemny  wynik  budżetu  odnotowano  pięciokrotnie.  Prognozuje  się,

że ujemny wynik budżetu zostanie odnotowany również w 2014r. Na lata 2016-2020 zaplanowano

uzyskiwanie nieznacznej nadwyżki finansowej.

Wykres: Wydatki budżetu i wydatki majątkowe w latach 2007-2020

2007-2013 wg wykonania

2014 wg zaktualizowanego planu budżetu
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2014-2020 wg Uchwały XXVIII.313.2013 z dnia 30.12.2013r. ws. WPF

Wydatki  majątkowe  stanowiły  w  latach  2007-2013  od  9%  do  21%  wydatków  ogółem.

Wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, w latach 2014-2020 wydatki majątkowe stanowić będą

od  3%  do  13%  wydatków,  co  należy  uważać  za  poziom  realny.  Zaplanowane  wydatki  dotyczą

w szczególności następujących zadań:

- Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia – zmniejszenie zapotrzebowania

na ciepło oraz redukcji zanieczyszczeń do atmosfery,

-  Budowa drogi  gminnej  w  Chrzelicach  -  Podzamcze  -  Poprawa bezpieczeństwa ruchu  kołowego

i pieszego,

- Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa remizy OSP w Łączniku - poprawa bazy przeciwpożarowej,

- Modernizacja boisk sportowych w parku w Białej - poprawa bazy sportowej.

Wykres: Wydatki majątkowe oraz dotacje na inwestycje w latach 2007-2020

2007-2013 wg wykonania

2014 wg zaktualizowanego planu budżetu

2014-2020 wg Uchwały XXVIII.313.2013 z dnia 30.12.2013r. ws. WPF

Wydatki  inwestycyjne  w  latach  2007-2013  zostały  sfinansowane  przy  użyciu  funduszy

zewnętrznych, głównie funduszy Unii Europejskiej. Odsetek tego wsparcia (dotacji) stanowił od 0,04%

do  33% wydatków  majątkowych.  Jedynie  w  roku  2014  zaplanowano  także  sięgnięcie  po dotacje
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w wysokości 15%.  W latach 2016 – 2020 nie planuje się udziału dotacji na inwestycje  w wydatkach

inwestycyjnych.

Analiza dochodów i wydatków  budżetu w latach 2007 – 2012

Z punktu widzenia samodzielności gminy istotne znaczenie ma wyszczególnienie w jej  dochodach

dochodów własnych, tj. takich których źródłem nie jest budżet państwa. 

Dochody  własne  Gminy  Biała  stanowiły  w  2012r.  w  jej  ogólnych  dochodach  34,32%  (wskaźnik

samodzielności  gminy)  -  resztę  środków  stanowiły  dotacje  i  subwencje  z  budżetu  państwa.  Na

przestrzeni lat 2007 – 2012 wskaźnik ten wynosił dla Gminy średnio 33,78%.

Tabela: Dochody własne Gminy Biała

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kwota
      8 582 179,64 zł 10 111 189,88 zł  9 375 858,26 zł  8 960 109,99 zł 9 036 150,49 zł 10 918 682,24 zł 

% dochodów

własnych w

dochodach

ogółem 34,88 37,97 34,65 30,08 30,78 34,32

Źródło: www.stat.gov.pl 

Dla porównania, wskaźnik ten w pozostałych gminach Powiatu Prudnickiego w latach 2007 –

2012 ukształtował  się  następująco:  Gmina Prudnik –  46,67%, Gmina Głogówek – 48,17%, Gmina

Lubrza – 38,49%.

Największy udział w dochodach własnych Gminy Biała w 2012r. stanowił podatek rolny (ok.

28%), podatek od nieruchomości (22,88%) oraz podatek od osób fizycznych (ok. 22%),  przy czym

w 2012r. odnotowano znaczny (ok. 87%) wzrost udziału wpływów z tytułu podatku rolnego. 

Tabela: Udział podatku rolnego w dochodach własnych Gminy Biała

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kwota
1 519 725,79 zł 2 212 411,04 zł  2 212 101,10 zł  1 484 499,03 zł 1 632 677,80 zł    3 058 205,02 zł 

%

dochodów z

podatku

rolnego w

własnych w

dochodach

własnych

17,71 21,88 23,59 16,57 18,07 28,01

Źródło: www.stat.gov.pl 

Wśród  dochodów  własnych  Gminy  Biała  znaczny  udział  (9,27%)  mają  również  dochody

z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze. Wśród

nowych źródeł dochodów własnych Gminy w latach 2007 – 2012 pojawiły  się  w 2012r.  dochody
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z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz

dochody z  opłaty  targowej,  które  stanowią  jednak bardzo  niewielki  procent  dochodów własnych

Gminy (odpowiednio: 0,13 % i 0,02%). Od 2007r. systematycznie z roku na rok rosną wpływy z usług  -

w 2012r. stanowiły one 3,14% dochodu własnego Gminy. 

W latach 2007 – 2012 za wyjątkiem roku 2011r. dochody Gminy Biała na 1 mieszkańca miały

tendencję rosnącą. W roku 2012r. dochód na 1 mieszkańca wyniósł 2 891,89zł - w stosunku do roku

2011 wrósł on o 8,64%.

Tabela: Dochody Gminy Biała na 1 mieszkańca

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kwota 2 136,88 zł 2 327,73 zł 2 386,31 zł 2 670,40 zł 2 661,88 zł 2 891,89 zł
Źródło: www.stat.gov.pl 

Dla porównania,  dochód na 1 mieszkańca w pozostałych gminach Powiatu Prudnickiego w 2012r.

wyniósł: Gmina Prudnik – 2 756,83zł, Gmina Głogówek – 2 730,40zł, Gmina Lubrza – 2 785,55zł.

Na  pierwszym miejscu  w wydatkach  Gminy  Biała  od  wielu  lat  plasuje  się  oświata  i  wychowanie

(w 2012r.  –  44,89%  wydatków  Gminy)  jednakże  od  2011r.  notuje  się  lekki  spadek  wydatków

przeznaczonych na ten dział.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012
% wydatków

na oświatę i

wychowanie w

wydatkach

Gminy

brak danych 43,26 45,66 47,66 45,72 44,89

Pozostałe działy, które pochłaniają najwięcej wydatków gminnych to pomoc społeczna  - ok.  13%,

administracja publiczna – 10,33% oraz gospodarka mieszkaniowa – 6,84%.

W 2012r. zanotowano wyraźny spadek wydatków przeznaczonych na transport i  łączność.

Powolny  wzrost  wydatków  na  przestrzeni  ostatnich  lat  następuje  natomiast  w  następujących

działach: rolnictwo i łowiectwo, pomoc społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz

kultura fizyczna.

Tabela:  Wydatki  budżetu  Gminy  Biała  w  latach  2008  –  2013  w  podziale  na  Działy  Klasyfikacji

Budżetowej
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2008 2009 2010 2011 2012

Rolnictwo 

i łowiectwo
977 646,01 zł 1 093 741,42 zł 1 063 001,38 zł 1 104 964,40 zł 1 204 135,29 zł

Wytwarzanie i 

zaopatrywanie 

w energię 

elektryczną, gaz 

i wodę

106 583,75 zł 36 020,81 zł -   zł -   zł -   zł

Transport 

i łączność
1 474 993,73 zł 1 295 404,94 zł 2 978 801,66 zł 3 103 589,92 zł 1 421 229,38 zł

Gospodarka 

mieszkaniowa
2 116 657,21 zł 2 222 400,04 zł 2 430 629,70 zł 1 795 245,94 zł 2 058 327,04 zł

Działalność 

usługowa
383 488,38 zł 339 081,22 zł 327 788,69 zł 126 424,18 zł 298 857,62 zł

Administracja 

publiczna
2 771 792,80 zł 3 475 311,72 zł 2 891 439,16 zł 2 736 008,75 zł 3 110 269,01 zł

Urzędy 

naczelnych 

organów władzy 

państwowej, 

kontroli i ochrony

prawa oraz 

sądownictwa

1 690,00 zł 37 046,00 zł 111 331,99 zł 51 163,00 zł 1 918,00 zł

Obrona 

narodowa
-   zł 1 000,00 zł 500,00 zł 1 000,00 zł 1 000,27 zł

Bezpieczeństwo 

publiczne i 

ochrona 

przeciwpożarowa

183 777,25 zł 185 113,32 zł 334 543,49 zł 293 113,94 zł 253 861,68 zł

Dochody od osób

prawnych, od 

osób fizycznych i 

od innych 

jednostek 

nieposiadających 

osobowości 

prawnej oraz 

wydatki związane

z ich poborem

65 477,95 zł 60 325,87 zł 45 383,48 zł 68 412,09 zł -   zł

Obsługa długu 

publicznego
61 640,99 zł 48 048,76 zł 81 984,74 zł 271 260,70 zł 327 278,22 zł
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Oświata i 

wychowanie
11 075 052,00 zł 12 576 068,81 zł 16 016 533,67 zł 13 857 519,08 zł 13 504 573,25 zł

Ochrona zdrowia 154 448,22 zł 184 453,80 zł 210 007,28 zł 163 675,22 zł 167 239,31 zł

Pomoc społeczna 2 985 608,81 zł 3 080 310,88 zł 3 438 833,45 zł 3 485 424,11 zł 3 916 309,25 zł

Pozostałe 

zadania w 

zakresie polityki 

społecznej

-   zł -   zł 85 420,59 zł 165 397,80 zł -   zł

Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza

358 497,21 zł 296 715,01 zł 311 697,53 zł 306 604,15 zł 291 351,88 zł

Gospodarka 

komunalna i 

ochrona 

środowiska

870 441,83 zł 1 374 509,37 zł 1 845 221,56 zł 1 138 678,19 zł 1 263 841,25 zł

Kultura i ochrona

dziedzictwa 

narodowego

1 814 576,84 zł 1 040 310,00 zł 1 006 068,80 zł 1 397 520,03 zł 1 620 191,31 zł

Kultura fizyczna i 

sport
198 279,51 zł 195 245,71 zł 426 675,22 zł - -

Kultura fizyczna - - - 241 399,36 zł 640 262,60 zł

Źródło: www.stat.gov.pl 

Od roku 2011r. wydatki Gminy Biała na 1 mieszkańca mają tendencję malejącą  - w  2012r. wynosiły

one 2 734,60zł. 

Tabela: Wydatki Gminy Biała na 1 mieszkańca

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kwota 2 159,44 zł 2 238,01 zł 2 429,10 zł 3 012,63 zł 2 747,72 zł 2 734,60 zł
Źródło: www.stat.gov.pl 

Dla porównania, wydatki na 1 mieszkańca w pozostałych gminach Powiatu Prudnickiego w 2012r.

wyniosły: Gmina Prudnik – 2 851,17zł, Gmina Głogówek – 2 734,68zł, Gmina Lubrza – 2 519,85zł.

IX. PROMOCJA I INFORMACJA
Gmina  Biała  prowadzi  działalność  promocyjną  oraz  informacyjną,  a  działania  te  są

uzupełniane przez inicjatywy lokalnych społeczności. W efekcie mamy obecnie pakiet tradycyjnych

(papierowych) edycji informacyjnych i promocyjnych: foldery, mapy, monografie, a także działające
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strony internetowe, z których najbardziej profesjonalną pod względem estetyki oraz zawartych treści

jest strona samorządowa biala.gmina.pl. Zawarte tam informacje są w dużej mierze aktualizowane,

intuicyjne poruszanie się w zasobach strony pozwala bez problemu wyszukać informacje dotyczące

terenów rozwoju gospodarczego. Na stronie umieszczona jest również mapa interaktywna gminy (nie

zaktualizowana  w  całości).  Sołectwa:  Chrzelice  (Chrzelice.pl)  oraz  Gostomia  (gostomia.webd.pl)

prowadzą  strony  o  własnych  miejscowościach,  jednak  są  one  rzadko  aktualizowane.  Placówki

oświatowe mają własne strony, podobnie spółka „Wodociągi i Kanalizacja w Białej”. Strony te jednak

nie są spójne graficznie. Prócz instytucji  i organizacji:  Gminne Centrum Kultury, LKS Polonia Biała,

oraz  świetlica  PG Biała  (dane z  facebook.pl)  nie  odnotowaliśmy  profili  gminy,  urzędu,  placówek,

innych  organizacji  na  portalach  społecznościowych:  facebook,  instagram,  twitter.  Nie  ma

zindywidualizowanych aplikacji mobilnych powiązanych z gminą Biała (turystycznych, informacyjnych,

promocyjnych).

Najpopularniejszym  sposobem  przekazywania  informacji  adresowanej  do  mieszkańców

(kierunek przekazu: JST – społeczność) są tablice ogłoszeń w sołectwach. Nie są one ujednolicone, nie

stanowią  –  chociaż  mogą  –  nośnika  promocyjnego  gminy  (z  wyłączeniem  efektownej  tablicy

w Dębinie).

W  mediach  obcych  (poza  „Panoramą  Bialską”)  informacje  o  gminie  Biała  pojawiają  się

w związku z aktualnymi wydarzeniami. Popularne na terenie są media: „Tygodnik Prudnicki”, „NTO”,

„Radio  Opole”,  „Radio  Plus”,  TVP  Opole.  Nie  ma  praktyki  opracowywania  cyklicznych  (np.

tygodniowych) materiałów prasowych, które byłyby przesyłane do redakcji regionalnych.

Sieć  informacji  między  JST  oraz  organizacjami  pozarządowymi  koordynuje  Pełnomocnik

Burmistrza ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Niedostateczne  narzędzia  komunikacji  w  świecie,  gdzie  dostęp  do  informacji  jest

najcenniejszym  zasobem  wpływa  na  małe  zainteresowanie  obszarem  przez  osoby  spoza  terenu

gminy.
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ROZDZIAŁ II:

OCENA ZASOBÓW - ANALIZA SWOT
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Technika  analityczna  SWOT  polega  na  posegregowaniu  posiadanych  informacji  o  danej

sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):  S (Strengths) – mocne strony:

wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego podmiotu,  W (Weaknesses) – słabe

strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego podmiotu,  O (Opportunities) –

szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego podmiotu szansę korzystnej zmiany, T (Threats) –

zagrożenia:  wszystko  to  co  stwarza  dla  analizowanego  podmiotu  niebezpieczeństwo  zmiany

niekorzystnej.

PO
ŁO

ŻE
N

IE
 I 

RE
LA

CJ
E 

ZE
W

N
ĘT

RZ
N

E MOCNE STRONY SŁABE STRONY
 położenie w bezpośredniej bliskości 

miasta powiatowego
 położenie przygraniczne
 dobrze rozwinięta sieć komunikacji
 istniejące szlaki turystyczne i droga 

rowerowa o wysokim standardzie
 zbudowane relacje z innymi gminami 

i zagranicznymi partnerami

 położenie na obrzeżu województwa, 
w znacznej odległości od Opola

 brak dogodnych połączeń 
komunikacyjnych autobusowych 

 brak linii kolejowej
 brak miejsc pracy w innych gminach
 słabo rozpoznawalny obszar
 niedostateczny rozwój sieci 

teleinformatycznej (sieci 
szerokopasmowe)

SZANSE ZAGROŻENIA
 Przywracanie koncepcji rozwoju 

kolejnictwa w Polsce
 Fundusze unijne w latach 2014-2020

 Spadek znaczenia Powiatu 
Prudnickiego w regionie

 Słabe znaczenie powiatu w 
województwie

POZYTYWNE NEGATYWNE

ŁA
D

 P
RZ

ES
TR

ZE
N

N
Y MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 historycznie ważna zabudowa sołectw
i miasta

 zwodociągowanie obszaru gminy
 istniejące MPZP dla miasta i części 

sołectw
 wysoka jakość gleb i rozwinięta 

gospodarka rolna
 rozwinięta i zmodernizowana sieć 

świetlic wiejskich
 istniejące tereny rozwoju 

gospodarczego
 rozwinięta infrastruktura sportowa i 

rekreacyjna
 zagospodarowane przestrzenie 

publiczne

 zły stan zabytków ruchomych 
i nieruchomych

 niedostatecznie rozwinięta sieć 
kanalizacyjna (brak koncepcji 
zagospodarowania odpadów ciekłych)

 ograniczona liczba komunalnych 
terenów inwestycyjnych

 niszczejące obiekty prywatne
 chaotyczna zabudowa wiejska
 słaba specjalizacja sołectw – nie mają 

charakteru oryginalnych, 
wyróżniających się miejscowości.

SZANSE ZAGROŻENIA

74



 Zrównoważony rozwój całego 
województwa

 Wyjazdy za granicę kraju i 
poznawanie nowych rozwiązań 
wpływających na poprawę estetyki 
wsi

 Fundusze unijne w latach 2014-2020

 Peryferyjność obszaru
 Emigracja zarobkowa i pozostawianie 

obiektów bez właścicieli – 
pogarszająca się tkanka budowlana na 
wsiach

 Inwestowanie funduszy regionalnych 
i powiatowych poza sieć dróg na 
obszarze gminy

POZYTYWNE NEGATYWNE

ŚR
O

D
O

W
IS

KO MOCNE STRONY SŁABE STRONY
 położenie geograficzne
 interesujące doliny sieci rzeki 
 walory  przyrodnicze  OChK  Bory

Niemodlińskie
 wdrażanie  programów  sprzyjających

ochronie  środowiska,  w  tym
programu usuwania azbestu

 łagodny  klimat  sprzyjający  uprawom
sadowniczym, ogrodniczym i rolnym

 słabo rozwinięta sieć kanalizacji 
sanitarnej

 znaczne zanieczyszczenie cieków
 mało inwestycji związanych z OZE 

(odnawialne źródła energii)
 niedostateczna promocja walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych

SZANSE ZAGROŻENIA
 Zrównoważony rozwój całego 

województwa
 Wyjazdy za granicę kraju i 

poznawanie nowych rozwiązań 
wpływających na poprawę estetyki 
wsi

 Fundusze unijne w latach 2014-2020
 wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców Gminy Biała
 konieczność dostosowywania się do 

przepisów unijnych w zakresie 
ochrony środowiska

 zaostrzanie przepisów związanych z 
ochroną środowiska

 promocja województwa opolskiego 
jako obszaru atrakcyjnego 
turystycznie

 Mało ekologiczna gospodarka rolna i 
zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych

 Zmiany klimatyczne
 Zmiana struktur hydrologicznych
 Wysokie koszty indywidualne związane

w ochroną środowiska
 Przekształcanie środowiska w związku 

z rozwojem rolnictwa

POZYTYWNE NEGATYWNE

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
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SP
O

ŁE
CZ

N
O

ŚĆ
 L

O
KA

LN
A   tradycyjne imprezy związane z 

kulturą rolniczą: dożynki
 bogata oferta wydarzeń 

kulturalnych
 stworzone okoliczności do 

uprawiania rekreacji
 działające organizacje społeczne
 działalność świetlic wiejskich
 współpraca międzynarodowa
 działalność Gminnego Centrum 

Kultury
 tradycyjna gospodarka rolna, co 

wpływa na tworzenie 
interesujących krajobrazów

 konsultowanie spraw 
społecznych, projektów i 
dokumentów



 niski poziom aktywności gospodarczej
 coraz niższa liczba mieszkańców gminy
  „wypłukiwanie” z obszaru osób 

najbardziej aktywnych, mobilnych 
i przedsiębiorczych

 niedostateczne doświadczenie w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych na 
działania projektowe i zarządzania 
projektami;

 brak lokalnego przetwórstwa opartego na 
tradycyjnej gospodarce rolnej

 brak miejsc opieki nad seniorami
 Biała – jedyny i najważniejszy 

ośrodek/centrum usług (kumulacja 
środków i najważniejszych wydarzeń tylko 
w mieście)

 Słaba współpraca między miejscowościami
 Krytykanctwo
 Małe zasoby finansowe organizacji 

pozarządowych
SZANSE ZAGROŻENIA

 Zrównoważony rozwój całego 
województwa

 Wyjazdy za granicę kraju i 
poznawanie nowych rozwiązań 
wpływających na poprawę 
estetyki wsi

 Fundusze unijne w latach 2014-
2020

 sprzyjająca polityka regionalna 
nastawiona na rozwój obszarów 
wiejskich

 kryzys gospodarczy w UE
 odpływ dużych podmiotów gospodarczych

z subregionu
 niepewna polityka fiskalna kraju
 mała konkurencyjność terenów 

inwestycyjnych
 kryzys demograficzny
 trudności w pozyskiwaniu środków 

finansowych z zewnątrz,
 postępująca indywidualizacja życia 

społecznego ,
 starzenie się społeczeństwa, a 

jednocześnie mały przyrost naturalny,
 migracja młodzieży związana z edukacją i 

poszukiwaniem pracy,
 upadek firm w pobliskich miastach,
 bezrobocie
 skomplikowane przepisy i mało czytelne 

prawo – niechęć do rozpoczynania 
działalności gospodarczej

 obawa przed nowym
 przekazywanie negatywnych informacji o 

obszarze wpływających na budowanie 
niewłaściwego wizerunku gminy

POZYTYWNE NEGATYWNE

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
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G
O

SP
O

D
AR

KA   rozwinięta tradycyjna branża: 
rolnictwo

 przodujące rolnictwo  regionie: 
uprawy i rolnictwo

 dobrze rozwinięta baza 
noclegowa i gastronomiczna

 rozwój usług związanych z 
rolnictwem

 stabilny i znany zakład pracy: 
Ustronianka

 uruchomienie linii produkcyjnej 
zdrowych soków firmy 
Nutrogenica

 rozwój usług noclegowych i 
gastronomicznych

 branża wyróżniająca gminę w 
regonie: cukiernictwo i 
piekarnictwo

 niski poziom aktywności gospodarczej
 coraz niższa liczba mieszkańców gminy
  „wypłukiwanie” z obszaru osób 

najbardziej aktywnych, mobilnych 
i przedsiębiorczych

 niedostateczne doświadczenie w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych 
powstawanie i rozwój działalności 
gospodarczej

 brak lokalnego przetwórstwa opartego na 
tradycyjnej gospodarce rolnej

 brak miejsc umożliwiających zakup 
żywności oraz produktów ekologicznych

 słabo rozwinięta sieć internetowa
 zbyt wysokie wymagania finansowe 

(niedostosowane do realiów) dot. 
sprzedaży nieruchomości przez właścicieli 
prywatnych

SZANSE ZAGROŻENIA
 Zrównoważony rozwój całego 

województwa
 Wyjazdy za granicę kraju i 

poznawanie nowych rozwiązań 
wpływających na poprawę 
estetyki wsi

 Fundusze unijne w latach 2014-
2020

 sprzyjająca polityka regionalna 
nastawiona na rozwój obszarów 
wiejskich

 kryzys gospodarczy w UE
 odpływ dużych podmiotów gospodarczych

z subregionu
 niepewna polityka fiskalna kraju
 mała konkurencyjność terenów 

inwestycyjnych
 kryzys demograficzny
 trudności w pozyskiwaniu środków 

finansowych z zewnątrz,
 migracja młodzieży związana z edukacją i 

poszukiwaniem pracy,
 upadek firm w pobliskich miastach,
 skomplikowane przepisy i mało czytelne 

prawo – niechęć do rozpoczynania 
działalności gospodarczej

POZYTYWNE NEGATYWNE

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
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 strona biala.gmina.pl
 niski poziom aktywności gospodarczej
 coraz niższa liczba mieszkańców gminy
  „wypłukiwanie” z obszaru osób 

najbardziej aktywnych, mobilnych 
i przedsiębiorczych

 niedostateczne doświadczenie w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych 
powstawanie i rozwój działalności 
gospodarczej

 brak lokalnego przetwórstwa opartego na
tradycyjnej gospodarce rolnej

 brak miejsc umożliwiających zakup 
żywności oraz produktów ekologicznych

 słabo rozwinięta sieć internetowa

SZANSE ZAGROŻENIA
 Zrównoważony rozwój całego 

województwa
 Wyjazdy za granicę kraju i 

poznawanie nowych rozwiązań 
wpływających na poprawę estetyki 
wsi

 Fundusze unijne w latach 2014-
2020

 sprzyjająca polityka regionalna 
nastawiona na rozwój obszarów 
wiejskich

 kryzys gospodarczy w UE
 odpływ dużych podmiotów 

gospodarczych z subregionu
 niepewna polityka fiskalna kraju
 mała konkurencyjność terenów 

inwestycyjnych
 kryzys demograficzny
 trudności w pozyskiwaniu środków 

finansowych z zewnątrz,
 migracja młodzieży związana z edukacją i 

poszukiwaniem pracy,
 upadek firm w pobliskich miastach,
 skomplikowane przepisy i mało czytelne 

prawo – niechęć do rozpoczynania 
działalności gospodarczej

POZYTYWNE NEGATYWNE
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ROZDZIAŁ III:

ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE:

CELE ROZWOJOWE
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III. 1 ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY

III.1.1: DEPOPULACJA

Dane  statystyczne  potwierdzają,  że  w  gminie  Biała  obserwujemy  niekorzystny  trend

demograficzny typowy dla całego województwa opolskiego, i szerzej – dla całego kraju. Spadek liczby

mieszkańców  to  skutek  niskiego  przyrostu  naturalnego  oraz  migracji  do  sąsiednich  metropolii:

Wrocławia, Katowic; stolicy kraju: Warszawy, stolicy województwa: Opola oraz innych państw Unii

Europejskiej, przede wszystkim do Niemiec i Holandii. Położenie peryferyjne w stosunku do stolicy

województwa wpływa też na fakt, że subregion jest pomijany w wyborach lokalizacji  ważnych dla

regionu instytucji, przedsiębiorstw, organizacji. Tym samym nie powstają na obszarze gminy firmy,

które budowałyby potencjał lokalnego rynku pracy, brak pracy gwarantującej zarobki umożliwiające

godne życie nie sprzyja pozostawaniu na obszarze gminy osobom mobilnym i  aktywnym, ani  nie

sprzyja wybieraniu tego obszaru jako pożądanego miejsca zamieszkania.

Zmniejszająca  się  liczba  mieszkańców  to  zmniejszenie  wpływów  do  budżetu  gminy,

w konsekwencji  mniejsze wydatki  na inwestycje i  przedsięwzięcia związane z rozwojem lokalnym.

Efekt:  coraz  większe  dysproporcje  między  regionami,  pogłębiająca  się  peryferyjność  niektórych

ośrodków, kurcząca się liczba miejsc pracy, zanik aktywności gospodarczej, co powoduje zwiększoną

migrację zarobkową. Konsekwencje emigracji:

- finansowe

- gospodarcze

- społeczne

- emocjonalne

- wychowawcze

- zmiana hierarchii wartości, zwłaszcza młodego pokolenia

- ubytek kadr kwalifikowanych

Z obszaru  gminy „wypływają”  przede wszystkim osoby młode,  ambitne i  przedsiębiorcze.

Taka sytuacja wpłynęła na zmianę struktury demograficznej obszaru. W świetle prognoz Eurostatu,

udział osób powyżej 65 roku życia w samej tylko populacji Unii Europejskiej, wzrośnie do roku 2050

z 17% do 30%, natomiast osób poniżej 24 roku życia spadnie z 30% do 23%. Społeczeństwo – w tym

i mieszkańcy Gminy Biała – starzeje się. 
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PROBLEM NR 1:

ZMNIEJSZAJĄCA SIĘ LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY I STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO.



III.1.2:  NISKA  AKTYWNOŚĆ  GOSPODARCZA  I  BRAK  POŻĄDANYCH  MIEJSC

PRACY

Procesy,  jakie zachodzą w związku z rozwojem technologii,  zmniejszeniem liczby ludności,

otwarciem granic  w obszarze  Unii  Europejskiej  rodzą skutki  społeczne, a te z kolei  konsekwencje

gospodarcze.  Z  jednej  strony  nastąpił  wzrost  wymiany  myśli,  towarów  i  usług,  rozwój  nowych

technologii,  z  drugiej  zmienia  się  charakter  pracy  (etatyzm  zastępowany  jest  nową  organizacją

zatrudnienia  na  umowach  cywilno-prawnych),  coraz  większe  jest  zapotrzebowanie  na  wysokie

kwalifikacje, a maleją oferty związane z pracą wymagającą niskich kwalifikacji,  kwalifikacje zresztą

coraz szybciej tracą na wartości, w związku  z czym rozwija się potrzeba ustawicznego kształcenia,

pracownicy  obecni  i potencjalni  są  dużo  bardziej  mobilni  (kompetencyjnie  oraz  geograficznie),

zmienia  się  charakter  rodziny,  najważniejszym  elementem w  strukturze  społecznej  –  odbiorcami

usług i produktów – stają się osoby w wieku 60 plus. Skutki – jeszcze nie akceptowane powszechnie –

to  elastyczny  wiek  emerytalny,  promowanie  dłuższej  aktywności  zawodowej  oraz  podejmowanie

działań na rzecz aktywności kobiet, osób wyłączonych z rynku pracy.

Istotnym problemem związanym z bialskim rynkiem pracy jest sytuacja materialna tych grup,

które odczuwają realne zagrożenie egzystencji: stracili bądź są przekonani, że stracą pracę, a ich wiek,

mobilność, czy kwalifikacje nie odpowiadają potrzebom rynku. Z drugiej strony osoby zainteresowane

powrotem zza granicy oczekują porównywalnych do tych uzyskiwanych w Niemczech czy Holandii

pensji,  umożliwiających im życie na poziomie, do którego się przyzwyczaili.   Takich warunków nie

spełnią  tradycyjne  miejsca  pracy  w  firmach,  które  starają  się  ograniczyć  koszty  zatrudniania

pracowników  –  a  w  związku  z  tym,  że  stopa  bezrobocia  jest  wysoka  –  mogą  oferować  niskie

wynagrodzenie. Charakterystyka lokalnego rynku pracy to przede wszystkim rolnictwo jako osiowa

branża  (bez  jednoczesnego  rozwoju  przetwórstwa,  sprzedaży  produktów,  rozwoju  gospodarstw

ekologicznych) oraz piekarnictwo i cukiernictwo i jako branża uzupełniająca: turystyka.

Wydaje się,  że przeszkodą w rozwoju przetwórstwa rolnego jest najprawdopodobniej brak

odpowiedniej  informacji  oraz  infrastruktury  wzmacniającej  działania  związane  np.  z  rolnictwem

ekologicznym  (uprawy  i  hodowla),  przetwórstwem  warzyw  i  owoców,  uprawą  produktów  dla

przemysłu farmaceutycznego, czy kosmetycznego.
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PROBLEM NR 2:

SŁABA AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA MIESZKAŃCÓW I BRAK INWESTORÓW 

ZEWNĘTRZNYCH



III.1.3: PRZESTRZEŃ WYMAGAJĄCA PRZEKSZTAŁCEŃ

Gmina Biała systematycznie prowadzi  remonty i  inwestycje związane z ochroną obiektów

komunalnych,  w  tym  zabytków.  Działaniom  tym  wtórują  przedstawiciele  parafii  i  organizacje

pozarządowe.  Ze  względu  na  możliwości  budżetu  były  one  wprowadzone  stopniowo

i w ograniczonym – wobec potrzeb – zakresie.  Wszystkie jednak miały na celu nie tylko poprawę

stanu  infrastruktury  komunalnej,  ale  również  stworzenie  mieszkańcom  gminy  warunków  do

wyrażania własnej aktywności oraz integracji.

Nastąpiły  inwestycje  sportowe (basen w Białej,  sala gimnastyczna w Łączniku),  w ramach

działania „Odnowa i rozwój wsi” zostały zmodernizowane inne obiekty sportowe, powstały siłownie

zewnętrzne, oraz zmodernizowana sieć świetlic wiejskich. W niektórych miejscowościach (Pogórze,

Dębina)  powstają  tablice  informacyjne.  Niestety,  nie  ma  spójnej  koncepcji  zagospodarowania

przestrzeni  publicznej  sołectw  i  zbudowania  wsi  wizerunkowych,  np.  specjalizujących  się

w nasadzeniach określonych gatunków roślin. Jako całość gmina Biała jest już miejscem atrakcyjnym

do zamieszkania, w ocenie poszczególnych sołectw – niezbędne jest podjęcie działań poprawiających

ich estetykę oraz ład przestrzenny. 

Przeznaczone pod rozwój działalności gospodarczej Bialskie Strefy Rozwoju Gospodarczego są

odpowiednio przygotowane pod względem informacyjnym i promocyjnym. 

Właściwie zagospodarowana przestrzeń wpływa w szybki i znaczący sposób na poprawę życia

mieszkańców.  Tworzenie  obszarów  o  charakterze  zgodnym  z  profilem  gminy  (rolnictwo,

sadownictwo, ogrodnictwo, usługi dla rolnictwa, turystyka) i jej położeniem geograficznym wpłynie

na zmianę wizerunku gminy Biała, jako miejsca pożądanego do zamieszkania. Rozpoczynając pracę

nad  zmianą  przestrzeni  publicznych  należy  dbać  o  jak  najwyższą  jakość  tych  zmian.  Ważnym

elementem  powinno  być  zapewnienie  dostępu  do  tych  przestrzeni  dla  osób  w  każdym  wieku:

mieszkańców  gminy,  odwiedzających,  turystów,  osób  z  niepełnosprawnościami  (likwidacja  barier

architektonicznych, przyjazne chodniki itp. Dzięki poprawie wizualnej jakości przestrzeni publicznej

gminy nastąpią zmiany w postawach właścicieli gospodarstw indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Stworzenie  pożądanych  warunków  do  zamieszkania  i wypromowanie  tych  miejsc  wpłynie  na

zwiększenie liczby mieszkańców. Zmiany będą postępowały sukcesywnie, najszybciej te, które będą

efektem koncepcji zagospodarowania terenów zielonych. 

Właściwie  zagospodarowana  przestrzeń  publiczna  ma  umożliwiać  bezproblemowe

poruszanie się, spacery, aktywną rekreację, uprawianie sportów. Można także przewidzieć miejsca do

prezentacji sztuki i wydarzeń artystycznych, w tym również imprez masowych. Wprowadzenie tych

elementów  może  odbyć  się  na  ogłoszeniu  konkursu  na  koncepcję  zagospodarowania  miejsc
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publicznych  w gminie.  Zaniedbanie  rozwiązania  tego  problemu  może  doprowadzić  do  wzrostu

negatywnych zjawisk. Jak dowodzi A. Kiziniewicz w artykule "Nasze wspólne dobro. Nasza przestrzeń

publiczna"  opublikowanym  w  C.H.  Beck  Nieruchomości,  styczeń  2013,  „badania  statystyczne

w Zachodniej  Europie  wykazują,  że  aż  ok.  85%  populacji  ma  rozwiniętą  świadomość,  że  jakość

przestrzeni  publicznej  wraz  z  otaczającym środowiskiem ma bezpośredni  wpływ na  ludzkie  życie

i samopoczucie mieszkańców. Wiadomo też, że sam dostęp do tej przestrzeni nie wystarczy, należy

nią odpowiednio zarządzać, projektować i zagospodarowywać. (…) Wraz z zaniedbaniem jakości tej

przestrzeni,  wzrastają  zachowania  negatywne  takie  jak  deprawacja  społeczna  i  zachowania

kryminalne w okolicy.” Źle, albo wcale nie zagospodarowana przestrzeń publiczna ma wpływ na cenę

nieruchomości  prywatnych  położonych  w  jej  otoczeniu,  a  także  stan  zdrowia  mieszkańców.

Najważniejszym  obecnie  powodem,  dla  którego  w  gminie  należy  zainwestować  w  przestrzeń

publiczną  jest  związek  jej  stanu  z  rozwojem  młodego  pokolenia  –  możliwością  uprawiania

w bezpieczny sposób sportów, spotykania się, wzrostu poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne,

a tym samym zwiększenie świadomości obywatelskiej i poczucia związku ze swoją małą ojczyzną.

Ważnym  partnerem  w  kształtowaniu  przestrzeni  publicznej  są  organizacje  pozarządowe,

które  w sprzyjających  okolicznościach  mogą  samodzielnie  podejmować  działania,  których  celem

będzie  poprawa  estetyki  obszaru.  Powinny  mieć  w  tym  względzie  wsparcie  administracji

samorządowej.

III.1.4: MARKA „GMINA BIAŁA” NIEROZPOZNAWALNA W REGIONIE

Gmina  Biała  to  obszar,  który  –  zwłaszcza  w  porównaniu  z  sąsiednimi  terenami  –  pod

względem infrastrukturalnym jest na dość wysokim poziomie. Również położenie geograficzne i układ

komunikacyjny stanowi ważny zasób i powinien być bodźcem rozwojowym. Mimo to, obszar gminy

Biała jest postrzegany jako peryferyjny i nieatrakcyjny. Ma to bezpośrednie znaczenie dla rozwoju

gospodarczego – mimo umieszczenia informacji o Bialskich Obszarach Rozwoju Gospodarczego na

stronie internetowej gminy, na portalach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i Polskiej Agencji
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PROBLEM NR 3:

WYMAGAJĄCE REMONTÓW ZABYTKI I MAŁO WYRAZISTE PRZESTRZENIE PUBLICZNE 

NIEDOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB W STARSZYM WIEKU I Z OGRANICZONĄ 

ZDOLNOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ.



Informacji  i  Inwestycji  Zagranicznych  najprawdopodobniej  nikt  specjalnie  tego  właśnie  obszaru

wyszukiwać nie będzie. Trudno też o jednolitą identyfikację Gminy Biała – czy to z jej potencjałem

rolnym  i  potencjalnym:  przetwórstwem,  jak  i  rekreacyjnym  (zabytki,  turystyka  rowerowa  nordic

walking),  czy też gospodarczym (rolnictwo, piekarnictwo, cukiernictwo). Nośnikiem informacji  jest

prócz  globalnej  sieci  internetowej  także  tzw.  marketing  małych  kroków,  czyli  przekazywanie

informacji  w każdym niemal kontakcie z potencjalnym mieszkańcem, przedsiębiorcą,  inwestorem.

Należy  także  zwrócić  uwagę,  że  instytucje  prowadzące  działalność  informacyjną  są  otwarte  w

godzinach  urzędowych,  nie  w  weekendy,  czy  święta,  czyli  wtedy,  gdy  ruch  turystyczny  jest

największy.

Mimo  niewątpliwych atutów jakimi są niskie ceny nieruchomości, rzadko też gmina Biała

wybierana jest na miejsce zamieszkania. Zapewne największym problemem jest brak informacji  o

zasobach gminy oraz spójnej koncepcji promocji sukcesów wszystkich podmiotów życia społecznego

tego obszaru.

Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy są cele strategiczne, operacyjne oraz konkretne

przedsięwzięcia.

III.2 WIZJA I CELE ROZWOJOWE

Rozwój Gminy Biała zależy od wielu czynników zewnętrznych, w tym przepisów i  programów

Unii Europejskiej, warunków tworzonych przez państwo polskie, a także okoliczności globalnych, jak

zmiany klimatyczne, czy kryzysy gospodarcze. Są jednak czynniki zależne od ludzi, którzy zamieszkują

ten obszar i ich reprezentacje: samorząd lokalny, organizacje społeczne, przedsiębiorców. Zgodnie

z przyjętymi  przez  Polskę  i  Unię  Europejską  założeniami  wszelkie  działania  podejmowane  przez

wspólnotę gminną będą zgodne z ideą zwiększenia liczby ludności  gminy i  zatrudnienia wśród jej

mieszkańców,  a  także  wykorzystania  najmocniejszych  stron  obszaru  w budowaniu  jego

konkurencyjności. 
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PROBLEM NR 4:

NIEWIELU SŁYSZAŁO O GMINIE BIAŁA JAKO MIEJSCU ATRAKCYJNYM DO ZAMIESZKANIA, 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, INWESTOWANIA.



Wizja rozwoju Gminy Biała zakłada, że do roku 2020 obszar ten będą zamieszkiwali ludzie

o kwalifikacjach  dostosowanych  do  lokalnego  i  regionalnego  rynku  pracy,  otwarci  na  zmianę,

ustawiczne  kształcenie  i  innowacyjne  rozwiązania.  Będzie  to  obszar  wykorzystujący  nowoczesne

rozwiązania technologiczne związane z branżą rolniczą. Estetycznie zagospodarowany, funkcjonalny

dla osób starszych, zintegrowany. 

CEL STRATEGICZNY NR 1

STWORZENIE WARUNKÓW DO ZWIĘKSZENIA LICZBY MIESZKAŃCÓW GMINY

Zwiększająca się liczba mieszkańców Gminy Biała to najważniejszy cel, który w rzeczywistości

determinuje osiągnięcie pozostałych. Samorząd lokalny, wsparty działaniami mieszkańców powinien

zacząć tworzyć warunki do wyboru tego obszaru na miejsce zamieszkania i płacenie tutaj podatków.

Wzrost liczby ludności będzie skutkował wzrostem zwrotu podatku PIT do budżetu i zwiększeniem

jego możliwości inwestycyjnych, co z kolei wpłynie na poprawę jakości życia wszystkich podmiotów

życia publicznego i społecznego. Nowi mieszkańcy obszaru to również powód do rozwoju działalności

małych  podmiotów  handlowych  i  usługowych,  które  powstaną,  by  odpowiedzieć  na  potrzeby

rozwijającej się społeczności. Zwrot podatku z CIT również zasili lokalny budżet.

Ze  względu  na  preferencje  dotyczące  miejsca  zamieszkania  trudno  będzie  zaspokoić

wszystkie  potrzeby  –  najistotniejsze  z  nich  (godna  pensja  za  satysfakcjonującą  pracę)  nie  zależą

bowiem od działań na szczeblu samorządowym. Z drugiej strony obecne przeświadczenie, że jedyną

motywacją do zamieszkania na danym obszarze jest możliwość znalezienia pracy też nie jest do końca

właściwe. Jest  to jeden z powodów, ale nie jedyny i  nie decydujący.  Wśród respondentów wielu
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badań, jakie były prowadzone w tym zakresie głównym motywem wyboru miejsca jest praca, ale

wtedy, gdy otrzymują za nią godziwą zapłatę (to pojęcie jest interpretowane indywidualnie). Osobiste

potrzeby i preferencje to również: szybki dojazd do pracy (gdy respondent pracował poza miejscem

zamieszkania); drogi dobrej jakości, chodniki, estetyczne aranżacje przestrzeni, sielskość wsi; ciekawa

oferta rozrywkowa i kulturalna miasta; poczucie bezpieczeństwa; łatwy dostęp do sklepów, żłobków,

przedszkoli i szkół (działających dłużej niż standardowo); dóbr kultury; rozwinięta strefa rekreacyjna

(sale fitness, boiska, place zabaw itp.) oraz panująca na dane miejsce moda. Prócz zmian, jakie na

obszarze gminy muszą zajść, niezbędna będzie także celowana promocja. Należy sobie uzmysłowić,

że stworzenie takich warunków wpłynie na przyciągnięcie nowych mieszkańców z innych obszarów

powiatu lub regionu. Może także wpłynąć na zwiększenie reemigracji.

Samorząd może także stworzyć warunki do realizacji programów imigracyjnych z wybranych

obszarów świata.

CELE
OPERACYJNE

1.1 ROZWÓJ ZASOBÓW
TKANKI

MIESZKANIOWEJ ORAZ
DZIAŁEK

BUDOWLANYCH 

1.2 WDROŻENIE
PROGRAMU

IMIGRACYJNEGO

1.3 WSPARCIE RODZIN
Z MAŁYMI DZIEĆMI ORAZ

SENIORÓW

DZIAŁANIA
INWESTYCYJNE

1.1.1 SPRZEDAŻ 
ZASOBÓW 
KOMUNALNYCH 
OBECNYCH I 
POZYSKANYCH NA 
RYNKU WTÓRNYM 
NIERUCHOMOŚCI

1.2.1 BUDOWA LUB 
ADAPTACJA ZASOBÓW 
KOMUNALNYCH NA 
MIESZKANIA.

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

1.1.2 BUDOWA LUB 
ADAPTACJA 
BUDYNKÓW 
DOSTOSOWANYCH DO 
POTRZEB OSÓB 
STARSZYCH I RODZIN Z 
MAŁYMI DZIEĆMI ORAZ 
TZW. MIESZKAŃ 
SŁUŻBOWYCH

1.3.2 ARANŻOWANIE 
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
ZGODNE Z 
OCZEKIWANIAMI GRUP 
MIESZKAŃCÓW NA 
DANYM TERENIE.

1.1.3 „ZIELONE” 
INWESTYCJE  (OZE, 
produkcja torfu, 
biogazownie)

DZIAŁANIA
SPOŁECZNE

1.1.2 PROWADZENIE 
KAMPANII 
PROMOCYJNYCH

1.2.2 WSPARCIE W 
POKONYWANIU RÓŻNIC 
MIĘDZYKULTUROWYCH

1.3.2 WŁĄCZENIE SIĘ W 
DZIAŁANIA OPOLSKIEJ 
STREFY 
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I INFORMACYJNYCH
1.2.3 WDROŻENIE 
PROGRAMÓW NAUKI 
JĘZYKA POLSKIEGO JAKO 
OBCEGO

DEMOGRAFICZNEJ

1.3.3 PROMOCJA 
WŁĄCZANIA OSÓB 60+ 
W ŻYCIE SPOŁECZNE I 
GOSPODARCZE

1.3.4 PROWADZENIE 
KAMPANII 
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

CEL STRATEGICZNY NR 2

WSPIERANIE LOKALNEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

Pod pojęciem  aktywności  gospodarczej  rozumiemy  wszystkie  działania,  w efekcie  których

powstaną na obszarze Gminy Biała nowe podmioty gospodarcze: samozatrudnienie,  mikro i  małe

firmy,  średnie  i  duże  przedsiębiorstwa,  ale  też  organizacje  społeczne,  która  w ramach  własnych

statutów  prowadzą  odpłatną  i  nieodpłatną  działalność,  a  także  rejestrują  się,  jako  podmioty

gospodarcze. Z tego też względu należy zróżnicować narzędzia, które taki rozwój będą wzmacniać.

Samorząd nie ma możliwości tworzenia miejsc pracy, może jednak odpowiadać na zidentyfikowane

potrzeby i w ramach przepisów prawa wspierać przedsiębiorców. Analiza możliwości rozwojowych

Gminy  Biała  wpłynęła  na  wybór  dwóch  kierunków  rozwoju:  rolnictwa  (w  tym  obszarze  należy

wykorzystać m.in. trend związany z promocją zdrowego żywienia i sprzedażą tak identyfikowanych

produktów) oraz specjalistycznego otoczenia gospodarczego (zwłaszcza rolnictwa). Ten drugi zakres

musi zostać wsparty o „trójkąt współpracy”, który tworzą: samorząd lokalny, uczelnia wyższa oraz

lokalni i potencjalni przedsiębiorcy. Ci ostatni – jeśli zostaną zaangażowani w budowanie koncepcji

realizację koncepcji rozwoju gospodarczego – będą wskazywać rzeczywiste problemy i potrzeby, jakie

panują na rynku pracy oraz określać pożądany profil pracowników. Z kolei rozwój kwalifikacji osób

bezrobotnych, które na tym rynku pracy mogłyby się odnaleźć to zadani Ośrodka Pomocy Społecznej.

Należy  wziąć  pod  uwagę  fakt  rozwoju  myśli  technologicznej  oraz  zwiększonego wsparcia

w okresie  programowym  2014-2020  na  badania  i  rozwój.  Rynek  pracy  o  charakterze

specjalistycznym, oferujący pracę dla kadry z wykształceniem średnim i wyższym będzie też większą

szansą na uzyskania satysfakcjonujących zarobków. 

W ramach tego celu należy  także wspierać działania związane z  obsługą rodzin  z małymi

dziećmi,  rodzin  imigrantów oraz seniorów, a także promować przenoszenie na teren gminy Biała

instytucji,  organizacji,  ośrodków  zajmujących  się:  rolnictwem,  badaniami  i  rozwojem,  OZE

(odnawialne  źródła  energii),  obsługą osób  starszych (opieka zdrowotna,  zagospodarowanie  czasu

wolnego itp.)
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Ze względu na dużą powierzchnię gminy Biała oraz na ilość sołectw tworzących gminę i fakt,

że  jedynie  miasto  Biała  pełni  rolę  centrum   (administracyjnego,  oświatowego,  kulturalnego,

sportowego, usługowego i handlowego) na obszarze gminy powinniśmy wyznaczyć tzw. podcentra,

które w części realizują funkcje przypisane stolicy gminy.  Należy zatem w trakcie najbliższych lat

przenieść ciężar również na inne sołectwa, które ze względu na swoje położenie i  specyfikę będą

stanowiły  centra  rozwoju  lokalnego  gminy.  Podczas  warsztatów  wyznaczyliśmy  listę  takich

miejscowości, która została skorygowana  w oparciu o projekt Studium. 

ŁĄCZNIK, KOLNOWICE, GRABINA, ŚMICZ, GOSTOMIA, KROBUSZ

Zdecydowały o tym następujące czynniki:

 Położenie geograficzne i możliwość stania się ośrodkiem dla innych, sąsiednich miejscowości

 Położenie komunikacyjne

 Wielkość sołectwa

 Realizowanie funkcji społecznych: religijnych, oświatowych, kulturalnych

 Zakłady pracy, w tym firmy związane z piekarnictwem, cukiernictwem, obsługą rolnictwa 

(wyznaczonych jako wiodące kierunki lokalnej przedsiębiorczości)

 Punkty usługowe i handlowe

 Punkty gastronomiczne i/lub noclegowe

 Miejsca sprzyjające rozwojowi pasji (np. boiska sportowe z zapleczem)

 Miejsca sprzyjające rekreacji

 Aktywność społeczna – działalność organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

 Samoorganizacja mieszkańców

Należy liczyć się z tym, że wybór podcentrów będzie się wiązał z przeniesieniem punktów ciężkości na

te właśnie miejscowości, a w konsekwencji z większym doinwestowaniem tych obszarów.

CELE 
OPERACYJNE

2.1.ROZWÓJ CENTRUM
B+R ZWIĄZANEGO Z 
ROLNICTWEM

2.2.ROZWÓJ MAŁEJ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2.3.PROMOCJA OZE

DZIAŁANIA
INWESTYCYJNE

2.1.1 URUCHOMIENIE 
CENTRUM 
BADAWCZEGO.

2.1.2 URUCHOMIENIE 
GOSPODARCZYCH 
INKUBATORÓW
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2.2.1 URUCHOMIENIE 
GOSPODARCZYCH 
INKUBATORÓW
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (CEL 
ZBIEŻNY Z CELEM 2.1.2)

2.2.2 URUCHOMIENIE 
CENTRUM WSPARCIA 
ORGANIZACJI 
SPOŁECZNYCH 

2.2.3 DOSTOSOWANIE 

2.3.1 WDROŻENIE 
PROGRAMÓW 
INWESTYCYJNYCH 
„CZYSTA ENERGIA”
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WYZNACZONEGO 
OBSZARU MIASTA DO 
ORGANIZACJI EKO 
TARGÓW

2.2.4 BUDOWA MAŁEJ 
INFRASTRUKTURY 
TURYSTYCZNEJ

2.2.5 URUCHOMIENIE 
CENTRUM 
RZEMIEŚLNICZEGO 
„STOLARNIA”

DZIAŁANIA
SPOŁECZNE

2.1.3 PROWADZENIE 
KAMPANII 
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

2.2.3 WDROŻENIE 
PROGRAMU PROMES DLA 
ORGANIZACJI 
POZYSKUJĄCYCH DOTACJE 
ZE ŹRÓDEŁ 
ZEWNĘTRZNYCH

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

2.2.5 ORGANIZACJA 
REGIONALNYCH EKO 
TARGÓW

2.2.6 PROMOCJA 
TERENÓW BORG

2.2.7 ORGANIZACJA 
PRESTIŻOWEGO 
KONKURSU 
PROMUJĄCEGO 
LOKALNYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW, 
organizacji społecznych

2.3.6 PROWADZENIE 
KAMPANII 
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

2.3.7 WSPARCIE DZIAŁAŃ
INDYWIDUALNYCH 
ZWIĄZNYCH Z ZIELONĄ 
GOSPODARKĄ I 
TWORZENIEM TZW. 
„ZIELONYCH MIEJSC 
PRACY”

CEL STRATEGICZNY NR 3

ROZWÓJ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH GMINY BIAŁA
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Cel  ten  jest  spójny  z  celem  nr  1  –  poprawa  estetyki  z  pewnością  wpłynie  na  poprawę

postrzegania Gminy Biała,  jako miejsca do zamieszkania.  Modernizacja dróg, budowa chodników,

zagospodarowanie centrum wsi i wykorzystanie potencjału historycznego obszaru wymagać będzie

zaangażowania  różnych  podmiotów.  Zwłaszcza  parafie,  jako  właściciele  zabytkowych  obiektów

sakralnych,  będą  zmuszone  do  prowadzenia  prac  remontowych  –  kościoły  są  bowiem  ważnym

elementem  przestrzeni  i  są  najczęściej  wskazywanymi  obiektami  o  wartości  historycznej

i turystycznej.

Interesująco zaprojektowane i urządzone parki, skwery, miejsca odpoczynku mają wpływ na

rozwój  i  prosperowanie  jednostek  komercyjnych,  czyli  sklepów,  firm  usługowych  oraz  rozwój

turystyki. Co więcej zagospodarowanie tylko zieleni publicznej wpływa na wzrost cen domów w ich

otoczeniu.

W tworzenie nowej jakości estetycznej włączyć należy zarówno indywidualnych właścicieli

gospodarstw domowych, jak i organizacje pozarządowe. Ponieważ ład przestrzenny i związane  z tym

poczucie estetyki nie jest przez wszystkich pojmowanie w ten sam sposób, ważne jest prowadzenie

edukacji w tym zakresie oraz stosowanie zachęt motywacyjnych, jak np. konkursów. 

CELE 
OPERACYJNE

3.1 ARANŻACJA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH

3.2 WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
INDYWIDUALNYCH

DZIAŁANIA
INWESTYCYJNE

3.1.1 PRZEBUDOWA, MODERNIZACJE, 
BUDOWA MIEJSC PUBLICZNYCH

3.1.3 REWITALIZACJA ZABYTKÓW

-

DZIAŁANIA
SPOŁECZNE

3.1.3 OPRACOWANIE KONCEPCJI 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH DLA MIASTA I 
PODCENRTÓW

3.1.4 INFORMACJA I PROMOCJA 
ZWIĄZANA Z KSZTAŁCENIEM POSTAW

3.1.5 WDROŻENIE PROGRAMU PROMES 
DLA ORGANIZACJI POZYSKUJĄCYCH 
DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

3.2.1 WDROŻENIE KONKURSÓW NA 
NAJLEPIEJ ZAGOPSODAROWANE 
PRZESTRZENIE PRYWATNE

CEL STRATEGICZNY NR 4

WYPROMOWANIE MARKI „GMINA BIAŁA”
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Marka  oznacza  jednoznaczne  skojarzenia  z  produktem.  Gmina  Biała  nie  buduje  obecnie

jednoznacznych skojarzeń, chociaż jako obszar jest w miarę rozpoznawalna. Ten cel zawiera w sobie

elementy wszystkich celów – bowiem każde działanie realizowane w ramach niniejszej strategii musi

być podstawą informacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Promocja  jest  wysoko wyspecjalizowanym narzędziem strategii  marketingowej.  Należy  do

podstawowej  formy  komunikacji.  Dzięki  składowym  koncepcji  promocji  i  właściwemu  określeniu

grupy docelowej adresatów komunikatu promocyjnego i kanałów dystrybucji informacji jesteśmy w

stanie  dotrzeć  z  informacją  o  naszym  produkcie  turystycznym  z  bardzo  wysokim  stopniem

skuteczności.  Budowanie  marki  nazywane  jest  brandingiem  –  oznacza  to  budowę  tożsamości,

systemy wizualizacji,  kreowanie  wizerunku,  nabierają  szczególnego znaczenia  i  wartości,  które  są

oceniane nie tylko ocenianych w aspekcie rynku, ale także wartości społecznych, narodowych, czy

kulturowych. Klarowne określanie cech produktu jest warunkiem jego rynkowego wyróżniania, czyli

budowania wizerunku umożliwiającego łatwe przywoływanie przez konsumenta identyfikowalnych

cech produktu. Korzyści z tworzenia marki gminy: wzmocnienie oferty i produktów gospodarczych

gminy oraz utrwalanie pożądanego wizerunku Gminy, w związku z czym rośnie jej rozpoznawalność. 

Marka to nazwa, termin, symbol wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji  dóbr lub

usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród konkurencji. Służy dwóm podstawowym celom:

1. Identyfikacji produktu

2. Znajomość  marki  jest  uzyskiwana  w  procesie  przekazu  marketingowego  oraz

doświadczenia – dzięki właściwym narzędziom (ankietom, badaniom) możemy dość

precyzyjnie  dowiedzieć  się,  czy  i  jak  postrzegana  jest  gmina  przez  osoby,  które

kiedykolwiek  gminę  odwiedzili.  Bardzo  ważne  jest  przy  osiągnięciu  tego  celu

opracowanie dobrego projektu graficznego marki oraz oryginalność komunikatu. 

3. Wyróżnienie spośród konkurencji – innych gmin Powiatu Prudnickiego

Realizacja  warstwy  symbolicznej  projektu  jest  prosta.  Należy  konsekwentnie  przez  lata

trzymać się wytycznych opracowanych w systemie identyfikacji wizualnej, rozbudowując go zgodnie

z przyjętymi  tam  ogólnymi  normami.  Są  one  tak  skonstruowane,  że  dorobienie  jakiegokolwiek

nowego  elementu  nie  powinno  sprawiać  problemów.  Ważne  jest  zachowanie  konsekwencji

i proporcji pomiędzy prezentacją produktu. 

CELE 
OPERACYJNE

4.1 PROWADZENIE 
SYSTEMATYCZNYCH DZIAŁAŃ 
INFORMACYJNYCH I 

4.2 ORGANIZACJA IMPREZ 
WYRÓŻNIAJĄCYCH OBSZAR W REGIONIE
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PROMOCYJNYCH
DZIAŁANIA
INWESTYCYJNE

- 4.2.1 POPRAWA JAKOŚCI 
INFRASTRUKTURY UMOŻLIWIAJĄCEJ 
ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ PUBLICZNYCH

DZIAŁANIA
SPOŁECZNE

4.1.1 PROWADZENIE PROFILU 
GMINY W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

4.1.3 UMOŻLIWIENIE OBSERWACJI 
ATRAKCYJNEGO MIEJSCA (MIEJSC) 
ON LINE: gniazdo bociana

4.2.2 ORGANIZACJA NOWYCH 
WYDARZEŃ: EKO TARGÓW, JARMARKÓW
PROMUJĄCYCH LOKALNE ZASOBY (NP. 
CUKIERNICTWO ); TARGÓW STAROCI ITP.
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USZCZEGÓŁOWIENIE CELÓW

CEL STRATEGICZNY NR 1

STWORZENIE WARUNKÓW DO ZWIĘKSZENIA LICZBY MIESZKAŃCÓW GMINY

DZIAŁANIE OPIS CELE WSPIERAJĄCE PARTNERZY WSKAŹNIKI POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA

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

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

Przejmowanie w ramach 
obowiązującego prawa 
nieruchomości w zamian za 
finansowanie opieki senioralnej.

Na lokalnym rynku dochodzi do 
sytuacji, kiedy samorząd staje się 
właścicielem obiektów, które 
można przystosować do funkcji 
mieszkalnej i sprzedać na rynku 
wtórym nieruchomości. Tym 
samym nakłady poniesione na 
dostosowanie obiektu zwrócą się, 
a nawet jeśli nie wprost, to 
wartość dodana w postaci nowych
mieszkańców z pewnością koszty 
te zrekompensuje.

1.1.2 PROWADZENIE 
KAMPANII PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

Urząd Miejski 
w Białej

Rada Miejska w
Białej

Liczba mieszkań 
sprzedanych w okresie 
2014-2020

Budżet gminy

1.1.2 BUDOWA LUB Modernizacja lub budowa obiektu,
który będzie pełnić funkcję domu 

1.1.2 PROWADZENIE Urząd Miejski 
w Białej

Liczba 
zmodernizowanych 

Budżet gminy
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ADAPTACJA BUDYNKÓW 
DOSTOSOWANYCH DO 
POTRZEB OSÓB STARSZYCH
I RODZIN Z MAŁYMI 
DZIEĆMI ORAZ TZW. 
MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH

mieszkalnego z udogodnieniami 
dla osób starszych (likwidacja 
barier architektonicznych, 
bezpośredni kontakt ze służbami 
medycznymi, zaaranżowana i 
dostosowana do potrzeb wieku 
starszego przestrzeń)

Mieszkania tzw. służbowe 
powinny powstać równocześnie z 
tworzenie warunków do 
prowadzania działalności 
gospodarczej, tzw. inkubatorów, 
bądź centrum badawczo-
rozwojowego.

Należy wykorzystać pozytywnie 
problemy młodych ludzi, bez 
zdolności kredytowej, którzy 
zamierzają mieszkać samodzielnie.
Warunkiem otrzymania 
mieszkania jest praca na terenie 
gminy Biała i odprowadzanie tutaj 
podatków.

KAMPANII PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

1.3.2 WŁĄCZENIE SIĘ W 
DZIAŁANIA OPOLSKIEJ 
STREFY DEMOGRAFICZNEJ

1.3.3 PROMOCJA 
WŁĄCZANIA OSÓB 60+ 
W ŻYCIE SPOŁECZNE I 
GOSPODARCZE
Realizacja projektów 
poprawiających aktywność (w 
tym gospodarczą) oraz integrację
środowisk senioralnych.
Utworzenie Rady Seniorów przy 
Radzie Miejskiej w Białej (jako 
organ doradczy)
Organizowanie szkoleń dla 
trenerów, opiekunów osób 
starszych.
Włączanie zasady likwidacji 
barier architektonicznych dla 
osób niepełnosprawnych i 
seniorów do każdego z 
realizowanych projektów 
inwestycyjnych.
Budowanie wolontariatu 
senioralnego.
Realizowanie programów 
profilaktyki zdrowia.

Rada Miejska w
Białej

mieszkań 
dostosowanych do 
potrzeb osób starszych 
oraz liczba mieszkań 
służbowych w okresie 
2014-2020

1.1.3 „ZIELONE” 
INWESTYCJE  (OZE, 
produkcja torfu, 
biogazownie)

Realizacja przez JST projektów 
proekologicznych, które będą 
narzędziem wzmacniającym 
działania lokalnych 

1.1.2 PROWADZENIE 
KAMPANII PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

Urząd Miejski 
w Białej

Rada Miejska w

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

Budżet gminy

Program Rozwoju 
Obszarów 
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przedsiębiorców.
Utworzenie platformy współpracy 
opartej na zasadzie trójkąta 
wyznaczonego przez:
Samorząd, jednostkę naukową, 
przedsiębiorców.

Białej

Uczelnia 
(kierunki 
zgodne z 
branżą rolniczą)

Przedsiębiorcy

Liczba podmiotów 
zaangażowanych w 
tworzenie „zielonych 
miejsc pracy”

Liczba „zielonych miejsc
pracy” utworzonych w 
okresie 2014-2020

Wiejskich na lata 
2014-2020

Fundusze 
transgraniczne

Fundusze obszaru 
EOG

1.2 WDROŻENIE PROGRAMU IMIGRACYJNEGO
1.2.1 BUDOWA LUB 
ADAPTACJA ZASOBÓW 
KOMUNALNYCH NA 
MIESZKANIA.

Włączenie się w programy 
imigracyjne i stworzenie 
warunków bytowych dla 
potencjalnych nowych 
mieszkańców gminy Biała 
przybyłych z innych krajów.

1.2.2 WSPARCIE W 
POKONYWANIU RÓŻNIC 
MIĘDZYKULTUROWYCH
Dodanie do obowiązkowych 
elementów programów 
imigracyjnych wartości 
dodanej, czyli przygotowanie 
jedne i drugiej strony do 
tworzenia wspólnoty 
społecznej.

1.2.3 WDROŻENIE 
PROGRAMÓW NAUKI JĘZYKA
POLSKIEGO JAKO OBCEGO
 Nauka adresowana do nowych 
mieszkańców – imigrantów

Urząd Miejski 
w Białej

Rada Miejska w
Białej

Organizacje 
pozarządowe

Sołectwa

Minister 
właściwy ds. 
programów 
imigracyjnych

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

Liczba nowych 
mieszkańców gminy 
uczestnicząca w 
programie imigracyjnym

Budżet gminy

Budżet Ministra 
właściwego ds. 
programów 
imigracyjnych

1.3 WSPARCIE RODZIN Z MAŁYMI DZIEĆMI ORAZ SENIORÓW
1.3.1 STWORZENIE 
POTENCJAŁU 
KOMUNALNEGO DO 
PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZYCH 

Utworzenie publicznych 
inkubatorów gospodarczych oraz 
wsparcie merytoryczne 
przedsiębiorców zamierzających 
tworzyć inkubatory o charakterze: 
domów dziennego pobytu (Biała, 
Łącznik), spółdzielnie socjalne (np.

1.1.2 PROWADZENIE 
KAMPANII PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

1.3.2 WŁĄCZENIE SIĘ W 
DZIAŁANIA OPOLSKIEJ 

Urząd Miejski 
w Białej

Rada Miejska w
Białej

Organizacje 

Liczba inkubatorów 
powstałych w latach 
2014-2020

Liczba podmiotów 
gospodarczych 
korzystających z 

Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014-2020

Program 
Operacyjny Wiedza
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ZWIĄZNYCH Z USŁUGAMI 
ŚWIADCZONYMI DLA 
SENIORÓW ORAZ RODZIN Z
MAŁYMI DZIEĆMI 
(INKUBATORY)

prowadzące domy spokojnej 
starości lub środowiskowe domy 
opieki).

Inkubatory w gminie Biała 
powinny odpowiadać na realne i 
bieżące problemy demograficzne i 
gospodarcze.
Dobrymi praktykami w tym 
zakresie są: żłobek w Białej oraz 
zaplecze kuchenne w Wiejskim 
Centrum Integracji w Chrzelicach. 
W obu przypadkach – przy 
stworzeniu ze środków 
publicznych zasobów – 
prowadzona jest działalność 
gospodarcza.

STREFY DEMOGRAFICZNEJ

1.3.3 PROMOCJA 
WŁĄCZANIA OSÓB 60+ 
W ŻYCIE SPOŁECZNE I 
GOSPODARCZE
Realizacja projektów 
poprawiających aktywność (w 
tym gospodarczą) oraz integrację
środowisk senioralnych.
Utworzenie Rady Seniorów przy 
Radzie Miejskiej w Białej (jako 
organ doradczy)
Organizowanie szkoleń dla 
trenerów, opiekunów osób 
starszych.
Włączanie zasady likwidacji 
barier architektonicznych dla 
osób niepełnosprawnych i 
seniorów do każdego z 
realizowanych projektów 
inwestycyjnych.
Budowanie wolontariatu 
senioralnego.
Realizowanie programów 
profilaktyki zdrowia.

pozarządowe

Sołectwa

Minister 
właściwy ds. 
rolnictwa

Minister 
właściwy ds. 
pracy i polityki 
społecznej

Minister 
właściwy ds. 
rozwoju 
regionalnego

inkubatorów w latach 
2014-2020

Edukacja Rozwój 
(PO WER)

Fundusze 
transgraniczne

Urząd Miejski 
w Białej

Rada Miejska w 
Białej

Organizacje 
pozarządowe

Sołectwa

Minister właściwy 
ds. rolnictwa

Minister właściwy 
ds. pracy i polityki 
społecznej

Minister właściwy 
ds. rozwoju 
regionalnego

1.3.2 ARANŻOWANIE 
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
ZGODNE Z 
OCZEKIWANIAMI GRUP 
MIESZKAŃCÓW NA 
DANYM TERENIE.

Opracowywanie - przy szeroko 
zakrojonych konsultacjach 
społecznych – koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni 
publicznych, aby sprzyjały 
rodzinom z małymi dziećmi oraz 
seniorom

1.1.2 PROWADZENIE 
KAMPANII PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

1.3.2 WŁĄCZENIE SIĘ W 
DZIAŁANIA OPOLSKIEJ 
STREFY DEMOGRAFICZNEJ

Urząd Miejski 
w Białej

Rada Miejska w
Białej

Organizacje 
pozarządowe

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

Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014-2020

PO RPO

Program 
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1.3.3 PROMOCJA 
WŁĄCZANIA OSÓB 60+ 
W ŻYCIE SPOŁECZNE I 
GOSPODARCZE
Realizacja projektów 
poprawiających aktywność (w 
tym gospodarczą) oraz integrację
środowisk senioralnych.
Utworzenie Rady Seniorów przy 
Radzie Miejskiej w Białej (jako 
organ doradczy)
Organizowanie szkoleń dla 
trenerów, opiekunów osób 
starszych.
Włączanie zasady likwidacji 
barier architektonicznych dla 
osób niepełnosprawnych i 
seniorów do każdego z 
realizowanych projektów 
inwestycyjnych.
Budowanie wolontariatu 
senioralnego.
Realizowanie programów 
profilaktyki zdrowia.

Sołectwa

Minister 
właściwy ds. 
rolnictwa

Minister 
właściwy ds. 
pracy i polityki 
społecznej

Minister 
właściwy ds. 
rozwoju 
regionalnego

Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 
(PO WER)

Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego 
(otwarte konkursy 
ofert)

Fundusze 
transgraniczne

Fundusze obszaru 
EOG
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CEL STRATEGICZNY NR 2

WSPIERANIE LOKALNEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

DZIAŁANIE OPIS CELE WSPIERAJĄCE 
(NIEINWESTYCYJNE)

PARTNERZY WSKAŹNIKI POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 
FINANSOWANI
A

2.1.ROZWÓJ CENTRUM B+R ZWIĄZANEGO Z ROLNICTWEM
2.1.1 URUCHOMIENIE 
CENTRUM BADAWCZEGO

Utworzenie ośrodka w ramach 
działania B+R (badania i rozwój), 
który świadczyłby usługi na 
potrzeby rolnictwa i 
przetwórstwa.

2.1.3 PROWADZENIE 
KAMPANII 
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

2.2.6 PROMOCJA 
TERENÓW BORG

Urząd Miejski w Białej

Rada Miejska w Białej

Uczelnia (kierunki 
zgodne z branżą rolniczą)

Przedsiębiorcy

Powierzchnia ośrodka 
badawczego

Liczba osób 
korzystających z oferty 
ośrodka w latach 2014-
2020

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na 
lata 2014-2020

Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój (PO 
WER)

Fundusze 
transgraniczne

Urząd Miejski 
w Białej

Rada Miejska w
Białej

Organizacje 
pozarządowe

Sołectwa
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Minister 
właściwy ds. 
rolnictwa

Minister 
właściwy ds. 
pracy i polityki 
społecznej

Minister 
właściwy ds. 
rozwoju 
regionalnego

2.1.1 URUCHOMIENIE 
GOSPODARCZYCH 
INKUBATORÓW 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Utworzenie inkubatorów powinno 
przebiegać w trzech etapach:
1: utworzenie miejsc biurowych, z 
dostępem do biurowej 
infrastruktury (sieć internetowa, 
faks, drukarki, komputery, 
telefony itp.) z nieodpłatnymi 
usługami doradczymi w zakresie: 
założenie i prowadzenie 
działalności gospodarczej, 
księgowość i finanse, dotacje ze 
środków zewnętrznych, prawo 
krajowe i UE, wsparcie promocji i 
udziału w targach.
2: Modernizacja i wyposażenie 
obiektów komunalnych pod 
wynajem na preferencyjnych 
warunkach – zgodnie z potrzebami
rynku (sklepy, firmy usługowe, np. 
żłobek i inne, np. linie 
technologiczne).
3: utworzenie stacji badawczych 
na potrzeby rolnictwa.

2.1.3 PROWADZENIE 
KAMPANII 
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

2.2.6 PROMOCJA 
TERENÓW BORG

2.2.7 ORGANIZACJA 
PRESTIŻOWEGO 
KONKURSU 
PROMUJĄCEGO 
LOKALNYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW, 
organizacji społecznych

Urząd Miejski w Białej

Rada Miejska w Białej

Uczelnia (kierunki 
zgodne z branżą rolniczą)

Przedsiębiorcy

Powierzchnia inkubatora
przedsiębiorczości 
wybudowanego/zmoder
nizowanego/
Wyposażonego w latach 
2014-2020

Liczba powstałych w 
latach 2014-2020 
nowych podmiotów 
gospodarczych.

Liczba osób 
korzystających z oferty 
inkubatora w latach 
2014-2020

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na 
lata 2014-2020

Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój (PO 
WER)

Fundusze 
transgraniczne

Urząd Miejski 
w Białej

Rada Miejska w
Białej

Organizacje 
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pozarządowe

Sołectwa

Minister 
właściwy ds. 
rolnictwa

Minister 
właściwy ds. 
pracy i polityki 
społecznej

Minister 
właściwy ds. 
rozwoju 
regionalnego

2.2.ROZWÓJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
2.2.1 URUCHOMIENIE 
GOSPODARCZYCH 
INKUBATORÓW
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
(CEL ZBIEŻNY Z CELEM 
2.1.2)

(CEL ZBIEŻNY Z CELEM 2.1.2) 2.1.3 PROWADZENIE 
KAMPANII 
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

2.2.6 PROMOCJA 
TERENÓW BORG

2.2.7 ORGANIZACJA 
PRESTIŻOWEGO 
KONKURSU 
PROMUJĄCEGO 
LOKALNYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW, 
organizacji społecznych

(CEL ZBIEŻNY Z CELEM
2.1.2)

(CEL ZBIEŻNY Z CELEM
2.1.2)

(CEL ZBIEŻNY 
Z CELEM 
2.1.2)
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2.2.2 URUCHOMIENIE 
CENTRUM WSPARCIA 
ORGANIZACJI 
SPOŁECZNYCH 

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

Centrum może także prowadzić
punkt informacji turystycznej o 
regionie (Góry Opawskie, Bory 
Niemodlińskie)

2.1.3 PROWADZENIE 
KAMPANII 
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

2.2.3 WDROŻENIE 
PROGRAMU PROMES 
DLA ORGANIZACJI 
POZYSKUJĄCYCH 
DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ 
ZEWNĘTRZNYCH

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

2.2.7 ORGANIZACJA 
PRESTIŻOWEGO 
KONKURSU 
PROMUJĄCEGO 
LOKALNYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW, 
organizacji społecznych

Urząd Miejski w Białej

Rada Miejska w Białej

Gminne Centrum Kultury
w Białej

Organizacje 
pozarządowe

Sołectwa

Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Samorządy Prudnika, 
Lubrzy, Głogówka oraz 
Starostwa Powiatowego 
w Prudniku

Powierzchnia centrum 
wybudowanego/zmoder
nizowanego/
Wyposażonego w latach 
2014-2020

Liczba osób 
korzystających z oferty 
centrum w latach 2014-
2020

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na 
lata 2014-2020

Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój (PO 
WER)

Funduszu 
Inicjatyw 
Obywatelskich

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego 
(otwarte 
konkursy ofert)

Ministerstwo 
Pracy i Polityki 
Społecznej 
(otwarte 
konkursy ofert)

2.2.3 DOSTOSOWANIE 
WYZNACZONEGO 
OBSZARU MIASTA DO 
ORGANIZACJI EKO 
TARGÓW

Wyznaczenie obszaru miasta 
ujętego w dokumentach 
planistycznych na organizację 
cyklicznych targów EKO (jako 
imprezy wiosennej oraz jako co 
miesięcznych targów miejskich, w 

2.1.3 PROWADZENIE 
KAMPANII 
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

2.2.3 WDROŻENIE 

Urząd Miejski w Białej

Rada Miejska w Białej

Lokalni 
przedsiębiorcy/rolnicy

Liczba EKO targów w 
okresie 2014-2020

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na 
lata 2014-2020
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tym tzw. pchlich targów).
Targi wpłyną na promocję 
lokalnych produktów oraz staną 
się platformą do nawiązywania 
relacji gospodarczych.

PROGRAMU PROMES 
DLA ORGANIZACJI 
POZYSKUJĄCYCH 
DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ 
ZEWNĘTRZNYCH

2.1.4 ORGANIZACJA 
REGIONALNYCH EKO 
TARGÓW
Organizacja jednej 
dorocznej imprezy oraz 
stworzenie warunków do co 
miesięcznych mini targów 
EKO w Białej

Regionalny 
Program 
Operacyjny na 
lata 2014-2020

Budżet gminy

2.2.4 BUDOWA MAŁEJ 
INFRASTRUKTURY 
TURYSTYCZNEJ

Turystka to uzupełniająca – po 
rolnictwie, piekarnictwie i 
cukiernictwie branża, wpływająca 
na rozwój gospodarczy obszaru. 
Występują niedostatki w 
infrastrukturze turystycznej, w 
tym także o tzw. małej 
infrastrukturze, tj. miejscach 
odpoczynku dla odwiedzających i 
turystów.

2.1.3 PROWADZENIE 
KAMPANII 
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

2.2.3 WDROŻENIE 
PROGRAMU PROMES 
DLA ORGANIZACJI 
POZYSKUJĄCYCH 
DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ 
ZEWNĘTRZNYCH

Urząd Miejski w Białej

Rada Miejska w Białej

Organizacje 
pozarządowe

Sołectwa

Samorządy Prudnika, 
Lubrzy, Głogówka oraz 
Starostwa Powiatowego 
w Prudniku

Zarządy dróg

Liczba obiektów małej 
infrastruktury 
turystycznej 
wybudowanej w latach 
2014-2020

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na 
lata 2014-2020

Regionalny 
Program 
Operacyjny na 
lata 2014-2020

Budżet gminy

2.2.5 URUCHOMIENIE 
CENTRUM 
RZEMIEŚLNICZEGO 
„STOLARNIA”

Dawny kościół ewangelicki – 
obecnie własność spółki 
„Wodociągi i Kanalizacja w Białej” 
może zostać wykorzystane na 
stworzenie miejsca, które będzie 
łączyło funkcję kulturotwórczą 

2.1.3 PROWADZENIE 
KAMPANII 
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

2.2.7 ORGANIZACJA 

Urząd Miejski w Białej

Rada Miejska w Białej

Organizacje 
pozarządowe

Powierzchnia centrum 
zmodernizowanego/
Wyposażonego w latach 
2014-2020

Liczba podmiotów 

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na 
lata 2014-2020
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(biblioteka, galeria, pracownie 
artystów) i gospodarczą (sklepy 
rzemieślników, artystów)

PRESTIŻOWEGO 
KONKURSU 
PROMUJĄCEGO 
LOKALNYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW, 
organizacji społecznych

Artyści
Rzemieślnicy

Gminne Centrum Kultury
w Białej

gospodarczych 
korzystających z oferty 
centrum.

Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój (PO 
WER)

Funduszu 
Inicjatyw 
Obywatelskich

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego 
(otwarte 
konkursy ofert)

Ministerstwo 
Pracy i Polityki 
Społecznej 
(otwarte 
konkursy ofert)

2.3.PROMOCJA OZE
2.3.1 WDROŻENIE 
PROGRAMÓW 
INWESTYCYJNYCH 
„CZYSTA ENERGIA”

Inwestycje samodzielne oraz 
wsparcie merytoryczne 
inwestorów komercyjnych w 
zakresie rozwoju na obszarze 
gminy OZE.

2.3.6 PROWADZENIE 
KAMPANII 
PROMOCYJNYCH
I INFORMACYJNYCH

2.3.7 WSPARCIE DZIAŁAŃ
INDYWIDUALNYCH 
ZWIĄZNYCH Z ZIELONĄ 
GOSPODARKĄ I 
TWORZENIEM TZW. 
„ZIELONYCH MIEJSC 

Urząd Miejski w Białej

Rada Miejska w Białej

Jednostka naukowa

Przedsiębiorcy

Liczba gospodarstw 
domowych 
zmodernizowanych w 
latach 2014-2020

Liczba obiektów 
komunalnych 
zmodernizowanych w 
latach 2014-2020

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na 
lata 2014-2020

Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój (PO 
WER)
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PRACY” wdrażających 
indywidualne bądź 
systemowe rozwiązania 
OZE.

Fundusze 
transgraniczne

Urząd Miejski 
w Białej

Rada Miejska w
Białej

Organizacje 
pozarządowe

Sołectwa

Minister 
właściwy ds. 
rolnictwa

Minister 
właściwy ds. 
rozwoju 
regionalnego

CEL STRATEGICZNY NR 3

ROZWÓJ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH GMINY BIAŁA
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DZIAŁANIE OPIS CELE WSPIERAJĄCE 
(NIEINWESTYCYJNE)

PARTNERZY WSKAŹNIKI POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA

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

Remonty i modernizacje dróg, w tym 
dróg transportu rolnego

Budowa chodników

Modernizacja przestrzeni publicznych 
sołectw

Budowa małej infrastruktury 
turystycznej

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

3.1.3 OPRACOWANIE 
KONCEPCJI 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH DLA 
MIASTA I PODCENRTÓW

3.1.4 INFORMACJA I 
PROMOCJA ZWIĄZANA Z 
KSZTAŁCENIEM POSTAW

3.1.5 WDROŻENIE 
PROGRAMU PROMES 
DLA ORGANIZACJI 
POZYSKUJĄCYCH 
DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ 
ZEWNĘTRZNYCH

Urząd Miejski w Białej

Rada Miejska w Białej

Zarządy dróg

Organizacje pozarządowe

Sołectwa

Liczba kilometrów 
wybudowanych lub 
zmodernizowanych dróg, 
chodników w latach 2014-
2020

Powierzchnia 
zmodernizowanych 
centrów wsi w latach 2014-
2020

Liczba mieszkańców 
sołectw, w których zostało 
zmodernizowane centrum 
aktywności i integracji w 
latach 2014-2020

Budżet gminy

Regionalny 
Program 
Operacyjny na 
lata 2014-2020

Fundusze 
obszaru EOG

Ministerstwo 
Sportu i Turystyki

Programy 
rządowe 
(drogowe)

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich
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chwili, gdy będzie istniała szansa na 
pozyskanie środków na realizację 
inwestycji w zakresie objętym 
koncepcją.

Nasadzenia roślin: ogrody pokazowe 
(specyficzne gatunki wiodące inne dla 
każdej z miejscowości). Proponujemy, 
aby każda z miejscowości wybrała 
jedną wiodącą roślinę, która będzie w 
znaczącej przewadze tam sadzona: np.
wieś bzów, wieś lawendy, wieś wiśni. 
Trzeba tylko pamiętać, aby te pomysły
były efektowne przez jak najdłuższy 
czas roku, odpowiadały warunkom 
glebowym i klimatycznym oraz by były
zaakceptowane przez lokalną 
społeczność.

3.1.3 REWITALIZACJA 
ZABYTKÓW

Prowadzenie prac remontowych 
zabytków Gminy Biała

3.1.4 INFORMACJA I 
PROMOCJA ZWIĄZANA Z 
KSZTAŁCENIEM POSTAW

3.1.5 WDROŻENIE 
PROGRAMU PROMES 
DLA ORGANIZACJI 
POZYSKUJĄCYCH 
DOTACJE ZE ŹRÓDEŁ 
ZEWNĘTRZNYCH

Urząd Miejski w Białej

Rada Miejska w Białej

Parafie

Organizacje pozarządowe

Sołectwa

Powierzchnia 
wyremontowanych 
zabytków w latach 2014-
2020

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na 
lata 2014-2020

Program 
Operacyjny 
Wiedza 
Edukacja 
Rozwój (PO 
WER)

Funduszu 
Inicjatyw 
Obywatelskich

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
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Opolskiego 
(otwarte 
konkursy ofert)

Fundusze
transgraniczne

3.2 WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INDYWIDUALNYCH – działanie nieinwestycyjne
3.2.1 WDROŻENIE 
KONKURSÓW NA 
NAJLEPIEJ 
ZAGOPSODAROWANE 
PRZESTRZENIE 
PRYWATNE

Ogłoszenie konkursów na (nazwy 
robocze):
UROCZY DOM
SIELSKI OGRÓD
OKNO NA ŚWIAT

3.1.4 INFORMACJA I 
PROMOCJA ZWIĄZANA Z 
KSZTAŁCENIEM POSTAW

Urząd Miejski w Białej 

Rada Miejska w Białej

Przedsiębiorcy

Sołtysi

Organizacje pozarządowe

Liczba osób biorących 
udział w konkursach w 
latach 2014-2020

Budżet Gminy

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014-2020

Program 
Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER)

CEL STRATEGICZNY NR 4

WYPROMOWANIE MARKI „GMINA BIAŁA”

DZIAŁANIE OPIS CELE WSPIERAJĄCE 
(NIEINWESTYCYJNE)

PARTNERZY WSKAŹNIKI POTENCJALNE 
ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA

4.1 PROWADZENIE SYSTEMATYCZNYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH
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4.1.1 PROWADZENIE 
PROFILU GMINY W 
MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Uruchomienie i prowadzenie profilu 
Gminy Biała na portalu 
społecznościowym. Portale 
społecznościowe są obecnie ważnym 
narzędziem markietingowym, dzięki 
któremu informacja o podmiocie 
prowadzącym profil trafia do 
zainteresowanych szybciej i 
skuteczniej niż z wykorzystaniem 
tradycyjnych nośników.

Uruchomienie aplikacji na urządzenia 
mobilne (trasy turystyczne, 
informatory gminne, wysyłanie 
informacji do mieszkańców związane z
działalnością JST, wydarzeń 
kulturalnych, rekreacyjnych, 
sportowych)

Utworzenie efektownych i spójnych z 
polityką promocyjną gminy podstron 
dla każdego z sołectw

Informacja i promocja
Udział w projektach budujących
wizerunek gminy

Urząd Miejski w Białej

Rada Miejska w Białej

Firma zarządzająca 
portalem

Organizacje pozarządowe

Sołectwa

Liczba stron/podstron w 
systemie zintegrowanym 
portalu biala.gmina.pl w 
roku 2020

Liczba średnich wejść 
miesięcznych na portal w 
latach 2014-2020

Budżet gminy

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich

4.1.3 UMOŻLIWIENIE 
OBSERWACJI 
ATRAKCYJNEGO MIEJSCA 
(MIEJSC) ON LINE: 
gniazdo bociana 

Wypromowanie marki dzięki 
wprowadzeniu atrakcji globalnej – np. 
obserwacji symbolu gminy Biała: 
bociana białego

Informacja i promocja Urząd Miejski w Białej

Rada Miejska w Białej

Organizacje pozarządowe

Sołectwa

Liczba średnich wejść 
miesięcznych na portal w 
latach 2014-2020

Budżet gminy

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich

4.2 ORGANIZACJA IMPREZ WYRÓŻNIAJĄCYCH OBSZAR W REGIONIE
4.2.1 POPRAWA JAKOŚCI 
INFRASTRUKTURY 
UMOŻLIWIAJĄCEJ 
ORGANIZACJĘ 
WYDARZEŃ 
PUBLICZNYCH

Rozwój bazy umożliwiającej 
organizację imprez plenerowych w 
Białej i podcentrach.

Informacja i promocja Urząd Miejski w Białej

Rada Miejska w Białej

Gminne Centrum Kultury w 
Białej

Organizacje pozarządowe

Sołectwa

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

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014-2020

Ministerstwo 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego
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Fundusze 
transgraniczne

Fundusze 
obszaru EOG

4.2.2 ORGANIZACJA 
NOWYCH WYDARZEŃ: 
EKO TARGÓW, 
JARMARKÓW 
PROMUJĄCYCH LOKALNE 
ZASOBY (NP. 
CUKIERNICTWO ); 
TARGÓW STAROCI ITP.

Organizacja czterech imprez o 
charakterze regionalnym, związanych 
z lokalną kulturą i gospodarką. 

Informacja i promocja
Udział w projektach budujących
wizerunek gminy

Urząd Miejski w Białej

Rada Miejska w Białej

Gminne Centrum Kultury w 
Białej 

Organizacje pozarządowe

Sołectwa

Liczba organizowanych 
imprez i wydarzeń
w okresie 2014-2020

Liczba uczestników 
organizowanych imprez i 
wydarzeń
w okresie 2014-2020

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014-2020

Program 
Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER)

Funduszu 
Inicjatyw 
Obywatelskich

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego 
(otwarte 
konkursy ofert)

Fundusze 
transgraniczne
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ROZDZIAŁ IV:

REALIZACJA, MONITOROWANIE 

WSKAŹNIKÓW I EWALUACJA
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IV.1: REALIZACJA STRATEGII

Realizacja  założeń  strategii,  to  nie  obowiązek  administracji,  ale  całej  wspólnoty,  która

zamieszkuje  obszar  gminy  Biała.  Oczywiście,  można  założyć,  że  realizatorami  o  najwyższych

kompetencjach  (wiedzy  i  umiejętnościach)  są  pracownicy  Urzędu  Miejskiego  w Białej,  jednostek

organizacyjnych oraz radni. Osiągnięcie założonych celów nie będzie jednak zależeć tylko od nich,

niezbędne  jest  zatem  przygotowanie  pozostałych  podmiotów  życia  społecznego  do  wdrażania

i monitorowania  tego  dokumentu.  W  ramach  prac  przygotowawczych  do  realizacji  założeń

strategicznych  należy  zatem  przewidzieć  szkolenia  i  warsztaty  oraz  konferencje  i  seminaria

o charakterze  lokalnym  adresowane  do  podmiotów  z  terenu  gminy  Biała.  Społeczne  grupy

nieformalne  powinny  zostać  przeszkolone  w  zakresie  sformalizowania  swoich  działań,  a  razem

z istniejącymi  organizacjami  pozarządowymi  w  temacie  zarządzania  projektami,  pozyskiwania

funduszy zewnętrznych, finansowania działalności społecznej w ogóle oraz księgowości i rozliczania

projektów.  Przedsiębiorcy  z  kolei  mogą  uczestniczyć  w  seminariach  związanych  z  wdrażaniem

nowych  narzędzi  technologicznych,  finansowania  własnych  projektów  oraz  budowania  sieci

gospodarczych i włączania się w istniejące. Administracja samorządowa mogłaby stać się specjalistą

od sieciowania podmiotów, zarządzania logistycznego, działań promocyjnych oraz informacyjnych.

I w tym zakresie powinna brać udział w określonych działaniach edukacyjnych.

W każdym społeczeństwie istnieją trzy grupy podmiotów:

-  podmioty  o  charakterze  publicznym (dostarczające  dobra  publiczne)  –  nazywane  sektorem

pierwszym

-  podmioty  o  charakterze  prywatnym (dostarczające  dobra  komercyjne),  podmioty  prowadzące

działalność gospodarczą – nazywane sektorem drugim

- podmioty o charakterze prywatnym (dostarczające dobra publiczne) czyli organizacje pozarządowe

– nazywane sektorem trzecim

Funkcjonowanie  lokalnej  gospodarki  w  największym  stopniu  związane  jest  z  sektorem

drugim.  Włączenie  sektora   prywatnego  w  lokalny  rozwój  gospodarczy  może  mieć  charakter

programowej współpracy opartej na partnerstwie publiczno-prywatnym. Należy pamiętać, że firmy

prywatne angażują się w rozwój gospodarczy poprzez swoją aktywność tam, gdzie istnieją warunki

umożliwiające im uzyskanie zwrotu zaangażowanego kapitału.

Na  poziomie  lokalnym  dużego  znaczenia  nabiera  partnerstwo  sektorów:  publicznego,

prywatnego  i  pozarządowego.  Na  takim  poziomie  zakłada  się  rozwój  endogeniczny,  czyli  rozwój

opierający  się  o  własne  zasoby.  By  było  możliwe  właściwe  ich  wykorzystanie  samorząd  lokalny

przyjmuje na siebie obowiązek podejmowania działań związanych z wsparciem powstawania nowych

przedsiębiorstw  i  wspomaganiem  już  istniejących,  organizowaniem  instytucji  zajmujących  się
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stymulowaniem  rozwoju,  udzielaniem  pomocy  w  uzyskiwaniu  kapitału,  przepływie  rozwiązań

nowatorskich,  wiedzy  i  umiejętności,  współdziałaniu  z  lokalnymi  przedsiębiorcami  w  zakresie

rozpoznawania rynków zbytu.

Aby taka współpraca przyniosła realne efekty musi powstać platforma współpracy i wymiany

idei,  doświadczeń  i  dobrych  praktyk.  Wymiany  informacji,  analizowanie  potrzeb  rynku,  ocena

realizowanych  działań,  których  beneficjentami  są  przedstawiciele  drugiego  i  trzeciego  sektora  to

podstawa działalności pewnego forum. Narzędziem promocji i informacji o jednoczesnym działaniu

konsultacyjnym byłoby powołanie  Bialskiego Forum Społeczno-Gospodarczego – zespołu, w skład

którego wchodziliby przedstawiciele administracji samorządowej i jednostek organizacyjnych gminy,

organizacji  pozarządowych  oraz  przedsiębiorców.  Zespół  taki  mógłby  jednocześnie  monitorować

osiąganie  wskaźników strategicznych oraz –  w razie  potrzeby –  reagować na zmiany zachodzące

w subregionie, wprowadzając zmiany do niniejszej strategii. 

Celem  Forum  powinna  być  organizacja  przepływu  informacji  o  przedsięwzięciach

gospodarczych,  innowacjach  technologicznych,  możliwościach  realizacji  wspólnych  (w  tym

międzynarodowych)  projektów  oraz  inicjowanie  i  wspieranie  działalności  gospodarczej  związanej

z branżą rolną, cukierniczą i turystyczną. 

Forum  powinno  mieć  charakter  otwartych  debat  organizowanych  nie  rzadziej  niż  raz  na

kwartał. Debaty powinny być poświęcone jednemu wiodącemu tematowi, który zostanie wybrany na

podstawie  sugestii  i  opinii  zgłaszanych  przez  instytucje  i  organizacje.  W  spotkaniach  powinni

uczestniczyć eksperci danego tematu. 

IV.2: MONITOROWANIE

Podstawowym  celem  monitoringu  jest  umożliwienie  sprawnego  projektami,  które

w niniejszej strategii zapisane są w formie celów operacyjnych. Umożliwia to właściwą koordynację

poszczególnych  zadań  i  ocenę  postępu  ich  realizacji  oraz  skuteczności  ich  wdrażania.  W sytuacji

idealnej, do której będą dążyć koordynatorzy strategii,  monitoring będzie dzielił  się na monitoring

rzeczowy, który wykaże, czy założone w programie wskaźniki zostały uzyskane i czy odstępstwa od

wytycznych wpływają na stopień osiągnięcia celów operacyjnych, a co za tym idzie operacyjnych.

Drugi obszar poddany monitoringowi to wskaźniki finansowe. Ze względu na specyficzną działalność,

jaką  jest  funkcjonowanie  jednostki  samorządu  terytorialnego  wskaźniki  finansowe  mogą  być

oceniane jedynie w odniesieniu do wydatków przeznaczonych w budżecie na realizację projektów

(osiąganie celów operacyjnych). Bez szczegółowych wiarygodnych badań trudno byłoby stwierdzić,

jaki wpływ na pobudzenie lokalnej gospodarki i wzrost dochodowości istniejących i powstających firm
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ma realizacja  niniejszego programu.  W przypadku  strategii  najbardziej  interesujące  będą  dla  nas

wskaźniki rzeczowe – ilościowe. 

Koordynatorzy  programu  (np.  pracownicy  Urzędu  Miejskiego  w  Białej  oraz  jednostek

organizacyjnych, zarządy organizacji społecznych) będą zobowiązani do kwartalnego monitorowania

wskaźników przypisanych do celów operacyjnych i działań. Po zaplanowaniu projektu, który związany

jest z konkretnym celem operacyjnym, rozpoczyna się najważniejsza część – jego wdrażanie. Bardzo

rzadko zdarza się, by realizacja projektu przebiegała dokładnie według planu. W rzeczywistości często

okazuje się, ze wdrażanie projektu idzie w kierunku lub nabiera tempa w sposób, którego zupełnie

nie  przewidziano  na  etapie  planowania.  Zarządzający  projektem  mają  w  takim  przypadku  do

wykonania ważne i trudne zadanie polegające na zapewnieniu wystarczającej kontroli nad realizacją

projektu, tak aby zapewnić, by jego realizacja przebiegała w kierunku osiągnięcia celów. Dokonuje się

tego  poprzez  monitorowanie  projektu,  które  można  zdefiniować  jako  systematyczne  i  ciągłe

zbieranie,  analizę  i  wykorzystanie  informacji  dla  kontroli  zarządzania  i  podejmowania  decyzji.

Monitorowanie  projektu  stanowi  integralną  część  codziennego  zarządzania.  Jego  celem  jest

dostarczenie  informacji,  na  podstawie  których  zarządzający  mogą  zidentyfikować  i  rozwiązać

problemy związane z wdrażaniem, ocenić postęp w stosunku do pierwotnych planów. 

Cechy monitorowania wdrażania:

- jest to systematyczne działanie w ramach zarządzania

- osiągany postęp jest porównywany do planu w celu wskazania na konieczne działania naprawcze 

- ma miejsce na wszystkich poziomach zarządzania 

 - wykorzystuje zarówno formalne raportowanie jak i komunikaty nieformalne 

 - skupia się na zasobach, działaniach i wynikach w ramach matrycy logicznej

IV.3: EWALUACJA

Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena strategii, tj. jego założeń, procesu realizacji

i rezultatów pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności

podjętych w jego ramach działań. Powinna dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji o obiekcie

badania  wspierając  w  ten  sposób  proces  decyzyjny  oraz  współdziałanie  wszystkich  partnerów

zaangażowanych w realizację programu. Podczas przeprowadzania ewaluacji powinniśmy dowiedzieć

się, jak program jest oceniany przez poszczególne osoby lub grupy osób, będących beneficjentami

strategii.

Etapy projektowania ewaluacji

Definiowanie przedmiotu ewaluacji (przedmiot, kwestia, czas)
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Sformułowanie  kluczowych  pytań  badawczych  –  ogólne  pytania,  które  sami  sobie  zadajemy

Określenie  kryteriów  ewaluacji  –  według  przyjętych  standardów  (np.  zgodne  z  formalnymi

założeniami badanego projektu)

Dobór metod badawczych

Określenie próby badawczej (biorąc pod uwagę pieniądze i czas)

Zbieranie danych

Określenie formy prezentacji danych (raportu) (kto otrzyma raport?)

W fazie ewaluacji  instytucja finansująca projekt ocenia go po to, by stwierdzić co zostało

osiągnięte  i  wyciągnąć  wnioski.  Celem ewaluacji  jest  przegląd osiągnięć  projektu  w stosunku do

planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji projektu do poprawy

schematu przyszłych projektów i programów. Przy dokonywaniu ewaluacji korzysta się z rutynowych

raportów  przygotowanych  w  trakcie  wdrażania  projektu,  ewaluacja  może  także  obejmować

dodatkowe badania za pomocą monitorowania zewnętrznego lub specjalnie powołanych misji. 

Ewaluacja - cechy: 

- jest oceną sukcesu projektu 

-  w  ramach  ewaluacji  dokonuje  się  oceny  odpowiedniości,  skuteczności,  efektywności,  wpływu

i trwałości projektu w stosunku do jego określonych celów 

- koncentruje się bardziej na stosunku wyników do celu i celu do celów ogólnych 

- sprawdza spójność planowania w ramach projektu 

- sprawdza wpływ ważnych założeń 

- oparta jest na podstawowych zasadach: bezstronności, niezależności i wiarygodności 
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