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CZĘŚĆ 1
RAPORT SPOŁECZNO - GOSPODARCZY
GMINY ŁUBNIANY
1.1 WSTĘP
1.1.1 Rys metodologiczny Strategii Rozwoju Gminy
Dokument pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011 – 2020 składa się z trzech
części:
- Część pierwsza jest opisem stanu obecnego Gminy. W sposób możliwie wszechstronny
przedstawiono sytuację społeczno – gospodarczą Gminy. Dane do raportu pochodzą z Banku Danych
Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), istniejących dokumentów strategicznych Gminy,
planów odnowy poszczególnych miejscowości, zasobów Urzędu Gminy Łubniany oraz stron
internetowych Gminy Łubniany i poszczególnych sołectw. Dane przedstawione w raporcie są danymi
możliwie najaktualniejszymi (części danych GUS od wielu lat nie aktualizował). Ważnym i ciekawym
elementem części pierwszej jest zestawienie i porównanie Gminy Łubniany do trzech sąsiednich gmin
wiejskich: Dobrzenia Wielkiego, Murowa i Turawy. Są to gminy odróżniające się od siebie
charakterem: Dobrzeń Wielki – charakter przemysłowo – usługowy, Murów – charakter leśno –
rolniczy, Turawa – charakter turystyczno – usługowo – rolniczy.
- Cześć druga przedstawia wyniki konsultacji społecznych, które przeprowadzono wśród
przedsiębiorców, pracowników oświaty i kultury oraz przedstawicieli wszystkich sołectwach
(sołectwa Kobylno i Grabie miały wspólne spotkanie). Konsultacje przeprowadzono w trzech etapach.
Najpierw przebadano ankiety wypełnione przez uczestników spotkań konsultacyjnych, a następnie
przeanalizowano wypowiedzi mieszkańców w trakcie spotkań. Nacisk na sugestie i opinie
mieszkańców świadczy o sposobie tworzenia niniejszej Strategii – ma ona przede wszystkim charakter
konsultacyjny, a w dalszej kolejności dopiero urzędowy (Urząd Gminy Łubniany) i ekspercki
(Pracownia: Tomasz Golec DEF Doradztwo Euro Fundusze).
Trzeci etap miał charakter konsultacji powszechnych. Wersja robocza Strategii Rozwoju Gminy z
uwagami i poprawkami naniesionymi przez Urząd Gminy została zamieszczona na stronie
www.lubniany.pl. W trakcie tego etapu (październik 2011) można było zgłaszać za pomocą
zamieszczonego na stronie Formularza zgłaszania uwag sugestie oraz poprawki. W ciągu miesiąca
odnotowano ponad 200 wejść na wersję roboczą Strategii. Do dnia 28 października otrzymano uwagi
od czterech podmiotów. Trzy podmioty zgłosiły uwagi merytoryczne, natomiast jeden podmiot uwagi
metodologiczne. Autorzy Strategii odnieśli się do tych uwag podczas posiedzeń poszczególnych
komisji Rady Gminy Łubniany, które odbyły się w dniach 7, 9 i 10 listopada 2011r. Część ze
zgłoszonych uwag została dopisana do strategii przez autorów. Komisje Rady Gminy zgłosiły
dodatkowo cztery zadania.
- Część trzecia wskazuje kierunki rozwoju Gminy do roku 2020. Nie zawiera ona zestawienia
wszystkich zadań i pomysłów, które należałoby zrealizować na terenie Gminy, we wszystkich
sołectwach. Do określenia zadań sołeckich służą plany odnowy miejscowości. Należy pamiętać, że
Strategia Rozwoju Gminy nie jest Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, czyli dokumentem
pokazującym wszystkie zadania do realizacji, czas ich realizacji, koszt wszystkich zadań oraz źródła
finansowania. W części trzeciej Strategii znajdują się najważniejsze zadania, bądź grupy zadań,
których wykonanie przyczyni się do osiągnięcia wizji Gminy, tj. Gmina Łubniany nowoczesną,
otwartą na przedsiębiorców, przyjazną gminą wiejską o walorach wypoczynkowych w
sąsiedztwie miasta wojewódzkiego. Te zadania bądź grupy zadań wynikają z diagnozy Gminy
poczynionej w części pierwszej, a przede wszystkim z konsultacji społecznych i stanowią propozycję
rozwiązania problemów najważniejszych z punktu widzenia całej Gminy, a nie tylko poszczególnych
sołectw. Ważne jest to, że są to nie tylko przedsięwzięcia wchodzące w skład tzw. zadań własnych
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Gminy (wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym). Są to często pomysły na rozwiązanie
problemów, na które Gmina nie ma dużego wpływu (zadania powiatu, województwa itp.), jednakże
dla mieszkańców są one bardzo istotne.
Strategia Rozwoju Gminy jest czytelną wskazówką do opracowania budżetów Gminy Łubniany oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1.1.2 Dozór i ocena Strategii
Dozór i ocena Strategii odbywać się będą przy udziale mieszkańców, radnych, liderów
organizacji społecznych oraz pracowników urzędu gminy. Rolę wiodącą w dążeniu do celów
rozwojowych i w wykonywaniu zadań przedstawionych w Strategii piastuje wójt. Ocena
realizacji Strategii będzie odbywała się w sposób ciągły. Wynika to stąd, iż dokument ten
powstawał przede wszystkim w szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Nie trzeba
powoływać specjalnych ciał do nadzoru nad realizacją Strategii Rozwoju Gminy, ponieważ
treść dokumentu i cele rozwojowe są szeroko znane w Gminie. Formalna ocena wykonania
Strategii będzie się odbywać raz na cztery lata - najbliższa w roku 2014.
1.1.3 Rys historyczny Gminy Łubniany
Ślady osadnictwa na terenie Gminy Łubniany datują się z okresu wpływów rzymskich tj. II - IV w.
n.e., a związane są z rzekami przepływającymi przez ten teren (Mała Panew, Brynica) będącymi w
tamtych czasach znaczącymi szlakami komunikacyjnymi. Potwierdzają to odkrycia archeologiczne
cmentarzysk w Brynicy i Kępie.
Pierwsze wzmianki o ziemiach wchodzących w skład Gminy datują się w roku 1228, kiedy to w
źródłach historycznych wspomniana jest Brynica, kolejne to w roku 1250 - wzmianka o Kolanowicach
i w 1254 - wzmianka o Kępie
W drugiej połowie XIIIw. i na przełomie wieku XIV pojawiają się zapisy o wsiach Łubniany i
Biadacz (1260), Luboszyce (1295), Kobylno i Jełowa (1300). W roku 1588 pojawia się pierwsza
wzmianka o Dąbrówce Łubniańskiej, a w roku 1784 o Surowinie i Grabiu. Wreszcie jako ostatni, w
roku 1789 powstaje Masów.
1.1.4 Położenie geograficzne
Gmina Łubniany położona jest w centralnej części Województwa Opolskiego w Powiecie Opolskim.
Od zachodu graniczy z gminą Dobrzeń Wielki, od wschodu z gminami Turawa i Lasowice Wielkie,
od północy z gminą Murów, a od południa z gminą miejską Opole.
Wieś Łubniany jest centralnym ośrodkiem gminy. Mają tu swą siedzibę nie tylko władze Gminy, ale
także ośrodek kultury, bank spółdzielczy i szereg innych instytucji obejmujących swym zasięgiem
całą gminę.
Centrum miasta wojewódzkiego Opole od siedziby gminy wsi Łubniany dzieli odległość około 18 km.
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Mapa: Położenie Gminy Łubniany na tle Województwa Opolskiego:

Mapa: Położenie Gminy Łubniany na terenie Powiatu Opolskiego
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Gminę Łubniany tworzy 11 sołectw:
▪ Kępa - wieś położona jest na południowym krańcu gminy. Jej granice wyznaczają okalające ją rzeki
Swornica i Jemielnica,
▪ Luboszyce - wieś leży pomiędzy rzekami Jemielnicą a Małą Panwią,
▪ Biadacz - położona na południe od Łubnian wieś Biadacz leży na trasie z Opola do siedziby gminy.
Sąsiaduje z Masowem i Luboszycami,
▪ Kolanowice – wieś w sąsiedztwie Luboszyc,
▪ Masów – wieś od strony południowej przylega bezpośrednio do Łubnian,
▪ Brynica (z przysiółkiem Surowina) - wieś położona jest na zachodnim krańcu gminy,
▪ Łubniany - druga co do wielkości ze względu na zaludnienie i czwarta obszarowo miejscowość w
gminie, siedziba gminnej administracji samorządowej (Urzędu Gminy Łubniany),
▪ Dąbrówka Łubiańska (z przysiółkiem Kosowce) - wieś leży w bezpośrednim sąsiedztwie Łubnian,
▪ Jełowa - największa wieś pod względem zaludnienia i zabudowy na terenie gminy. Leży przy ważnej
trasie Opole – Kluczbork (droga krajowa nr 45),
▪ Grabie - wieś leży na północy gminy obok trasy Opole – Kluczbork, między Jełową a Kobylnem.
Jest najmniejszą wsią w gminie pod względem zaludnienia i zabudowy,
▪ Kobylno - Wieś stanowi najbardziej wysunięty na wschód zakątek gminy Łubniany.
Mapa: Gmina Łubniany w podziale na sołectwa

1.1.5. Użytkowanie gruntów
Powierzchnia Gminy Łubniany wynosi 12 605 ha (12,6 km2). Struktura użytkowania gruntów
wskazuje na przewagę lasów i gruntów leśnych, które zajmują 48,55 % powierzchni Gminy. Dla
porównania udział lasów i gruntów leśnych w powiecie opolskim wynosi 45%, a w województwie
opolskim ok. 27%. Pozostałe porównywane gminy z terenu powiatu opolskiego posiadają następujący
udział lasów i gruntów leśnych ogólnej powierzchni gminy: Dobrzeń Wielki - 37,42 %, Murów –
75,45 %, Turawa – 51,80%.
Niewiele mniejszą powierzchnię zajmują na terenie Gminy Łubniany użytki rolne. Łącznie stanowią
one 44,47 % powierzchni gminy (5 606 ha - w tym grunty orne 4 107 ha). Dla porównania średnia
użytków rolnych dla powiatu opolskiego wynosi 43,5%, a dla woj. opolskiego 54%. Niewiele większy
udział użytków rolnych w powierzchni gminy posiada gmina Dobrzeń Wielki – 49,92 %. Średnia
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użytków rolnych w pozostałych porównywalnych Gminach jest zdecydowanie niższa: Gmina Murów
– 19,91%, Turawa – 27,53%.
Wśród użytków rolnych Gminy Łubniany 89,8% zajmują kompleksy średniej i słabej przydatności
gleb dla rolnictwa. Jest to zatem Gmina o średniej jakości obszarach dla produkcji rolnej. Wskaźnik
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który dla gminy wynosi 68,5 pkt. stawia Gminę na
dalszym - 53 miejscu w województwie (średnia dla województwa - 87,2 pkt.).
Tabela: Użytkowanie gruntów w wybranych gminach Powiatu Opolskiego w ha (31.12.2005).
Gmina

Łubniany
Dobrzeń
Wielki
Murów
Turawa
Powiat opolski

Powierzchnia
Użytki rolne
ogólna (ha) Razem Grunty Sady Łąki
orne

12 605
9101

5 606
4 544

4 107
3 422

16 002
17 146
158682

3 187
4721
69034

2 111
3341
53850

8
8

Pastwis
ka

1 417
1 085

74
29

6
983
6 1 304
187 13741

87
70
1256

Pozostałe
(m.in.
tereny pod
wodami,
pod
zabudowani
ami,
drogami
oraz
nieużytki
rolnicze)
6 120
815
3 406
1 192

Lasy i
grunty
leśne

12 074
8882
72357

765
3543
17291

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Tabela: Użytkowanie gruntów w wybranych gminach Powiatu Opolskiego – udział procentowy
(31.12.2005).
Gmina
Łubniany
Dobrzeń
Wielki
Murów
Turawa
Powiat opolski

Użytki rolne
Raze Grunty Sady Łąki Pastwiska
m
orne
100 44,47
32,58 0,06 11,24
0,58
100 49,92
37,60 0,08 11,92
0,31

Powierzchnia
ogólna

100 19,91
100 27,53
100 43,50

13,19
19,48
33,93

0,03
0,03
0,11

6,14
7,60
8,65

0,54
0,40
0,79

Lasy i
grunty
leśne
48,55
37,42
75,45
51,80
45,59

Pozostałe

6,46
13,09
4,78
20,66
10,89

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS

Biorąc pod uwagę strukturę funkcjonalno-przestrzenną Gmina Łubniany ma charakter leśno –
rolniczy.
Wiodące funkcje Gminy Łubniany to: rolnicza, usługowa i mieszkaniowa. Warunki
agroklimatyczne, jakie posiada gmina są średnie dla produkcji rolnej. Położenie Gminy w sąsiedztwie
miasta Opola powoduje, że część ludności zawodowo czynnej znajduje zatrudnienie poza obszarem
gminy, głównie w usługach miasta Opola, a także poza granicami kraju, głównie w Niemczech i
Holandii.
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1.2.

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

1.2.1 Ukształtowanie terenu i podłoże geologiczne
Obszar gminy Łubniany ma typowo nizinny charakter. Ukształtowanie terenu Gminy jest mało
urozmaicone, płasko-równinne, o przeciętnych wysokościach względnych ok. 5-20m. Przez obszar
gminy przepływają rzeki: Mała Panew, Brynica, Jemielnica i Swornica. Doliny rzeczne są z
większości bardzo słabo wykształcone, rozległe i podmokłe. Elementami wzbogacającymi są zespoły
wydm najlepiej wykształcone w środkowej i północnej części Gminy na terenach leśnych. Na
większości obszaru Gminy spadki terenu wynoszą poniżej 3%. Tylko lokalnie na krawędziach dolin
rzecznych (Mała Panew) lub zboczach licznych wydm są one większe. Najniżej położona jest
południowo-wschodnia część Gminy, a najwyżej północna część. Teren opada tu łagodnie, w kierunku
zachodnim. Większość terenu leży na wysokości 150-180 m n.p.m.
Pod względem struktury rzeźby terenu w Gminie Łubniany można wyróżnić 3 jej rodzaje:
- holoceńskie dna dolin rzecznych,
- równiny teras niskich,
- równiny teras akumulacyjnych i erezyjno-denudacyjnych.
Budowa geologiczna terenu ma istotny wpływ na pozostałe komponenty środowiska. Od niej w
znacznym stopniu zależy ukształtowanie terenu, rodzaj gleb i warunki wodne, a to z kolei wywiera
wpływ na kształtowania się elementów przyrody ożywionej.
Teren gminy Łubniany leży w zasięgu dwóch geologicznych jednostek strukturalnych:
- Monokliny Przedsudeckiej, obejmującej większą część gminy oraz
- Depresji Śląsko-Opolskiej, jej niewielki fragment występuje przy południowej granicy gminy
/wieś Kępa/.
Głębokie podłoże obszaru Gminy budują skały paleozoiku. Sfałdowane utwory karbońskie
(piaskowce, łupki) znajdują się na głębokości ok. 500-600m. Nad nimi zalegają utwory triasu
(Monoklina Przedsudecka) lub triasu i górnej kredy (Depresja Śląsko-Opolska). Utwory triasowe
leżące najwyżej to osady triasu górnego powstałe w płytkich zbiornikach wodnych, okresowo
łączących się z morzem. Utwory kajpru (iłowce, łupki, mułowce, wapienie i dolomity), występują
miejscami razem z retykiem (czerwone i pstre iłowce z przewarstwieniami piaskowców, wapieni,
margli i dolomitów). Zalegają one w obrębie Monokliny Przedsudeckiej na głębokości ok. 15-60m.
Górną kredę reprezentują utwory geologiczne cenomanu (piaskowce, margle piaszczyste i wapienie
piaszczyste). Starsze utwory zostały przykryte osadową pokrywą kenozoiczną. Na części terenu
Gminy (okolice Luboszyc, Biadacza, Masowa, Łubnian i Kobylna) utwory czwartorzędowe zalegają
bezpośrednio na utworach triasowych. Natomiast na pozostałym obszarze starsze utwory zostały
przykryte osadami środkowego i górnego miocenu (trzeciorzęd), a dopiero później pokrywą
czwartorzędową. Osady mioceńskie o miąższości kilkunastu metrów to głównie: iły zielone i
brunatne, mułki i piaski, soczewki węgli brunatnych, a podrzędnie żwiry serii poznańskiej.
Czwartorzęd reprezentowany jest przez utwory:
- plejstoceńskie, piaski i żwiry: wodnolodowcowe zlodowacenia środkowopolskiego (na północ
od Małej Panwi) oraz gliny zwałowe moreny dennej,
- holoceńskie, tworzące współcześnie osady rzeczne w postaci żwirów i piasków rzecznych,
namułów, torfów i mad (na terasach zalewowych rzek).
W okresie przejściowym między plejstocenem a holocenem miały miejsce procesy eoliczne
wydmotwórcze. Podłożem i materiałem do ich budowy były przeważnie piaski moreny dennej i
piaszczyste terasy. Obszary wydmowe w postaci ciągów pagórków występują w północnej części
gminy na terenach leśnych.
1.2.2. Klimat
Gmina Łubniany położona jest w stosunkowo najcieplejszej strefie klimatycznej Polski. Średnia
temperatura roczna oscyluje wokół 8,2ºC. Średnia temperatura stycznia to -2,5ºC, a lipca 18,3ºC.
Bezzimie trwa tu powyżej 294 dni, lato 89-100 dni, a okres wegetacyjny około 227 dni. Roczna suma
opadów wynosi około 622mm, a w okresie wegetacyjnym około 430mm. Maksymalna ilość opadów
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przypada na miesiące letnie (VI-VIII). Częstym zjawiskiem meteorologicznym, szczególnie wiosną i
jesienią, są mgły występujące w dolinach rzek. Agroklimat Gminy Łubniany należy do
najkorzystniejszych w województwie. Teren Gminy, ze względu na niewielkie różnice wysokości i
mało urozmaiconą rzeźbę posiada dość jednolite warunki klimatyczne. Mimo tego zaznaczają się
pewne różnice wpływające na predyspozycję terenu. Najlepsze warunki klimatyczne posiadają
najwyższe partie terenu charakteryzujące się niższą wilgotnością powietrza oraz położeniem poza
zasięgiem występowania inwersji i zastoisk chłodnego, wilgotnego powietrza. Tereny płaskie z
występującymi obniżeniami, rozcięte dużą ilością cieków, podmokłe są mało korzystne dla lokalizacji
zabudowy. Niekorzystnymi warunkami klimatycznymi charakteryzują się obszary dolinne - występują
tu niższe wartości temperatur, znaczna wilgotność względna powietrza, duża częstość występowania
mgieł i przygruntowych przymrozków. Korzystne warunki klimatyczne przejawiające się m. in.
długością trwania sezonu wegetacyjnego stwarzają bardzo dogodne warunki rozwojowe dla form
roślinnych i zwierząt również dziko żyjących, zwłaszcza tych o długim okresie rozmnażania się i
rozrodu. Szybsze rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego i opóźnienie jego zakończenia sprawiają, że
teren jest korzystnym miejscem przystankowym dla migrujących ptaków.
1.2.3. Sieć rzeczna i zasoby wodne
Wody podziemne - na terenie Gminy występuje czwartorzędowy, użytkowy poziom wodonośny.
Składa się on z dwóch warstw: - pierwsza warstwa występuje w części powierzchniowej (0,7 - 10 m
p.p.t.), jest ona związana z utworami piaszczysto-żwirowymi pochodzenia rzecznego,
wodnolodowcowego i lodowcowego, nie czerpana ze względu na zanieczyszczenia,- druga warstwa
występuje na głębokości 20 -30 m.p.p.t. związana jest głównie z obszarami dolin kopalnych, poziom
ten tworzą osady żwirowo-piaszczyste.
Ponad 50% powierzchni Gminy Łubniany leży w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
(GZWP) nr 335 (Krapkowice - Strzelce Op.), 334 (Dolina Kopalna Małej Panwi) oraz w
niewielkim zakresie 333 (Opole – Zawadzkie) i 336 (Niecka Opolska).
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 333 Opole – Zawadzkie obejmuje swoim zasięgiem strefę
występowania szczelinowo-krasowych utworów środkowego i górnego wapienia muszlowego o
powierzchni ok. 750 km2, jego fragment przebiega przez południowy kraniec Gminy Łubniany
(okolice Kępy). Jest to jeden z najzasobniejszych zbiorników wód podziemnych w kraju, dlatego
zaliczono go do obszaru najwyższej ochrony (ONO). Średnia głębokość ujęć wodnych na zbiorniku
wynosi 120-240 m, a zasoby dyspozycyjne wynoszą 194 tys. m3/d. Podstawowym użytkowym
poziomem wodonośnym jest poziom środkowego wapienia muszlowego, który jest zasilany
bezpośrednio przez infiltrację opadów atmosferycznych w południowym pasie wychodni utworów
wapienia muszlowego i dolnego triasu. Zwierciadło wody ma charakter swobodny, za wyjątkiem
części północnej zbiornika, gdzie pod utworami kajpru wody występują pod naporem. Reżim
krążenia wody jest w znacznym stopniu zakłócony przez duży drenaż wód w istniejących kopalniach
surowców węglanowych.
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 334 Dolina Kopalna Rzeki Mała Panew obejmuje
czwartorzędowy poziom wodonośny o powierzchni ok. 80 km2, jego fragment przebiega przez
południowo-wschodnią część Gminy Łubniany (okolice Kępy, Luboszyc i Biadacza). W części
zaliczany jest do obszaru najwyższej ochrony (ONO), a w części do ochrony wysokiej (OWO).
Średnia głębokość ujęć wodnych na zbiorniku wynosi 70 m, a zasoby dyspozycyjne wynoszą 100 tys.
m3/d. Bardzo zasobny czwartorzędowy poziom wodonośny tworzą żwiry i piaski pochodzenia
rzecznego i lodowcowego. Wody podziemne posiadają ścisłe powiązanie z wodami
powierzchniowymi rzeki Jemielnicy. W obrębie struktury doliny kopalnej Małej Panwi
zlokalizowane jest ujęcie wody Zawada posiadające zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w
wysokości 35 000 m3/d.

9

Strategia Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011 – 2020

Podłoże doliny Małej Panwi budują utwory miocenu spoczywające na silnie zerodowanej
powierzchni kredowej. W okolicach Dobrzenia Wlk., Surowiny i Kup znajduje się głęboka niecka
erozyjna o przebiegu SE-NW sięgająca utworów kajpru, wypełniona utworami miocenu. Strop niecki
w najgłębszym miejscu posiada głębokość ok. 80,0 m. W pliocenie nastąpiło odnowienie rzeźby i
ponowne rozcięcie, tym razem utworów trzeciorzędowych i kolejne zasypanie powstałego zbiornika
piaszczysto-żwirowymi utworami czwartorzędu. Powstała w ten sposób pradolina Małej Panwi ma
charakter wąskiej rynny również o przebiegu SE-NW.
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie obejmuje poziom
wodonośny dolnego i środkowego pstrego piaskowca o powierzchni ok. 2050 km2, jego fragment
obejmuje całą południową część gminy Łubniany. Zaliczany jest do obszaru wysokiej ochrony
(OWO). Średnia głębokość ujęć wodnych na zbiorniku wynosi 100-600 m, a zasoby dyspozycyjne
wynoszą 50 tys. m3/d. Drenaż zbiornika odbywa się w dolinie Odry.
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 336 Niecka Opolska obejmuje kredowy (cenomański)
poziom wodonośny o powierzchni ok. 138 km2, jego fragment przebiega przez południowo-zachodni
skrawek gminy Łubniany (okolice Kępy). Zaliczany jest do obszaru wysokiej ochrony (OWO).
Średnia głębokość ujęć wodnych na zbiorniku wynosi 50-80 m, a zasoby dyspozycyjne wynoszą 25
tys. m3/d. Poziom cenomański drenowany jest przez rzekę Odrę. Ujęcia wody z poziomu
cenomońskiego eksploatowane są głównie w obrębie miasta Opola.
Wody powierzchniowe - Teren Gminy Łubniany położony jest na obszarze prawostronnego dorzecza
Odry. Obszar gminy należy do zlewni prawobrzeżnych dopływów Odry – Małej Panwi i Stobrawy.
Gmina wyróżnia się bogatą siecią rzeczną o charakterze typowo nizinnym. Gminę Łubniany
charakteryzuje bogaty system hydrologiczny, na który składa się rozwinięta sieć rzeczna i
melioracyjna, stawy, oczka wodne, torfowiska oraz tereny zalewowe i inne obszary okresowo
podmokłe. Sieć hydrograficzną tworzą rzeki: Mała Panew, Brynica, Jemielnica i Swornica oraz wiele
mniejszych i bezimiennych cieków. Wszystkie rzeki płyną ze wschodu na zachód zgodnie z
nachyleniem terenu. Uzupełnieniem sieci rzecznej są niewielkie sztuczne zbiorniki wodne utworzone
na Brynicy i jej dopływach oraz małe zbiorniki na terenach leśnych pochodzenia antropogenicznego.
Mała Panew - jest to rzeka wypływająca z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jej dorzecze ma
powierzchnię 2037 km2, długość biegu rzeki wynosi 131 km. Na 17 km biegu rzeki znajduje się duży
zbiornik retencyjny – Zbiornik Turawa („Jezioro Turawskie” zwane też „Jeziorem Dużym”). Mała
Panew jest największym ciekiem gminy, mającym znaczny wpływ na kształtowanie się warunków
klimatycznych przyległych terenów. Przepływa przez południową część gminy w okolicach wsi
Kolanowice, Biadacz i Luboszyce. Koryto rzeki jest uregulowane, ale na wielu odcinkach zachowało
charakter zbliżony do naturalnego.
Brynica - rzeka ta jest dopływem Stobrawy (poprzez potok Żydówka). Źródło ma w ok. wsi Rzędów
w Gminie Turawa. Charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi związanymi z
wielkoprzestrzennymi ekosystemami podmokłych łąk i śródleśnych stawów. Bogatsze walory posiada
w górnym biegu, gdzie płynie uregulowanym korytem wśród łąk, pól i terenów zurbanizowanych.
Rzeczka ta posiada drożność, co stwarza możliwości do uprawiania kajakarstwa.
Swornica - niewielki odcinek rzeki stanowi południową granicę gminy w okolicach Kępy. Swornica
jest lewym dopływem Jemielnicy.
Jemielnica - jej krótki odcinek znajduje się w południowej części gminy pomiędzy Kępą i
Luboszycami. Jemielnica ma swoje ujście w Małej Panwi.
1.2.4.

Surowce naturalne

Na terenie Gminy Łubniany znajdują się udokumentowane złoża piasków kwarcowych:
- złoże "Jełowa" - złoże piasków budowlanych, czwartorzędowe-plejstoceńskie, eksploatowane od
1991 roku, w 1992r. decyzją nr OŚ-V-7520/4/3/92 zatwierdzono zasoby przemysłowe złoża.
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- złoże "Jełowa II" - złoże piasków budowlanych, czwartorzędowe-holoceńskie.
- złoże "Zawada" - złoże piasku ze żwirem, czwartorzędowe,
- złoże "Biadacz" - złoże piaskowo - żwirowe przeznaczone do celów budowlanych i produkcji
piasków i żwirów filtracyjnych.
- złoże „Brynica I” i „Brynica II”.
1.2.3. Gleby
Gmina Łubniany należy do opolskiego regionu glebowo-rolniczego. Charakteryzuje się on dominacją
gleb słabych wytworzonych z piasków pochodzenia aluwialnego, współczesnych i starych tras
akumulacyjnych. Na terenie gminy użytki rolne zajmują 5606 ha, co stanowi około 44,47%
powierzchni Gminy.
Występują tu głównie utwory piaszczyste (86%), a tylko nieznacznie gliniaste i organiczne. Z
utworów tych wytworzyły się następujące typy gleb:
- pseudobielicowe,
- brunatne wyługowane i kwaśne,
- czarne ziemie,
- mady,
- hydrogeniczne torfowe.
Największy udział w strukturze gleb użytków rolnych mają mady (46%). Na znacznej powierzchni
występują także gleby pseudobielicowe (24%), a także czarne ziemie (13%) oraz gleby brunatne
(12%). Najmniejszą powierzchnię zajmują gleby hydrogeniczne (4%). Większość użytków rolnych
(85%) wykazuje odczyn kwaśny, w tym tylko 21% gleb jest lekko kwaśna.
Przeważają tu gleby lekkie (42%) - zbyt przewiewane i przepuszczalne, łatwo wysychające i ubogie w
składniki pokarmowe, następnie średnio ciężkie (31%) oraz bardzo lekkie (22%). Najmniejszą
powierzchnię zajmują gleby ciężkie (4%). Według bonitacji gruntów ornych przeważają tu gleby słabe
(42%), następnie najsłabsze (22,2%) oraz średnie (14,6%) i średnie gorsze (15,7%). Najmniejszą
powierzchnię zajmują gleby dobre (0,1%) i średnio dobre (5,0%). Na terenie gminy Łubniany nie
występują gleby najlepsze i bardzo dobre. Najsłabsze gleby orne występują w: Biadaczu, Dąbrówce
Łubniańskiej, Kolanowicach, Kępie, Luboszycach i Grabu. W Brynicy, obok gleb słabych, występują
stosunkowo duże powierzchnie gleb klasy IIIb i IVa (około 44%). Najlepsze gleby posiadają wsie:
Masów, Łubniany, Kobylno i Jełowa. Pod względem przydatności terenów ze względów
przyrodniczych dla produkcji rolnej dobre warunki posiadają Grabie, Kobylno i Masów, a najsłabsze
Kolanowice i Luboszyce.
Gleby te cechują się niską wartością użytkową, w przewadze są to gleby niskiej jakości V klasy
bonitacyjnej. Potencjał glebowy uznawany jest za względnie słaby, ponadto gleby te są w znacznym
stopniu zakwaszone i wymagają stałego wapnowania. Wysoki poziom zakwaszenia obniża ich
potencjalne możliwości produkcyjne, zwłaszcza powoduje zachwianie równowagi jonowej
i składnikowej w roślinach.
1.2.4

Szata roślinna i fauna

Gmina Łubniany jest stosunkowo bogata w zieleń. Obszary zieleni zajmują prawie 50% ogólnej
powierzchni gminy. Tworzą ją: skupiska drzew jako lasy, zadrzewienia przydrożne i śródpolne, zieleń
parkowa, zieleń na cmentarzach, sady, ogrody, zieleń towarzysząca ciekom wodnym oraz zabudowie.
W Gminie lasy zajmują 6 120 ha, co stanowi 48,55 powierzchni Gminy.
■ Lasy
Lasy w Gminie należą do dużego, zwartego kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich. Tak wysoki
udział lasów w strukturze użytkowania gruntów jest wynikiem małej presji na ich rolnicze
wykorzystanie w związku ze słabą jakością i przydatnością gleb. Najsłabiej zalesiona jest południowa
część Gminy.
Większość lasów (ok. 97,8%) jest własnością Skarbu Państwa. Zarządzają nimi Lasy Państwowe.
Lasy gminy wchodzą w skład 2 nadleśnictw:
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- Nadleśnictwa Turawa (2/3 lasów w gminie, część obrębów Jełowa i Turawa),
- Nadleśnictwa Kup (część obrębu Kup).
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Mroczkiewicza, teren Gminy znajduje się w Krainie
Ślaskiej, Dzielnicy Równiny Opolskiej i mezoregionie Borów Stobrawskich. Według Matuszkiewicza
dominującymi zespołami potencjalnej roślinności, która opanowałaby ten teren po zaprzestaniu w nim
obecnej działalności człowieka są: w dolinie Brynicy i Małej Panwi - łęgi jesionowo-olszowe, na
pozostałym obszarze gminy powinny występować grądy subkontynentalne oraz niżowe
środkowoeuropejskie acidofilne dąbrowy, na terenach uboższych roślinność potencjalną stanowią
suboceaniczne bory świeże i kontynentalne bory mieszane.
Obecnie dominującym zbiorowiskiem leśnym jest subatlantycki bór sosnowy, silnie przekształcony
przez gospodarkę leśną. Występują również płaty tego zbiorowiska o cechach roślinności naturalnej
(północna i południowo-zachodnia część gminy). W dolinie Brynicy i Małej Panwi występują
również niewielkie fragmenty lasów grądowych i łęgów jesionowo-olszowych. W zagłębieniach
międzywydmowych w północnej części gminy występują niewielkie torfowiska porośnięte przez
fragmentarycznie przekształcony bór bagienny.
Dominującymi siedliskami w gminie są siedliska borowe - bór świeży i wilgotny oraz bór mieszany
świeży i wilgotny. Znaczną powierzchnię zajmuje także las mieszany świeży i wilgotny. Najmniejszy
udział w strukturze siedlisk ma ols jesionowy, ols, las świeży i wilgotny. Najżyźniejsze siedliska
występują na północ od wsi Kobylno i Grabie (nadleśnictwo Turawa, obręb Turawa).
Gatunkiem dominującym jest sosna zwyczajna, która zajmuje 84 % powierzchni leśnej. Jako
domieszki borów sosnowych występują: świerk pospolity ( 9% ), olsza czarna ( 4% ), buk zwyczajny,
dąb szypułkowy i bezszypułkowy, jodła pospolita, jesion wyniosły, sosna wejmutka, modrzew
europejski, grab. Rzadziej spotykane drzewa to: daglezja, sosna Banksa, wierzba iwa, klon jawor,
kasztanowiec, olsza szara, brzoza pospolita. Średnia wieku najliczniejszego drzewostanu liczy od 56 do 60 lat. Najmniejszą powierzchnię zajmują drzewostany dojrzałe (powyżej 100 lat).
■ Ochrona lasów
Lasy położone w północnej części Gminy (na północ od Dąbrówki Łubniańskiej i Jełowej) należą do
obszaru Stobrawskiego Parku Krajobrazowego powołanego Zarządzeniem Wojewody Opolskiego nr
P/11/99 z dnia 28.09.1999 r.[Dz. Urz. Woj. Op. Nr 38 poz.255]
Zgodnie z zarządzeniem MOŚZNiL z dnia 26.10.1994 r. dla Nadleśnictwa Kup i z dnia 21.06.1996 r.
dla Nadleśnictwa Turawa większość lasów w gminie uznano za ochronne.
Za ochronne uznane zostały drzewostany:
- wodochronne,
- chroniące środowisko przyrodnicze - do 10 km od granicy administracyjnej Opola.
■ Ekosystemy nieleśne
Oprócz formacji leśnych istotnym elementem uzupełniającym i różnicującym teren Gminy są użytki
zielone, występujące głównie w dolinach cieków wodnych. Na terenach nie zalesionych w dolinie
Brynicy oraz koło Jełowej i Kobylna występują wilgotne łąki i zbiorowiska turzycowe, w których
wyróżniono kilka dobrze wykształconych, rzadkich na Śląsku Opolskim zbiorowisk. Są to: łąka
ostrożeniowa oraz zbiorowisko z panującą turzycą prosowatą. W okolicach Jełowej występują również
niewielkie fragmenty łąk niskoturzycowych. Na południowy zachód od miejscowości Kały, w
zarastających żwirowniach stwierdzono występowanie zbiorowiska turzycowo-szuwarowego z
dominacją turzycy pęcherzykowatej.
W obrębie terenów intensywnej produkcji rolnej do najcenniejszych elementów przyrodniczych
zaliczyć należy zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne, a także układy zieleni przydrożnej (np. aleje w
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Luboszycach, Biadaczu i Masowie) oraz obudowy biologiczne cieków. Pełnią one bardzo ważne
funkcje ekologiczne, krajobrazowe i ochronne.
Ekosystemy łąkowe wraz z ekosystemami leśnymi i zadrzewieniami tworzą mozaikę o dużym
znaczeniu biocenotyczno-środowiskowym i stanowią element urozmaicający krajobraz. Pełnią one
również rolę niwelatora zanieczyszczeń spalinowych.
■ Pomniki przyrody
Szczególną ochroną prawną objęte są drzewa uznane za pomniki przyrody:
sosna pospolita rosnąca w Kolanowicach; wiek - 200 lat, obwód pnia 240 cm, wysokość 20 m
(nr rej. 261),
lipa szerokolistna rosnąca w Kolanowicach; wiek - 350 lat, obwód pnia - 370 cm, wysokość
25 m (nr rej. 435).
cis pospolity rosnący w Łubnianach (ul. Opolska 55), wymieniony w grupie najstarszych
w kraju cisów; wiek - 550 lat, obwód pnia - 294 cm, wysokość 13 m (nr rej. 37a),
dwa dęby szypułkowe (przy leśniczówce w Jełowej – ul. Leśna); wiek - 300 lat, obwody pni 460 i 470 cm, wysokość 24 m (nr rej. 42),
buk zwyczajny rosnący między Brynicą a Kup; wiek - 250 lat, obwód pnia - 340 cm,
wysokość 29 m (nr rej. 264).
Szczególnie cenne są także inne okazy przyrody, choćby dęby w Dąbrówce Łubniańskiej (koła Bolka)
oraz lipy w leśniczówce (także w Dąbrówce Łubniańskiej).
■ Obszary cenne pod względem przyrodniczym
- Podmokłe łąki w Jełowej
Pas podmokłych łąk w Jełowej z wieloma dobrze wykształconymi zbiorowiskami łąkowymi i
szuwarowymi. W ich obrębie wyróżniono użytek ekologiczny. Miejsce masowego występowania
kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis, bobrka trójliskowego Menyanthes trifoliata,
siedmiopalecznika błotnego Comarum palustre, ostrożenia łąkowego Cirsium rivulare, skrzypa
bagiennego Equisetum fluviatile i inne.
- Podmokłe łąki koło Jełowej
Pas podmokłych łąk na południowy – zachód od Jełowej z wieloma dobrze wykształconymi
zbiorowiskami łąkowymi i szuwarowymi. Miejsce występowania kukułki szerokolistnej Dactylorhiza
majalis, bobrka trójlistkowego Menyanthes trifoliata, siedmiopalecznika błotnego Comarum palustre,
ostrożenia łąkowego Cirisum rivulare, wełnianki wąskolistnej Eriophorum angustifolium i innych.
- Podmokłe łąki koło Kobylna
Wilgotne łąki na skraju lasu na południe od Kobylna z wieloma dobrze wykształconymi
zbiorowiskami łąkowymi. Miejsce występowania kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis,
krwawnika kichawca Achillea ptarmica, sitowia leśnego Scirpus sylvaticus, wełnianki wąskolistnej
Eriophorum angustufolium i innych.
- Zarastające żwirownie koło miejscowości Kały
Kompleks nieczynnych, zarastających żwirowni na południowy zachód od miejscowości Kały z
wieloma dobrze wykształconymi zbiorowiskami roślinnymi (wodne, szuwarowe, turzycowe łąki
bagienne) w różnych etapach sukcesji roślinnej. Miejsce występowania turzycy pęcherzykowatej
Carex vesicaria, turzycy siwej C.canescens, turzycy gwiazdkowej C. echinata, turzycy dzióbkowatej
C. rostrata,wełnianki wąskolistnej Eriophorum angustufolium, skrzypa błotnego Equisetumpalustre i
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innych. Jest to także miejsce rozrodu wielu gatunków płazów (traszki zwyczajnej Triturus vulgaris,
żaby wodnej Rana esculenta, ropuchy szarej Bufo bufo).
■ Użytek ekologiczny
Miejsce występowania storczyka Dactylorhiza majalis zostało ustanowione użytkiem ekologicznym o
nazwie "Jełowa" uchwałą Rady Gminy nr VI/34/99 z dn. 26.kwietnia1999r.
■ Stobrawski Park Krajobrazowy
Parki krajobrazowe to tereny wyróżniające się pod względem wartości przyrodniczych i kulturowych.
Głównym celem, dla którego tworzy się parki krajobrazowe jest ochrona wartości przyrodniczych,
kulturowych oraz działalność edukacyjna. Lasy położone w północnej części Gminy (na północ od
Dąbrówki Łubniańskiej i Jełowej) należą do obszaru Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
powołanego Zarządzeniem Wojewody Opolskiego nr P/11/99 z dnia 28.09.1999 r.[Dz. Urz. Woj. Op.
Nr 38 poz.255]. Duża ilość cieków wodnych i stawów, silnie rozwinięta granica lasu, polodowcowa
rzeźba terenu, występowanie wielu chronionych gatunków roślin (np. rosiczka okrągłolistna,
grzybienie białe, widłaki) i zwierząt (np. żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, bocian czarny)
stanowi o wysokich wyróżniających się walorach przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru.
■ Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”.
W północnej części województwa opolskiego znajduje się OCHK „Lasy Stobrawsko –Turawskie”
utworzony uchwałą nr XXIV/139/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r.
Obejmuje on rozległy, rozczłonkowany kompleks leśny w północnej i północno–wschodniej części
województwa, o całkowitej powierzchni 118 367 ha, z czego niewielki ułamek znajduje się na terenie
Gminy Łubniany (niewielkie fragmenty terenów leśnych północno - wschodmniej części gminy).
Aktualne granice Obszaru określa rozporządzenie nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 7 maja
2000r. [Dz.Urz.Woj.Op.nr 33 poz 173].
Około 5% powierzchni Gminy Łubniany znajduje się w obrębie niniejszego Obszaru, fragmenty
sołectw Jełowa i Kobylno. Obszar ten objęto ochroną prawną ze względu na znaczące walory
krajobrazowe, atrakcyjność turystyczną i słabe zurbanizowanie. Duże kompleksy leśne, silnie
rozwinięta granica lasu, polodowcowa rzeźba terenu, harmonijny krajobraz wzbogacony licznymi
alejami drzew oraz starymi parkami i zadrzewieniami, a także liczne stanowiska roślin i zwierząt
chronionych stanowiło podstawę do objęcia ochroną prawną.
Tabela: Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej wybranych gmin Powiatu Opolskiego
(2009r.)
Obszary prawnie chronione

j.m.

ogółem

ha

parki krajobrazowe razem
obszary chronionego krajobrazu
użytki ekologiczne
pomniki przyrody

ha
ha
ha
szt.

Gmina
Gmina
Łubniany Dobrzeń
Wielki

Gmina
Murów

Gmina
Turawa
13 735,0

3 574,3

569,9

13 768,5

2 734,3

569,9
--

13 768,5
--

13 735,0

--

--

0,8

2

11

12

837,3
2,7
6

---

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

■ Zagrożenia środowiska leśnego
Stan zdrowotny drzewostanów w Gminie jest następstwem układu różnych niekorzystnych
czynników: złych układów pogodowych, stosunków wilgotnościowych, poziomu skażeń powietrza,
wód i gleb, występowaniem szkodliwych owadów i chorób grzybowych. Oddziaływanie
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wymienionych czynników ma charakter synergiczny, a efekt tego oddziaływania jest zwykle
przesunięty w czasie.
Jednym z głównych zagrożeń środowiska leśnego jest presja zanieczyszczeń powietrza. Lasy w
gminie tworzy przede wszystkim sosna - gatunek bardzo wrażliwy na emisje przemysłowe. Dlatego
też lasy w gminie, pomimo braku na tym terenie dużych zakładów przemysłowych, zakwalifikowano
do I strefy uszkodzeń przemysłowych.
Równolegle do osłabienia drzewostanów przez zanieczyszczenia powietrza, od paru lat powtarzające
się susze i obniżenie stanu wód gruntowych mają wpływ na kondycję zdrowotną lasu. Ataki
szkodników owadzich są wskaźnikiem osłabienia drzewostanów i ostatnim czynnikiem
doprowadzającym do zamierania drzew.
Zanik naturalnych reakcji obronnych to także wynik:
- niedostosowania składu gatunkowego drzew do siedlisk leśnych,
- zaburzonej naturalnej struktury wiekowej i gatunkowej (zakładanie jednogatunkowych i
jednowiekowych upraw leśnych).
Pozytywną tendencją w gospodarce leśnej jest zaznaczająca się w ostatnich latach stopniowa
przebudowa drzewostanów oraz zastępowanie masowo wypadającego świerka przez gatunki liściaste.
■ Rośliny
Obszar Gminy Łubniany ze względu na duże zróżnicowanie siedlisk i zbiorowisk roślinnych, obfituje
w chronione i rzadkie gatunki roślin. Część z nich znalazła się na „Czerwonej liście roślin
naczyniowych zagrożonych w Polsce” (Zarzycki, Szeląg, 1992) - (skrót PL), regionalnej „Czerwonej
liście roślin naczyniowych Górnego Śląska” (Parusel i in. red. 1996) - (skrót G.Śl.) oraz wojewódzkiej
„Czerwonej liście roślin zagrożonych w województwie opolskim" (Spałek 1997) (skrót O). Na liście
krajowej i regionalnej rośliny podzielono w zależności od stopnia zagrożenia, na 5 kategorii:Ex wymarłe, E - ginące, V - narażone na wymarcie, R - rzadkie oraz I - o nieznanym zagrożeniu.
Natomiast na liście wojewódzkiej przyjęto nowe kategorie stopnia zagrożenia gatunków (Głowaciński
1997): EX - wymarły, EW - wymarły w wolnej przyrodzie, CE - krytycznie zagrożony, EN zagrożony, VU - narażony, LR - niższego ryzyka, DD - o danych niedostatecznych.
Na terenie Gminy Łubniany występuje około 500 gatunków roślin naczyniowych. Część z nich to
gatunki objęte ochrona ścisłą bądź częściową oraz gatunki rzadkie w skali regionu a nawet kraju.
■ Gatunki roślin chronionych
- chronione ściśle
Podrzeń żebrowiec Blechnum spiciant (G.ŚL.-V, O-DD)
Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum(G.Śl,-V,O-VU)
Widłak goździsty Lycopodium clavatum (G.ŚL.-R, O-LR)
Cis pospolity Taxus baccata (G.Śl.-V, O-DD)
Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia(PL.-R, G.Śl.-V, O-VU)
Bluszcz pospolity Hedera helix
Pomocnnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata (G.ŚL.-V, O-VU)
Boberek trójliskowy Menyanthes trifoliata(G.Śl.-V, O-VU)
Kukułka (Storczyk) krwista Dactylorhiza incarnata (G.ŚL.-E, O-DD
Kukułka (Storczyk) szerokolistna Dactylorhiza majalis (G.Śl.-V, O-VU)

15

Strategia Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011 – 2020

Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (G.Śl.-R, O-LR)
- chronione częściowo :
Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare(G.Śl.-R, O-LR)
Kruszyna pospolita Frangula alnus
Bagno zwyczajne Ledum palustre(G.Śl.-V, O-LR)
Kalina koralowa Viburnum opulus
Konwalia majowa Convallaria majalis
Gatunki roślin rzadkich
Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre(G.Śl.-V, O-LR)
Okrężnica bagienna Hottonia palustris(G.Śl.-R, O-LR)
Gruszyczka średnia Pyrola media(G.Śl.-V, O-EN)
Krwawnik kichawiec Achillea ptarmica(G.Śl.-R, O-VU)
■ Zwierzęta
Świat zwierząt Gminy Łubniany jest równie bogaty jak szata roślinna. Obok zwierząt pospolitych
występuje tu wiele gatunków chronionych oraz rzadkich w skali kraju. Część z nich znalazła się na
„Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (Głowaciński red. 1992) - (skrót PL),
regionalnej „Czerwonej liście kręgowców Górnego Śląska” (Czylok i in. red. 1996) -(skrót G.Śl.). W
czerwonej księdze i na listach zwierzęta podzielono w zależności od stopnia zagrożenia, na 5
kategorii: Ex - wymarłe, E - ginące, V - narażone na wymarcie, R - rzadkie oraz I - o nieznanym
zagrożeniu.
- Bezkręgowce
Pajęczaki
Wśród zwierząt bezkregowych na uwagę zasługuje rzadki gatunek chronionego pająka- tygrzyk
paskowany Argyope bruenichi. jest to najbarwniejszy polski pająk, osiągający do 2 cm długości.
Występuje na nasłonecznionych łąkach i nad brzegami zbiorników wodnych. Na terenie gminy
stwierdzony został na wilgotnych łąkach koło Jełowej, Dąbrówki Łubniańskiej, Kobylna i Brynicy.
Owady
Do objętych ochroną a stosunkowo często spotykanych należą biegacze: ogrodowy Carabus arvensis,
wręgaty Carabus acncellatus i granulowaty Carabus granulatus, spotykane na obszarze całej gminy.
W borach sosnowych coraz rzadziej występuje chrząszcz z rodziny kózkowatych o bardzo długich
czułkach - tycz cieśla acanthocinus aedilis. Pospolicie występują chronione trzmiele. Szczególnie
często spotykany jest trzmiel ziemny Bombus terrestris, gnieżdżący sie w norkach w ziemi lub
szczelinach między kamieniami. W miejscach otwartych i nasłonecznionych spotkać można pazia
królowej Papilio machaon (PL-V), jednego z najpiękniejszych motyli krajowych.
Ślimaki
Na terenie gminy występuje tylko jeden gatunek chroniony - ślimak winniczek Helix pomatia.
Gatunek spotykany dość często w miejscach wilgotnych, szczególnie w dolinie Małej Panwi i
Brynicy.
- Kręgowce
Płazy
Występują liczne gatunki płazów. Spotkać można traszkę zwyczajną Triturus vulgaris, żabę trawną
Rana temporaria, żabę wodną Rana esculenta, ropuchę szarą Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo
viridis oraz rzekotkę drzewną Hyla arborea. Płazy te odbywają gody w stawach i drobnych
zbiornikach znajdujących się na terenie gminy.
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Gady
Spośród gromady gadów na terenie gminy wystepują trzy gatunki jaszczurek: jaszczurka zwinka
Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara i padalec zwyczajny Anguis fragilis (G.Śl.R). spotkac można również węze : zaskrońca Natrx natrix (G.Śl.- R) oraz żmiję zygzakowatą Vipera
berus.
Ptaki
Z wielu gatunków ptaków lęgowych spotykanych w tej gminie, do najbardziej interesujacych zaliczyć
należy derkacza Crex crex (G.Śl.- V), gatunek zagrożony w skali światowej i bociana czarnego
Ciconia nigra (PL-R,G.Śl.- R). Derkacz gnieździ się na podmokłych łąkach koło Jelowej. Gniazdo
bociana czarnego znajduje się w lasach w północnej części gminy. Na suchych łąkach i nieużytkach w
centralnej części gminy występuje kląskawka Saxicola torquata (G.Śl.- R) i pokląskwa Saxikola
ruberta (G.Śl.- R).
Ssaki
Spośród wielu gatunków ssaków występujących na terenie gminy do bardziej interesujących należy
zaliczyć m.in. ryjówkę aksamitną Sorex araneus, tchórza zwyczajnego Mustela putorius,
gronostaja Mustela erminea (G.Śl.- V), łasicę łaskę Mustela nivalis (G.Śl.- V) oraz borsuka Meles
meles (G.Śl.- R). Występują tu rownież gatunki nietoperzy, z których najczęściej spotykanym jest
gacek brunatny Plecotus auritus (G.Śl.- V).
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1.3 TURYSTYKA I ZABYTKI
Atrakcje turystyczne Gminy Łubniany związane są głównie z walorami krajobrazowymi środkowej
części Województwa Opolskiego, to jest rozległymi kompleksami leśnymi, objętymi ochroną w
postaci Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz doliną rzeki Mała Panew. Mozaika łąk, pól i lasów
malownicze aleje drzew, duże powierzchnie lasów stanowią o znacznej atrakcyjności krajobrazu
gminy Łubniany stwarzając dogodne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Rozciągający się na
terenie gminy Stobrawski Park Krajobrazowy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko
– Turawskie” stanowią doskonały teren do rekreacji i wypoczynku mieszkańców gminy Łubniany, jak
również mieszkańców pobliskich terenów miejskich. Bliskie sąsiedztwo miasta Opola i dobrze
rozwinięta sieć dróg stwarzają dogodne warunki dla rozwoju form turystyki rekreacyjnowypoczynkowej zwłaszcza sobotnio-niedzielnej.
Bardzo korzystne warunki klimatyczne i bioklimatyczne oraz udział rolnictwa indywidualnego
stwarzają warunki dla rozwoju agroturystyki tak w sensie usług, jak i wypoczynku. Doskonałe miejsca
znajdą w Gminie również amatorzy wędkowania (rzeki Mała Panew, Brynica, Swornica i Jemielnica)
oraz amatorzy grzybów, jagód, czy ziół, w które obfitują okoliczne lasy.
Gmina Łubniany łączy ze sobą dwa bardzo ciekawe obszary turystyczne. Z jednej strony jest Brynica
leżąca na pograniczu Stobrawskeigo Parku Krajobrazowego i styku 3 gmin (Łubniany, Murów,
Dobrzeń Wielki) a z drugiej Jełowa leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie Jezior Turawskich.
Tabela: Restauracje, Gospodarstwa agroturystyczne, bary na terenie Gminy Łubniany:
Lp.

Nazwa

Adres

1.

Zespół Rekreacyjno – Restauracyjny Brynica
„Berpol” (noclegi 16 miejsc + kempingi)
ul. Kwiatowa 2, 46 - 024 Łubniany

2.

Gospodarstwo Agroturystyczne Stadnina Dąbrówka Łubniańska
Koni „Kalinówka” (noclegi)
ul. Szkolna 13, 46 – 024 Łubniany

3.

Agroturystyka
„Kawalkada”

4.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Agrorelaks” (noclegi 25 miejsc)

Brynica
ul. Leśna 12, 46 – 024 Łubniany

5.

Dom Dobrego Pasterza (noclegi)

Jełowa
ul. Wolności 20, 46 – 024 Łubniany

6.

Restauracja Leśna

ul. Opolska 71, 46 – 024 Łubniany

7.

Bar Bryniczanka

Brynica,
ul. Powstańców Śl., 46 – 024 Łubniany

8.

Bar u Bolka

Dąbrówka Łubniańska
ul. Oleska, 46 – 024 Łubniany

9.

Bar Luxo

Jełowa,
ul. Opolska, 46 – 024 Łubniany

10.

Bar u Góry

ul. Opolska 46 – 022 Luboszyce

11.

Bar Skorpion

Kolanowice,
ul. Brzozowa, 46 – 024 Łubniany

12.

Bar Tekla

Jełowa,

i

stadnina

koni Kobylno
ul. Wiejska 53, 46 – 024 Łubniany
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ul. Opolska, 46 – 024 Łubniany
13.

Bar Drewutnia

Łubniany,
ul. Dworcowa, 46 – 024 Łubniany

14.

Restauracja Żwirek

Luboszyce,
ul. Piaskowa, 46-022 Luboszyce

15.

Restauracja Bartosz

Jełowa,
ul. Wolna, 46 – 024 Łubniany

16.

Klub jeździecki „Jumping Team” Brynica Brynica,
(klub sportowy)
ul. Powstańców Śląskich, 46 – 024 Łubniany

Źródło: Dane Gminy Łubniany

Atrakcyjności Gminie dodają liczne zabytkowe
nieruchomości posiadają wpis do rejestru
Konserwatora Zabytków w Opolu. Jednym z
Kolanowicach z XVII w., który jest jednym
drewnianych zabytków architektury sakralnej.

obiekty architektury i budownictwa. Najcenniejsze
zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego
nich jest drewniany kościół p.w. św. Barbary w
z kościółków na Śląsku stanowiącym tzw. szlak

Kolanowice stanowią siódmy punkt na turystycznym "Szlaku drewnianego budownictwa sakralnego
Opolszczyzny".
Szlak drewnianego budownictwa sakralnego prowadzi wzdłuż specjalnych oznakowań od Opola do
Olesna po ziemi Śląskiej i umożliwia po drodze zwiedzenie dwunastu starych drewnianych
kościółków. Jest to szlak wspólny dla turystyki rowerowej i samochodowo-autokarowej, jedynie na
kilku odcinkach rowerzyści mogą skorzystać z pewnych skrótów.
Trasa długości ok. 80 km przebiega przez wybrane miejscowości, w których zlokalizowane są
najciekawsze zabytki budownictwa sakralnego - drewniane kościółki wybudowane w XVII i XVIII
wieku.

Źródło: www.kolanowice.com.pl
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Na terenie Gminy Łubniany znajduje się 8 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
(stan na 30.09.2010 r.). Z wyjątkiem dwóch drewnianych spichlerzy z Dąbrówki Łubniańskiej
wszystkie obiekty posiadają charakter sakralny.
Miejscowość

Obiekt

Nr rejestru

Brynica

kościół parafialny pw. św. Szczepana, 1903

642/59
z 13.11.1959

Brynica

kaplica, XIX w.

643/59
z 13.11.1959

Dąbrówka Łubniańska

lamus, ul. Oleska 30, XVIII/XIX w.

1793/66
z 14.10.1966

Dąbrówka Łubniańska

lamus, ul. Oleska 67, XVIII/XIX w.

1794/66
z 14.10.1966

Grabie

kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw.
św. Bartłomieja, 1920

117/2010
z 6.05.2010

Jełowa

kościół parafialny pw. św. Bartłomieja,
1751, 1842

632/59
z 13.10.1959

Kobylno

kościół fil. pw. św. Mateusza, 1798

1128/66
z 09.02.1966

Kolanowice

kościół fil. pw. św. Barbary, 1678, 1812

759/64
z 01.04.1964

Źródło: Program opieki nad zabytkami Gminy Łubniany na lata 2011-2014

Na uwagę zasługują także mosty, a szczególnie bardzo dobrze zachowany most w Kępie. Niestety,
pochodzące z tego samego czasu mosty w Łubnianach i Dąbrówce Łubniańskiej zostały w swojej
górnej części nieprawidłowo odnowione (po wypadkach drogowych).
Na terenie Gminy Łubniany znajdują się 3 zespoły zabytków ruchomych (wyposażenia kościołów)
oraz 4 obiekty objęte indywidualną ochroną (w tym jeden prawdopodobnie nie zachowany) w postaci
wpisu do rejestru zabytków (stan na 30.09.2010 r.).
Miejscowość

Obiekt

Nr rejestru

Brynica

wyposażenie z kościoła par.
pw. św. Szczepana

Ks.B.t.III561/72 z
28.02.1972

Brynica

prospekt organowy wraz z instrumentem
z kościoła par. pw. św. Szczepana

Ks.B.t.II-128/08
z 08.04.2008

Jełowa

zespół zabytków ruchomych w kościele
par. pw. św. Bartłomieja

Ks.B.t.IV641/1-16/76 z
07.06.1976

Kępa

płaskorzeźba w domu przy ul. Opolskiej 23

Ks.B.t.I-10/55
z 25.09.1955

Kolanowice

wyposażenie kościoła fil. pw. św. Barbary

Ks.B.t.IV674/1-41/77 z
08.03.1977

20

Strategia Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011 – 2020

Kolanowice

rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem
przy ul. Powstańców Śląskich

Ks.B.t.IV690/77 z
15.09.1977

Luboszyce

rzeźba „Wniebowzięcie NMP”
w kościele par. pw.
św. Antoniego Padewskiego

Ks.B.t.V722/81 z
02.01.1981

Źródło: Program opieki nad zabytkami Gminy Łubniany na lata 2011-2014

Ponadto w wojewódzkiej ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy Łubniany ujęte są
dwa zabytkowe obiekty ruchome:
 krzyż w kapliczce we wnęce nad wejściem do kapliczki-dzwonnicy przy ul. Szerokiej 2 w
Biadaczu,
 kapliczka przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Luboszyckiej w Kępie,
Do najbardziej wartościowych zabytków ruchomych na terenie Gminy Łubniany zalicza się
wyposażenie drewnianego kościoła pw. św. Barbary w Kolanowicach.
Spośród zabytków ruchomych nie objętych ochroną prawną na szczególną uwagę zasługuje natomiast
wyposażenie kościoła pw. św. Antoniego w Luboszycach.
Wobec braku profesjonalnych instytucji muzealnych w Gminie na uwagę zasługują działania
miejscowej społeczności, w tym lokalnych animatorów kultury. Wartymi odnotowania inicjatywami
„paramuzealnymi” są powstające najczęściej przy szkołach izby regionalne zbierające i gromadzące
lokalne pamiątki, zabytki techniki, dawne sprzęty gospodarstwa domowego. Pomimo nie najwyższych
wartości historycznych i artystycznych, mają one wielkie znaczenie dla społeczności gminy,
w procesie poznawania historii i dziedzictwa kulturowego dawnych mieszkańców:
- Izba Muzealna w Biadaczu im. Danuty Zalewskiej (założycielka, wieloletnia nauczycielka szkoły)
przy Publicznym Gimnazjum – szkolne Muzeum Etnograficzne. W zbiorach „muzeum” znajdują się
sprzęty domowe, stroje, zdjęcia, rodzinne pamiątki, narzędzia rolnicze i rzemieślnicze, sprzęt
przeciwpożarowy, a także pełna aranżacja wnętrza śląskiej kuchni, szkolnej klasy oraz izby śląskiej
(drewniane łóżko, kołyska, szafa, chusty, gramofon, kołowrotki).
- Izba Regionalna w Łubnianach przy Szkole Podstawowej – powstała w 2000 roku. W Izbie
zaaranżowano wnętrze chaty, z podziałem na część kuchenną, dawne sprzęty gospodarstwa
domowego, stroje, przedwojenne zdjęcia i książki.
- Izba Regionalna w Luboszycach przy Szkole Podstawowej – powstała w 2000 r. W zbiorach
znajdziemy przedmioty gospodarstwa domowego, wyposażenie śląskiej izby lekcyjnej, porcelanę,
drewniane łóżeczko dziecięce, święte obrazy, krzyż, szafę, lampki nocne i skrzynia, maszynę do
szycia oraz stroje kobiece, ławki szkolne.
Najważniejsze obiekty architektury i budownictwa objęte ochroną prawną na terenie gminy Łubniany:
ujęte zostały w Programie Ochrony Zabytków Gminy Łubniany.
Na terenie Gminy Łubniany zlokalizowanych jest 115 stanowisk archeologicznych znajdujących się w
ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, z czego do rejestru zabytków
archeologicznych wpisane są tylko 2 stanowiska. Wszystkie te obszary podlegają ochronie konserwatorskiej
i prawnej zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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Tabela: Zestawienie stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków województwa
opolskiego (stan na 2008 r.)
Miejscowość

Nr stan.

Typ stanowiska / chronologia

Nr rejestru

Brynica

3

grodzisko – średniowiecze
(XIV-XV w.)

A – 504/78

Jełowa

37

osada – późna epoka brązu,
okres halsztacki

A – 613/84

Źródło: Program opieki nad zabytkami Gminy Łubniany na lata 2011-2014

Najważniejszym atutem atrakcyjności turystycznej gminy Łubniany są liczne obiekty zabytkowe oraz
walory środowiska przyrodniczego, jednakże wykorzystanie istniejącej przestrzeni rekreacyjnej jest w
istotny sposób ograniczone wskutek słabego zagospodarowania turystycznego tego obszaru (m.in.
niezbyt dobrze rozwinięta baza noclegowa). Generalnie brak jest urządzeń rekreacyjno – sportowych,
specjalistycznych urządzeń rozrywki i wypoczynku oraz obsługi ruchu turystyczno –
wypoczynkowego.
Brak jest na terenie Gminy oznaczeń i tablic informacyjnych dla potencjalnych turystów. Dostępność
gminnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych jest w istotny sposób ograniczona m.in. wskutek
bardzo słabo rozwiniętej sieci atrakcyjnych ścieżek rowerowych. Wyjątek stanowi jedynie fragment
Rowerowego Szlaku Drewnianych Kościółków przebiegający na trasie Dobrzeń Wielki –Kolanowice
– Laskowice.
Pomimo posiadanych walorów przyrodniczych i kulturowych, niewystarczające zabezpieczenie
najwartościowszych turystycznie obszarów i obiektów przed degradacją i dewastacją, brak tradycji w
oferowaniu usług turystycznych oraz przygotowanej oferty turystycznej gminy Łubniany sprawia, iż
gmina nie osiąga znaczących sukcesów zarówno w dłuższej turystyce pobytowej, jak i w turystyce
sobotnio – niedzielnej. Jako pozytywny przykład w dziedzinie usług turystyczno-hotelowych w
Gminie Łubniany można podać Brynicę, która spełnia wymagania w zakresie oferowania grupowych i
indywidualnych usług turystycznych, jak i osiąga sukcesy w dłuższej turystyce pobytowej, a także
turystyce sobotnio-niedzielnej (Ośrodki: Agrorelaks, Berpol).
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1.4 ROLNICTWO
1.4.1. Gospodarstwa rolne
Gmina Łubniany, wg. ostatniego dostępnego na stronach GUS Powszechnego Spisu Rolnego (2002r.),
posiada ogółem 1570 gospodarstw rolnych.
Tabela: Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych w wybranych gminach Powiatu Opolskiego wg
Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r.
Jednostka
ogółem

0 – 1 ha
573
821
355
372

Łubniany
1570
Dobrzeń Wielki
1427
Murów
810
Turawa
1040
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Liczba gospodarstw rolnych
1 – 2 ha
2 – 5 ha
5 – 10 ha 10 – 50 ha pow. 50 ha
383
378
142
89
5
261
191
63
91
0
178
181
51
45
0
258
235
83
82
10

Tabela: Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych w wybranych gminach Powiatu Opolskiego wg
Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. – udział procentowy
Jednostka
Liczba gospodarstw rolnych
ogółem
0 – 1 ha
1 – 2 ha
2 – 5 ha 5 – 10 ha 10 – 50 ha pow. 50 ha
Łubniany
100 % 36,50 % 24,39 % 24,07 % 9,04 %
5,66 %
0,31 %
Dobrzeń Wielki
100 %
57,53 %
18,29 %
13,38 %
4,41 %
6,37 %
0,00 %
Murów
100 %
43,82 %
21,97 %
22,34 %
6,29 %
5,55 %
0,00 %
Turawa
100 %
35,76 %
24,81 %
22,60 %
7,98 %
7,88 %
0,96 %
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Największą liczbę gospodarstw na terenie Gminy Łubniany – podobnie jak i porównywanych,
wiejskich gmin ościennych - stanowią gospodarstwa rozdrobnione, o powierzchni od 0 do 1 ha
(36,50%), czyli tzw. działki rolne.
Wartość ta, mimo, że obiektywnie wysoka, (co trzecie gospodarstwo poniżej 1 ha wielkości), jest
jedną z niższych wśród porównywanych gmin. Największy udział działek rolnych do 1 ha wśród
porównywanych gmin posiada Gmina Dobrzeń Wielki – 57,53%.
Uznaje się, iż duże gospodarstwa o powierzchni od 10 do 50 ha stwarzają perspektywy do towarowej i
opłacalnej produkcji rolnej. W Gminie Łubniany gospodarstwa te stanowią 5,66%. Wśród czterech
porównywanych gmin, jedynie Gmina Łubniany wraz z Gminą Turawa posiada odsetek gospodarstw
największych (powyżej 50 ha). Odsetek ten dla Gminy Łubniany stanowi 0,31%.
1.4.2. Uprawy
Poniższe tabele przedstawiają strukturę zasiewów na terenie Gminy Łubniany wg. ostatniego
powszechnego Spisu Rolnego (2002 r.).
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Tabela Struktura zasiewów w wybranych gminach Powiatu Opolskiego wg Powszechnego Spisu
Rolnego(2002r.)
Jednostka

Łubniany
Dobrzeń
Wielki
Murów
Turawa

Powierzchnia Zboża i
Strączkowe Ziemniaki Przemysłowe Pastewne Warzywa
zasiewów
kukurydza jadalne
i
ogółem
truskawki
w ar
221 271
240 460
75
13 264
275
541
691
194 150
173 664
2
10 018
2800
795
734
78 061
284 883

66 611
236 318

0
1

5 078
21 250

797
1 742

461
657

670
8 623

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

W strukturze zasiewów na terenie Gminy Łubniany przeważają zboża (głównie: pszenżyto, jęczmień i
pszenica), których areał zasiewów stanowi przeszło 92% wszystkich zasiewów. Drugie miejsce
zajmują ziemniaki – ok. 5,51%. Powierzchnie zasiewów pozostałych upraw mają charakter
marginalny.
1.4.3

Hodowla zwierząt gospodarskich

Pogłowie i obsadę zwierząt na terenie gminy Łubniany według Powszechnego Spisu Rolnego z 2002r.
pokazuje poniższa tabela:
Tabela Struktura hodowli zwierząt gospodarskich w wybranych gminach Powiatu Opolskiego

Jednostka
Łubniany
Dobrzeń
Wielki
Murów
Turawa

Bydło
Trzoda chlewna
Owce Konie
ogółem
w tym krowy ogółem
w tym lochy
w sztukach
1 090
365
8 924
820
23
49
1 024
216
6 754
591
60
39
621
1566

235
551

593
5805

45
557

0
8

198
33

Kozy

Drób
ogółem

43
63

159 795
98 216

68
45

4 054
10 274

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Pogłowie bydła ogółem w Gminie Łubniany stanowi 22,5% pogłowia w powiecie opolskim oraz
jedynie 0,79% w województwie opolskim. Na terenie Gminy hoduje się głównie trzodę chlewną oraz
drób - podkreślić należy, iż hodowla drobiu na terenie Gminy Łubniany jest zdecydowanie najwyższa
w porównaniu z sąsiednimi gminami wiejskimi.
Hodowla trzody chlewnej na terenie Gminy Łubniany stanowi 13,39% pogłowia w powiecie opolskim
oraz 1,20% w województwie opolskim. Hodowla drobiu w Gminie Łubniany osiąga poziom 18,53%
całej hodowli w powiecie opolskim i 9,75% w województwie opolskim.
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1.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1.5.1. System komunikacji
System komunikacyjny gminy Łubniany tworzy:
- układ kolejowy ( trasy linii kolejowych 2-giej klasy):
*nr 293 Jełowa - Kluczbork ;
*nr 301 Opole Gł. - Jełowa - Namysłów - zlikwidowana;
- układ drogowy:
*droga krajowa nr 45, Opole - Łódź - III klasy technicznej, o znaczeniu międzyregionalnym;
*droga wojewódzka nr 461 Kup – Łubniany - Jełowa;
*drogi powiatowe:
-nr 27 333 Jełowa - Tuły;
-nr 27 702 Brynica - Czarnowąsy;
-nr 27 703 Opole - Łubniany;
-nr 27 722 Dąbrówka Łubniańska - Zagwiździe;
-nr 27 725 Masów - Świerkle - Dobrzeń Wielki;
-nr 27 726 Turawa - Łubniany;
-nr 27 727 Kolanowice - Łubniany;
-nr 27 728 Kolanowice - Luboszyce;
-nr 27 743 Grabie - Kobylno;
-nr 27 765 Biadacz - Czarnowąsy;
* drogi gminne, których długość wynosi 121,2 km.
Tabela: Drogi gminne w wybranych gminach Powiatu Opolskiego (2004r.)
Gminy

Ogółem
razem

Łubniany
Dobrzeń Wielki
Murów
Turawa
Pow. opolski

121,2
78
88
137
1 044,9

51,5
70
45
81
540,5

O nawierzchni
twardej
ulepszonej
nieulepszonej
w km
40,00
11,5
55
15
7
38
31
50
281,1
259,4

gruntowej

69,7
8
43
56
504,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Powiązania komunikacyjne międzygminne, połączenia z siedzibą Gminy, a także miastem
wojewódzkim - Opolem są korzystne. Jednak bardzo zły stan nawierzchni dróg jest przyczyną
nadmiernego hałasu komunikacyjnego i przyczynia się do szybszego zużycia samochodów.
Na terenie Gminy odnotowuje się również bardzo duże braki w towarzyszącej infrastrukturze
drogowej, m.in. w postaci chodników i ciągu pieszo – rowerowego.
1.5.2 Gospodarka wodno-ściekowa
- Zaopatrzenie w wodę
Gmina Łubniany posiada uregulowany system zaopatrzenia w wodę. Wszystkie wsie Gminy są
wyposażone w sieć wodociągową, wybudowaną w latach 1993 - 1998. Miejscowości są zaopatrywane
w wodę z dwóch układów sieciowych:
wodociąg grupowy „Północ” („Kobylno”) – oparty na ujęciu „Kobylno-Niwa”, obsługujący
wsie: Kobylno, Jełowa, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, Grabie, Masów i Brynica. Wydajność
ujęcia: Qmax = 1 465 m3/d.
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wodociąg grupowy „Południe” – zasilany z sieci wodociągowej miasta Opola przy ul. Lipowej,
obsługujący wsie: Kępa, Kolanowice, Luboszyce i Biadacz.
Całkowita długość sieci wodociągowej wybudowanej z rur PCV o średnicy od 90mm - 220mm,
wynosi 111,5km.
Właścicielem wodociągów jest Gmina Łubniany, zaś od 2008r. ich zarządcą są „Łubniańskie
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.”. Wodociągi bazują na ujęciach wód podziemnych dolnej warstwy
czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Warstwa ta związana jest ze żwirami oraz piaskiem
gruboziarnistym. Zalega ona na głębokości 28,0 do 31,0m. Zwierciadło wody ma charakter napięty.
Wydajność warstwy oraz tylko lokalne występowanie nieprzepuszczalnych warstw izolacyjnych przed
zanieczyszczeniami z zewnątrz wymaga ustawienia stref ochronnych eksploatowanych ujęć wody.
Przeprowadzone badania fizykochemiczne wód podziemnych rejonu ujęć wykazały śladowe ilości
związków żelaza i manganu. Pod względem bakteriologicznym woda nie budzi zastrzeżeń.
Zużycie wody z wodociągów kształtuje się na poziomie – 120 l/dobę na jednego mieszkańca.
Tabela: Gospodarka komunalna – wyposażenie w sieć wodociągową (2009r.)
Gmina
Gmina
Gmina
Dobrzeń Murów Turawa
Gmina
Wodociągi
Łubniany Wielki
długość czynnej sieci rozdzielczej
km
150,5
80,3
116,0
111,5
połączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
szt.
3 311
1 310
2 372
2 299
woda dostarczona gospodarstwom domowym
dam3
371,9
107,9
195,5
223,7
ludność korzystająca z sieci wodociągowej
osoba
13 461
5 034
8 226
8 857
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

- Odprowadzanie ścieków
Na terenie Gminy brakuje pełnego zorganizowanego systemu odprowadzania i utylizacji ścieków
komunalnych.
Do tej pory została skanalizowana tylko część terenu Gminy Łubniany. Ilość zbiorników
bezodpływowych na terenie Gminy kształtuje się na poziomie 1 852. Ścieki z tych zbiorników są
odprowadzane w sposób niezorganizowany. Na terenie Gminy znajduje się ok. 10 przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Na terenie gminy Łubniany nie zlokalizowano i nie planuje się budowy komunalnej oczyszczalni
ścieków. Ścieki z obszaru Gminy są odprowadzane do 3 oczyszczalni ścieków:
oczyszczalnia ścieków w Kotorzu Małym (Gmina Turawa) – obsługuje miejscowości Jełowa,
docelowo będą również odprowadzane ścieki z miejscowości Kolanowice, Masów, Łubniany,
Dąbrówka Łubniańska;
oczyszczalnia w Opolu – obsługuje miejscowości Kępa, Luboszyce, Biadacz.
Ścieki z miejscowości Brynica są docelowo odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Gminie
Dobrzeń Wielki.

Najbardziej skanalizowane w Gminie Łubniany miejscowości to: Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz
Jełowa.
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Tabela: Gospodarka komunalna – wyposażenie w sieć kanalizacyjną (2009r.)
Gmina
Gmina
Gmina
Kanalizacja
Murów
Łubniany Dobrzeń
Wielki
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
km
147,0
15,2
32,0
Połączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt.
3 341
296
883
Ścieki odprowadzone
dam3
582,0
89,8
72,0
Ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej
osoba
10 130
1 552
2 780
Ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej
%
69,21
27,01
29,45

Gmina
Turawa
44,8
1 073
201,7
3 510
36,58

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Stosunek liczby osób zamieszkujących na terenie Gminy Łubniany do liczby osób korzystających z
sieci kanalizacyjnej wynosi 29,45%. Spośród 3 sąsiednich gmin wiejskich jedynie Gmina Murów
charakteryzuje się mniejszym stopniem skanalizowania.
- Melioracje wodne
System odwadniający grunty rolne na terenie gminy Łubniany oparty o sieć rowów odwadniających
jest dobrze rozwinięty. Powierzchnia zmeliorowanych gruntów wynosi 2242 ha, a długość rowów
melioracyjnych 126,3 km.
Szczegółowe rowy melioracyjne w ilości 126,3 km są własnością rolników, przez których tereny
uprawne przebiegają. Konserwowanie rowów powinno odbywać się ze środków m.in. Gminnej Spółki
Wodnej. Rowy odwadniające drogi dojazdowe do pól uprawnych, będące własnością Gminy są w
złym stanie technicznym. Konserwacja rowów odwadniających tereny leśne przebiega prawidłowo i
jest dokonywana na bieżąco.

1.5.3 Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Łubniany nie ma czynnego składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych.
W miejscowości Kępa, znajduje się zamknięte składowisko odpadów, które obecnie poddawane jest
rekultywacji przyrodniczej.
Odebrane od mieszkańców Gminy zmieszane odpady komunalne kierowane są na składowisko
odpadów komunalnych w Opolu, Chróścicach (Gmina Dobrzeń Wielki) i Ziemiełowicach (Gmina
Namysłów).
Tabela: Ilość i rodzaj zebranych odpadów komunalnych w roku 2007 na terenie Gminy Łubniany
Kod odpadu

Rodzaj odpadu

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunale

17 01 02

Gruz ceglany

20 03 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Odpady wielkogabarytowe

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 07

Ilość (Mg/rok)
1 514,52
145,36
48,74
12,18
83,46
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17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

3,32

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów
z kotłów wymienionych w 10 01 04)
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 170 901 i 17 09 02 i 17 09 03

2,12

17 09 04
RAZEM

9,2
1 818,9

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Łubniany (aktualizacja z marca 2009r.)

Gmina Łubniany objęta jest systemem selektywnego zbierania odpadów, które prowadzone jest za
pomocą systemu workowego oraz systemu donoszenia. System workowy opiera się na odbiorze
wysegregowanych odpadów z gospodarstw domowych, system donoszenia polega na zbieraniu
odpadów w zbiorczych kontenerach dostępnych dla mieszkańców.
Tabela: Ilość i rodzaj odpadów zebranych selektywnie w roku 2007 na terenie Gminy Łubniany
Ilość [Mg/rok]

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

15 01 07

Szkło

15 01 02

Tworzywa sztuczne

9,18

15 01 01

Papier

5,47

RAZEM

12,35

27,0

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Łubniany (aktualizacja z marca 2009r.)

Odpady zebrane selektywnie wykazane w powyższej tabeli zostały przekazane firmom zajmującym
się odzyskiem odpadów. W przypadku selektywnie zebranych odpadów należy również uwzględnić
odpady wielkogabarytowe, które były zbierane w każdej miejscowości w Gminie Łubniany według
ustalonego wcześniej harmonogramu.
Pozostałe ilości odpadów zebranych selektywnie to :
- baterie i akumulatory ( kody odpadu - 16 06 01* i 16 06 02*) – 0,09 Mg,
- leki inne niż wymienione w 18 01 08 (kod odpadu – 18 01 09) – 0,002 Mg,
- odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (odpady z grupy 13 02) - 0,07 Mg,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 35* i 20 01 36) – 0,177 Mg,
- lampy fluorescencyjne (20 01 21*) – 0,0015 Mg,
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone nimi – 15 01
10* - 0,12 Mg.
Razem: 0,46 Mg/rok.
Należy przyjąć, iż cały teren Gminy objęty jest systemem odbioru odpadów komunalnych, co jednak
nie oznacza, iż wszyscy mieszkańcy są tym systemem objęci. Liczbę podpisanych umów na wywóz
odpadów można oszacować na ok. 78%.
Biorąc pod uwagę sumę zdeponowanych na składowisku zmieszanych odpadów komunalnych, w roku
2007 (1 514,52 Mg) oraz odpadów zebranych selektywnie (39,6 Mg) otrzymujemy informację, iż w
2007 r. na terenie Gminy Łubniany odebrano 1 554,16 Mg odpadów komunalnych.
Na terenie Gminy Łubniany działają 3 podmioty posiadające zezwolenie w zakresie odbioru odpadów
komunalnych:
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a) EKO-TRANS Jan Kurowski , ul. Brynicka 16 B, 46-082 Kup
b) REMONDIS OPOLE Sp.z.o.o., ul. Aleja Przyjaźni 9, 45 – 573 Opole
c) ELKOM Sp.z.o.o. ul. Norweska 11, 46-021 Brzezie k/Opola
Wymienione firmy odbierają również odpady zebrane selektywnie.
Na terenie Gminy Łubniany nie znajdują się instalacje do odzysku odpadów. Odpady są zbierane
przez firmy świadczące usługę wywozu i zagospodarowywane we własnym zakresie.
Na terenie Gminy dochodzi incydentalnie do powstawania tzw. „dzikich wysypisk” odpadów, czyli
nielegalnych miejsc ich składowania bądź magazynowania. Na takich „wysypiskach” najczęściej
składowane są odpady gruzu budowlanego, gałęzi, odpady wielkogabarytowe oraz w mniejszym
stopniu inne odpady komunalne. Skalę tego problemu można uznać za małą.
Do strumienia odpadów niebezpiecznych występujących na terenie Gminy Łubniany należy zaliczyć
odpady azbestu. Stan wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łubniany wynosi: 109,2 Mg
płyt azbestowo - cementowych falistych oraz 1,32 Mg płyt azbestowo- cementowych płaskich.
Gmina Łubniany jest jednym z potencjalnych członków planowanego do powstania Centralnego
Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który według Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Opolskiego (PGO WO) ma być powoływany w celu rozwoju systemu gospodarki
odpadami w środkowej części Województwa Opolskiego.
Przewidziany do wdrożenia w PGO WO system gospodarki odpadami komunalnymi będzie opierał
na 5-cu Regionach Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w skład których będą wchodziły związki,
porozumienia międzygminne, spółki międzygminne, bądź inne podmioty powołane w intencji
wspólnego gospodarowania odpadami. Planowany podział terytorialny tych struktur przedstawia sie
następująco:

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, aktualizacja z marca 2008r.
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Mapa: Podział Obszarów Gospodarki Odpadami

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, aktualizacja z marca 2008r.

1.5.4 Infrastruktura energetyczna
Przez teren Gminy Łubniany przebiegają tranzytowe linie elektroenergetyczne wn. 110 KV (Dobrzeń
- Ozimek) oraz sieć niskich napięć. Główne zasilanie jest siecią 15 KV wyprowadzonych z GZP
Opole - Zakrzów. W większości są to linie napowietrzne.

1.5.5 Gazownictwo
Teren Gminy przecina gazociąg wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) relacji Opole - Kępno.
Opisywany obszar nie jest w pełni zgazyfikowany i brak wyposażenia w system gazu przewodowego.
Znaczna część mieszkańców miejscowości Kępa oraz części Luboszyc korzysta z gazu płynnego.
Gazyfikacja wszystkich sołectw jest pożądana ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego oraz
zmniejszenie zagrożeń dla kompleksów leśnych, stanowiących ważny element regionalnego
ekosystemu oraz podstawę rozwoju rekreacji i wypoczynku. Z drugiej strony gazyfikacja jest
wskazana ze względu na podniesienie standardów życia mieszkańców.
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1.5.6 Telekomunikacja
Gmina jest całkowicie objęta siecią telefoniczną. We wszystkich sołectwach ustawione zostały aparaty
telefoniczne ogólnego dostępu. Wskaźnik stelefonizowania Gminy wynosi 114/1000 mieszkańców.
W dziedzinie telefonii komórkowej, niemal cały obszar znajduje się w zasięgu działania wszystkich
ogólnopolskich operatorów.
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1.6. GOSPODARKA – PRZEDSIEBIORCZOŚC I PODMIOTY
GOSPODARCZE
Gmina Łubniany należy do gmin o charakterze rolniczo – usługowym. Duże znaczenia nabiera
działalność handlowa i produkcyjna. Na obszarze Gminy Łubniany nie ma dużych zakładów
przemysłowych (od 250 pracowników i powyżej). Działają za to prężne, znane w Polsce i na świecie
firmy średniej wielkości (od 50 do 249 pracowników). Funkcjonuje także wiele małych zakładów
produkcyjnych. Są wśród nich takie, które za wysoką jakość swej produkcji były wyróżniane i
nagradzane. W gminie działają także liczne zakłady usługowe. Brak dużych zakładów przemysłowych
jest więc częściowo zrekompensowany dużą liczbą małych zakładów produkcyjnych okna, drzwi,
meble, materiały budowlane etc.
W 3 miejscowościach na terenie Gminy Łubniany wyznaczono tereny inwestycyjne:
- Kępa (powierzchna - ok. 4,2 ha, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego - teren budownictwa usługowo – produkcyjnego, dopuszcza się możliwość
działalności mogącej pogorszyć stan środowiska),
- Luboszyce (powierzchnia - ok. 30 ha, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego - teren działalności produkcyjnej oraz składowania i magazynowania o niskiej
intensywności zagospodarowania, teren rzemiosła usługowego i produkcyjnego o niskiej
intensywności zagospodarowania),
- Dąbrówka Łubniańska (powierzchnia - ok. 135 ha, przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego - teren ośrodka wypoczynkowo – rekreacyjnego).
Tabela: Podmioty gospodarki narodowej (wg sektorów własnościowych) na terenie Gminy Łubniany
wpisane do rejestru REGON
Podmioty gospodarki narodowej ogółem
sektor publiczny - ogółem
sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki
prawa budżetowego
sektor prywatny - ogółem
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą
sektor prywatny - spółki handlowe
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego
sektor prywatny - spółdzielnie
sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne

J. m.
jed.gosp.
jed.gosp.

2007 2008 2009 2010
733
777
795
858
15
15
15
15

jed.gosp.
jed.gosp.

12
718

12
762

12
780

12
843

jed.gosp.
jed.gosp.

613
38

660
39

674
40

727
45

jed.gosp.
jed.gosp.
jed.gosp.

10
4
13

11
4
13

11
4
14

12
4
14

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Z końcem 2010r. na terenie Gminy Łubniany wpisanych do rejestru REGON było łącznie 858
podmiotów gospodarki narodowej, z czego w ramach sektora prywatnego działały 843 podmioty. Na
przestrzeni ostatnich lat zauważyć można stały wzrost liczby podmiotów działających w ramach
sektora prywatnego, w ramach którego odnotowuje się największy wzrost liczby osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą. Trend wzrostowy jest naturalnie bardzo pożądany, zwłaszcza,
jeżeli dotyczy małych firm, być może nie zatrudniających wielu osób, ale stanowiących podstawę
gospodarki.
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Tabela: Podmioty gospodarki narodowej (wg sektorów własnościowych) na terenie Gminy Łubniany
wpisane do rejestru REGON (2010r.)
J. m.
Podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp.
Sektor publiczny - ogółem
jed.gosp.
Sektor prywatny - ogółem
jed.gosp.

Gmina
Dobrzeń
Wielki
1198
858
38
15
1160
843

Gmina
Łubniany

Gmina
Murów
396
10
386

Gmina
Turawa
849
20
829

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca GUS, 2009r.

Najwięcej podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Łubniany działa w sektorze usług – 55,22%
(szczególnie: handel i naprawy, transport, hotele i restauracje). Podmioty gospodarcze działające w
sektorze przemysłu i budownictwa stanowią 36,73%, natomiast w sektorze rolnictwa, leśnictwa,
łowiectwa i rybactwa – 8,05%.
Podstawowe branże w jakich prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie gminy, to:
stolarstwo,
mechanika pojazdowa ,
usługi ogólnobudowlane i instalacyjne,
zaplecze handlowe,
zaplecze gastronomiczne,
krawiectwo,
fryzjerstwo,
naprawa sprzętu AGD,
praktyka lekarska,
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usługi blacharsko – dekarskie,
hodowla koni, stadniny, gospodarstwa agroturystyczne,
usługi transportowe,
sklep i serwis sprzętu komputerowego.
Wiodący przedsiębiorcy Gminy Łubniany:
„RUDATOM” usługi sprzętowe – Kępa,
„JAL” wytwórnia serów Sp.J. – Kępa,
„SUKCES” wytwórnia mebli – Kępa,
„WODNICKI” piekarnia – Kępa,
„ZOF-MAR” art. Budowlane – Kępa,
„AUTO – CZOK” pomoc drogowa, mechanika pojazdowa – Kępa,
„PAMAS” usługi transportowe – Łubniany,
„Łubniańskie Kominki” – Łubniany,
„Stolarstwo” – Łubniany,
„OKNO DREW” Sp. J. – Brynica,
„TARTAK SOCHOR” Sp. J. – Brynica,
„BALS” Sp.z o.o. produkcja osprzętu i urządzeń elektro - energetycznych – Brynica,
„STEGU” wyrób płytek – Jełowa,
„P.P.H. BAMARPOL” Sp.J. – producent żaluzji wewnętrznych Jełowa,
„PALISADA” wyroby z drewna – Jełowa,
„Sypa Inter trans” – transport – Jełowa,
„ECOKOM” Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej – Luboszyce,
Zakład Stolarki budowlanej Fila Jerzy – Dąbrówka Łubniańska,
„SCHODY DREWNIANE” Wieczorek – Dąbrówka Łubniańska,
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1.7 SFERA SPOŁECZNA
1.7.1. Demografia Gminy
Gminę Łubniany zamieszkuje 9 439 osób, przy faktycznym stanie zameldowania 9412 osób (stan na
31 grudnia 2010 r.). Pod względem liczby ludności Gmina Łubniany plasuje się na podobnym
poziomie jak sąsiednia Gmina Turawa. Gęstość zaludnienia w Gminie Łubniany wynosi 75 osób/km2,
co pod tym względem plasuje gminę na 25 miejscu w województwie. Wśród porównywanych gmin,
mniejsza gęstością zaludnienia charakteryzuje się Gmina Turawa - 56 osób/km2 oraz Gmina Murów 36 osób/km2. W Gminie Dobrzeń Wielki gęstość zaludnienia wynosi 161 osób/km2.
Struktura płci ludności Gminy Łubniany charakteryzuje się liczebną przewagą kobiet, które stanowią
52% ogółu mieszkańców. Jest to zgodne z tendencjami województwa opolskiego i Polski, gdzie
liczebną przewagę stanowią kobiety.
Tabela: Ludność zamieszkująca gminę Łubniany według płci:
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

9 208

9 251

9 363

9 439

4 429

4 449

4 500

4 527

4 779

4 802

4 863

4 912

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Tabela: Ludność zamieszkująca w wybranych gminach Powiatu Opolskiego w 2010r.

Ogółem
Mężczyźni
Kobiety

Gmina
Łubniany

Gmina
Dobrzeń
Wielki

Gmina
Murów

Gmina
Turawa

9 439

14 547

5 701

9 588

4 527

6 961

2 772

4 670

4 912

7 586

2 929

4 918

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Do najludniejszych wsi na terenie Gminy należy Jełowa, Łubniany, Brynica i Luboszyce
(powyżej 1000 mieszkańców). W ostatnich latach można zaobserwować, iż najwięcej
mieszkańców przybyło w miejscowości Kępa oraz Luboszyce – są to miejscowości położone
najbliżej Opola.
W 2009r. przyrost naturalny w Gminie był dodatni i wyniósł 17, a saldo migracji wewnętrznych
i zewnętrznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie 9,91.
Odpływ ludności następuje przede wszystkim do większych aglomeracji miejskich, a także za granicę.
Należy go częściowo wiązać z migracją ludności w celach zarobkowych – kierunkiem wybieranym
przez wyjeżdżających, których kwalifikujemy jako grupę najbardziej przedsiębiorczych i aktywnych
członków społeczności lokalnej są Niemcy, Holandia, Włochy i Irlandia. Jest to problem, z którym
borykają się nie tylko mieszkańcy Gminy Łubniany, ale całej Opolszczyzny, a nawet kraju
(Opolszczyznę i resztę kraju różnią jednak kierunki odpływu ludności).
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Tabela: Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w wybranych gminach Powiatu Opolskiego w
2010r.
Gmina
Gmina
Gmina Gmina
Łubniany Dobrzeń
Murów Turawa
Wielki
15,2 %
16,7 %
w wieku przedprodukcyjnym
16,0 % 16,4 %
w wieku produkcyjnym
66,5 %
65,4 %
66,4 % 67,7 %
18,4 %
17,9 %
w wieku poprodukcyjnym
17,6 % 15,9 %
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Spośród porównywanych gmin najmłodszym społeczeństwem wyróżnia się Gmina Turawa – osoby w
wieku przedprodukcyjnym, czyli do 18 roku życia, stanowią 16,7% ogółu mieszkańców tej gminy.
Gmina Łubniany jest na trzecim miejscu – 16,0% ludności w wieku przedprodukcyjnym.
Największy odsetek osób w wieku produkcyjnym posiada z kolei Gmina Dobrzeń Wielki – 67,7%.
Gmina Łubniany plasuje się pod tym względem również na trzecim miejscu - 66,4% stanowią osoby
w wieku produkcyjnym.
Dla porównania struktura wieku mieszkańców powiatu opolskiego wynosi odpowiednio: wiek
przedprodukcyjny – 19,1% ogółu ludności powiatu, wiek produkcyjny – 65,2%, wiek poprodukcyjny
– 15,7%.
Ważnym wskaźnikiem obrazującym strukturę wiekową ludności jest współczynnik osób w wieku
nieprodukcyjnym (osoby do lat 18 oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia i kobiety powyżej 60 lat) na
100 osób w przedziale wieku produkcyjnego. Oznacza on potencjalne obciążenie, jakie spada na barki
osób w „sile wieku” związane z utrzymaniem jeszcze, bądź już nie pracujących członków
społeczeństwa. Wskaźnik ten dla gminy Łubniany w 2010r. wynosił 51% (co oznacza, że 100 osób w
wieku produkcyjnym oprócz siebie utrzymuje jeszcze 51 osób w wieku przedprodukcyjnym i
poprodukcyjnym – wskaźnik ten nie uwzględnia osób bezrobotnych, wtedy byłby jeszcze większy).
Wskaźnik ten w przypadku pozostałych, porównywanych gmin kształtuje się następująco: Gmina
Dobrzeń Wielki – 47,8%, Gmina Murów – 50,5%, Gmina Turawa – 52,9%. Wskaźnik obciążenia
demograficznego dla całego powiatu opolskiego wynosi – 48,8%.

1.7.2. Wykształcenie, rynek pracy i bezrobocie
Wśród mieszkańców Gminy Łubniany przeważa wykształcenie zawodowe, podstawowe i niepełne
podstawowe.
Tabela: Wykształcenie mieszkańców Gminy (ludność w wieku objętym nauczaniem)
Wyszczególnienie

Odsetek

Ogółem

100,0%

Wyższe

3,5%

Policealne

1,2%

Średnie ogółem

13,3%

Ogólnokształcące

3,3%

Zawodowe

10,0%

Zasadnicze zawodowe

31,0%

Podstawowe ukończone

27,8%

Podst. nieukończone i bez wykształcenia szkolnego

2,0%

Nieustalony

20,8%
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Jedną z wartości charakteryzujących rynek pracy jest liczba osób pracujących. Osoby te biorą na
swoje barki ciężar utrzymania pozostałych mieszkańców, a więc dzieci, uczącą się młodzież,
studentów, bezrobotnych, rencistów i emerytów.
Tabela: Liczba pracujących mieszkańców w wybranych gminach Powiatu Opolskiego w 2009 r.
Gmina

Pracujący
Liczba ogółem
W tym
kobiety

Łubniany
992
Dobrzeń Wielki
4 152
Murów
885
Turawa
850
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

418
1 307
328
338

Liczba ludności w wieku
produkcyjnym

6 188
9 727
3 792
6236

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w
liczbie ludności w
wieku produkcyjnym
3,4
3,7
6,1
4,3%

W Gminie Łubniany w 2009 r. pracowało 992 jej mieszkańców (dane GUS – bez podmiotów
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób i bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych
w rolnictwie), co stanowi zaledwie 16% całej grupy ludności gminy w wieku produkcyjnym. Wśród
porównywanych gmin, jedynie w Gminie Turawa odsetek ten jest niższy – 14,63%. W Gminie
Dobrzeń Wielki pracuje 42,68% osób w wieku produkcyjnym, natomiast w Gminie Murów – 23%.
Według danych z 31.03.2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu zarejestrowanych było 5418
bezrobotnych. Wśród nich znajdowało się 247 osób z Gminy Łubniany , co stanowi 4,55%. Jest to
najniższa wartość wśród czterech porównywanych gmin: mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki
stanowili 7,53% wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiecie, mieszkańcy Gminy Murów
– 4,57%, a mieszkańcy Gminy Turawa - 6,1%.
Większość zarejestrowanych osób bezrobotnych z Gminy Łubniany stanowiły kobiety (52% ). Osoby
długotrwale bezrobotne stanowiły 36% (dla powiatu opolskiego wartość ta wynosiła 13,5%).
Tabela: Struktura bezrobotnych w gminach powiatu Opolskiego - stan na 31.03.2011r.

Źródło: www.pup.opole.pl

37

Strategia Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011 – 2020

Wśród zarejestrowanych w powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu na dzień. 31.03.2011r. osób
bezrobotnych z Gminy Łubniany, największą liczbę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym
zawodowym (81 osób) gimnazjalnym i niższym ( 64 osoby) oraz policealnym i średnim zawodowym
(55 osób).
Odsetek osób bezrobotnych pod względem wieku kształtował się następująco:
- w wieku 18 - 24 lata – 28,34%,
- w wieku 25 – 34 lata – 25,91%,
- w wieku 35 – 44 lata – 18,62%,
- w wieku 45 – 54 lata – 15,78%,
- w wieku 55 – 59 lat – 8,90%,
- w wieku 60 – 64 lata - 2,42%.

1.7.3 Zasoby mieszkaniowe
Na zasoby mieszkaniowe Gminy Łubniany składa się 2 875 mieszkań o łącznej powierzchni
użytkowej 300 996 m2 (2009 r.). Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na terenie gminy
wynosi 104,7 m2, a na 1 osobę przypada średnio 32,1m2. Są to wartości znacznie wyższe od
adekwatnego wskaźnika dla powiatu opolskiego – odpowiednio: 94,7m2 oraz 28,2m2. W gronie
porównywanych gmin również był to najlepszy wskaźnik (przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania: Gmina Dobrzeń Wielki – 100,0m2, Gmina Murów – 91,0m2, Gmina Turawa – 100,8m2.)
Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań w gminie Łubniany (2009r.)
wodociąg
%
łazienka
%
centralne ogrzewanie
%

96,2
89,6
77,9

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Tabela: Liczba budynków w podziale na miejscowości w Gminie Łubniany (2011r.)
Kobylno
Dąbrówka Łubniańska
Masów
Kępa
Łubniany
Kolanowice
Biadacz
Luboszyce
Grabie
Brynica
Jełowa

57
180
100
331
502
186
203
592
37
400
487

Razem

3075

Źródło: Dane Gminy Łubniany

1.7.4. Edukacja przedszkolna, podstawowa i gimnazjalna
Na terenie Gminy Łubniany zlokalizowanych jest 7 placówek wychowania przedszkolnego: w
Jełowej, Dąbrówce Łubniańskiej, Łubnianach, Luboszycach, Brynicy, Kolanowicach i Kępie.
Przedszkole w Luboszycach prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.
Przedszkola posiadają łącznie 290 miejsc dla dzieci. W 2008r. z palcówek wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy korzystało 206 dzieci, a w 2009r. – 216.
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Na terenie Gminy zlokalizowane są również 4 szkoły podstawowe: w Jełowej
(z salą gimnastyczną), Łubnianach (z salą gimnastyczną), Brynicy i Luboszycach (z mała salą
gimnastyczną) oraz 1 gimnazjum – w Biadaczu (z salą gimnastyczną).
Tabela: Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjów w
wybranych gminach Powiatu Opolskiego (2009r.)
Szkoły
Gmina

podstawowe

gimnazja

uczniowie

absolwenci

uczniowie

absolwenci

Gmina Łubniany

368

80

205

69

Gmina Dobrzeń Wielki

801

160

590

173

Gmina Murów

274

51

116

55

Gmina Turawa

477

88

272

80

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Na przestrzeni ostatnich lat notuje się na terenie Gminy Łubniany ciągły spadek liczby uczniów –
zwłaszcza uczniów szkół podstawowych. Jest to tendencja charakterystyczna dla wszystkich
porównywanych gmin.
Gmina

Uczniowie szkół podstawowych
/liczba uczniów/
2006
2007
2008
2009

Uczniowie szkół gimnazjalnych
/liczba uczniów/
2006
2007
2008
2009

421

410

395

368

235

208

204

205

929

903

833

801

629

617

594

590

317

304

286

274

178

148

143

116

533

485

473

477

342

321

286

272

Gmina Łubniany
Gmina Dobrzeń
Wielki
Gmina Murów
Gmina Turawa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Współczynniki skolaryzacji brutto i netto stanowiące o powszechności nauczania w Gminie Łubniany
charakteryzują się na przestrzeni ostatnich lat wyraźną tendencją spadkową.
Współczynnik skolaryzacji brutto jest to stosunek liczby osób (niezależnie od ich wieku) kształcących
się na danym poziomie kształcenia do liczby osób w wieku odpowiadającym danemu poziomowi
kształcenia.
Współczynnik skolaryzacji netto to z kolei stosunek liczby osób w danej grupie wieku kształcących
się na danym poziomie kształcenia do liczby osób w wieku odpowiadającym temu poziomowi
kształcenia.
Współczynniki skolaryzacji (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne) w Gminie Łubniany
Współczynnik skolaryzacji brutto

Szkoły Podstawowe
Gimnazja

j.m

2006

2007

2008

2009

%

80,04

78,39

76,85

74,65

%
68,12
Współczynnik skolaryzacji netto

66,24

66,89

67,43
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Szkoły Podstawowe

%

79,28

78,01

76,26

74,04

Gimnazja

%

66,67

64,97

64,59

63,49

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

1.7.5. Biblioteki publiczne
Na terenie Gminy Łubniany działa Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Łubnianach
wraz ze swoimi filiami: w Brynicy, Jełowej i Luboszycach, skupiająca łącznie 992
czytelników (2009r.).
Gmina

Gmina Łubniany
Gmina Dobrzeń Wielki
Gmina Murów
Gmina Turawa

Liczba
Liczba
bibliotek i czytelników w
filii
bibliotekach
publicznych
4
992
4
2040
3
820
4
642

Liczba
woluminów w
bibliotekach
31 404
88 356
30 376
34 195

Wypożyczenia
księgozbioru na
1 czytelnika w
woluminach
8,4
22,3
17,7
26,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statystycznego Vademecum Samorządowca GUS (2009r.)

Osoby korzystające z usług lokalnych bibliotek na terenie Gminy Łubniany wypożyczyły w 2009r.
średnią 8,4 woluminów na 1 czytelnika, podczas gdy w wojeówdztwie opolskim średnia ta wynosi
19,7.
Podkreślić należy duże zróżnicowanie w wartościach tego wskaźnika pomiędzy porównywalnymi
gminami – Gmina Łubniany plasuje się w tym rankingu na ostatnim miejscu. O ile
w gminie Łubniany jeden czytelnik wypożycza średnio 8,4 książki rocznie, o tyle w gminie Dobrzeń
Wielki – 22,3 pozycje.

1.7.6. Kultura, organizacje społeczne i sport
Organizatorem życia kulturalnego na terenie Gminy jest Łubniański Ośrodek Kultury wraz z
działającą w jego strukturach Gminną Biblioteką Publiczną. Siedziba w oddanym w 1994
roku obiekcie , a także wybudowany praktyczne od podstaw w 2010 gmach biblioteki
stwarzają znakomite warunki pracy zaangażowanym zawodowo w nim animatorom, jak
również wszystkim mieszkańcom dla których ŁOK jest organizatorem wielu imprez, zajęć
edukacyjnych, literackich spotkań, itp. Wśród nich znaczące miejsce w skali całego regionu
zajmuje Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty”. Ale także inne wydarzenia jak :
Koncert Noworoczny, Przegląd Twórczości Okresu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku, Rodzinne Kolęd Śpiewanie, Śląskie śpiewanie im. Profesora Adolfa Dygacza, Święto
Gminy. Ważne miejsce zajmują imprezy literackie, wystawy i konkursy. Program Ośrodka ze
szczególną troską uwzględnia w wielu swoich przedsięwzięciach zagadnienia dotyczące
lokalnej tradycji, szczególnie tradycji ludowej będącej źródłem tożsamości i osobistej
wartości autochtonicznych jej mieszkańców. Wśród zajęć o charakterze edukacyjnym na
uwagę zasługują prężne sekcje muzyczne: Studio instrumentalne uczące gry na pianinie,
instrumentach dętych, śpiewu. Dobry poziom zawdzięczają znakomitej kadrze instruktorskiej:
Jolancie i Arturowi Budziczom, Gabrieli Dworakowskiej, Annie Malek, Jerzemu i
Krystianowi Czechom. Z powodzeniem swoje śpiewacze pasje realizuje chór „Cantilene”pod
kierunkiem Joanny Dudy-Kot, którego repertuar uświetnia wiele ważnych uroczystości na
terenie gminy. Bardzo ważne miejsce w działalności edukacyjnej zajmuje działalność
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plastyczna, którą kieruje Ewa Trąbczyńska . Pracownia - „Kolorowa jaskinia”, jak ją
nazwano wspólnie z dziećmi tętni niecodziennym swoim rytmem. Najnowszą ofertą
Łubniańskiego Ośrodka Kultury – jeśli Idze o edukację – jest MAMA, czyli Muzyczna
Akademia Młodego Artysty realizowana przez Katarzynę Leja w/g autorskiego programu
Dariusza Kownackiego, przeznaczona dla dzieci 3-7 lat
Integralną częścią działalności ośrodka jest współpraca z lokalnymi twórcami . Ośrodek
Kultury pomaga im w dotarciu do odbiorcy. Pełni rolę mecenasa w upowszechnianiu ich
dzieł, organizując wspólnie wiele interesujących programów kameralnych (kultura nocą,
wystawy, warsztaty, Skiba)
Wśród twórców w historię Łubniańskiego Ośrodka Kultury w pisał się Zespół Pieśni Ludowej
SILESIA z Dąbrówki Łubniańskiej. Wielokrotnie nagradzany. Koncertował w wielu
znaczących ośrodkach kulturalnych na terenie kraju, ale także poza granicami w Niemczech,
Francji, na Litwie, Republice Czeskiej, Rosji oraz Stanach Zjednoczonych – w Teksasie
Do dobrych doświadczeń Ośrodka zaliczyć należy współpracę z partnerami zagranicznymi,
szczególnie z Partnerską Gminą Arnstein (Bawaria) oraz z innymi partnerami z Francji,
Włoch i Niemiec z regionu frankońskiego.
W pewnym zakresie rolę placówek kulturalnych pełnią także szkoły i mają one często duże
osiągnięcia na tym polu. W działalność kulturalną włączają się też rady sołeckie, parafie, koła DFK
(koła Mniejszości Niemieckiej), ochotnicze straże pożarne i wiele innych instytucji oraz osób
prywatnych.
Do najważniejszych stowarzyszeń działających na terenie Gminy Łubniany należy: Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) - w Gminie jest pięć kół tego
stowarzyszenia (DFK). Są to koła w Łubnianach, Jełowej, Luboszycach, Brynicy i Kolanowicach.
Ważną rolę pełnią także ochotnicze straże pożarne (OSP). One także działają w Łubnianach, Jełowej,
Luboszycach i Brynicy. Wiodącą rolę pełni OSP Łubniany. Należy ona do Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego.
Trzecim ważnym typem działających w Gminie organizacji społecznych są kluby sportowe. Są to
kluby piłkarskie (piłka nożna). W Gminie jest obecnie 5 takich klubów: „Śląsk” Łubniany, „Rudatom”
Kępa, „Ciurex-2” Brynica, „Start” Jełowa i LZS Luboszyce. Najsilniejszym z tych klubów jest
„Śląsk” Łubniany, jego drużyna seniorów gra w IV lidze. Przy klubie tym działają też drużyny
juniorów (II liga) i trampkarzy(I liga). W klasie A grają seniorzy z klubu „Rudatom” Kępa oraz
„Ciurexu-2” Brynica zaś juniorzy z tych klubów występują w klasie A. Dwa ostatnie kluby „Start”
Jełowa z drużyną seniorów występującą w klasie C oraz LZS Luboszyce z drużyną trampkarzy.
W 2004 roku powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Łubnian "CIS" którego celem jest prowadzenie,
wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do rozwoju gospodarczego, kulturalnego i edukacyjnego
regionu oraz zorganizowanie mieszkańców na rzecz podejmowania i wspieranie działalności służącej
zabezpieczeniu ich interesów ekonomicznych, osobowych i społecznych. Propagowanie
i podejmowanie działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego.
Na terenie Gminy Łubniany działa również Stowarzyszenie „ANIMATOR”, które zostało wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego dnia 01.04.2005r. jako stowarzyszenie posiadające status organizacji
pożytku publicznego. Aktywnie działającymi stowarzyszeniami są także: Stowarzyszenie
„WSPÓLNOTA" w Jełowej oraz Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Brynicy, które zostało założone
w 2009r. i w tym samy roku wystartowało z powodzeniem w konkursie Piękna Wieś Opolska
zdobywając I miejsce.
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1.7.7. Podstawowa opieka medyczna
Na terenie Gminy Łubniany działa stacja opieki Caritas oraz 5 ośrodków zdrowia: 3
publiczne (w Łubnianach, Jełowej i Luboszycach) oraz 2 niepubliczne. Biorąc pod uwagę
wskaźnik liczby ludności Gminy w przeliczeniu na 1 publiczny ośrodek zdrowia, przypada tu ok.
3 146 osób, co jest zbieżne ze średnim wynikiem województwa opolskiego, który wynosi 3,1 tys.
potencjalnych pacjentów. Dla powiatu opolskiego wskaźnik ten wynosi 2,7 tys. W Gminie Łubniany
działa 1 apteka.
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1.8. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca GUS, 2009r.

Gmina Łubniany dysponowała w 2009 r. budżetem w wysokości 18 685 800 zł. Nie jest to wartość
najwyższa spośród porównywanych jednostek samorządu terytorialnego – największym dochodem
dysponowała Gmina Dobrzeń Wielki - 55 035 900zł, najmniejszym z kolei – Gmina Murów 11 539 600zł.
Dochody własne Gminy Łubniany stanowiły zaledwie 38,90% dochodów całego budżetu, co
uplasowało ją na ostatnim miejscu wśród porównywanych gmin. Największy udział dochodów
własnych w ogólnych dochodach posiadała Gmina Dobrzeń Wielki – aż 70,30%. Dla Gminy Murów
wartość ta wynosiła 42,59%, a dla Gminy Turawa - 45,14%.

Tabela: Dochody i wydatki wybranych gmin Powiatu Opolskiego 2009r.
Gmina
Dochody / w tys./
Gmina Łubniany
18 685,8
Gmina Dobrzeń Wielki
55 035,9
Gmina Murów
11 539,6
Gmina Turawa
19 754,9

Wydatki / w tys./
18 339,8
60 326,3
15 328,3
23 161,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statystycznego Vademecum Samorządowca GUS, 2009r.
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Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca GUS, 2009r.

Gmina Łubniany jako jedyna wśród porównywanych gmin posiadała niższe wydatki od swoich
dochodów, co jest sytuacją niecodzienną w samorządzie (z reguły wydatki są większe, powiększane
przez pożyczki i kredyty). Wydatki Gminy Łubniany w 2009r. wynosiły 18 339 800zł. Wydatki na
oświatę i wychowanie w 2009r. stanowiły 41% ogółu wydatków budżetu Gminy Łubniany, co stanowi
stosunkowo wysoki odsetek w porównaniu z gminami sąsiednimi. Gmina Dobrzeń Wielki
przeznaczyła na oświatę i wychowanie 37,9% swoich wydatków, Gmina Murów – 34,7%, a Gmina
Turawa – 46,8%.
Co charakterystyczne, na drugim miejscu w wydatkach Gminy Łubniany znalazła się pomoc
społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11,8%), podczas gdy w pozostałych,
porównywanych gminach na drugim miejscu w strukturze wydatków uplasowała się gospodarka
komunalna i ochrona środowiska (Gmina Dobrzeń Wielki – 15%, Gmina Murów – 20,4%, Gmina
Turawa – 17,7%, Gmina Łubniany – 10,8%).
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Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca GUS, 2009r.
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CZĘŚĆ 2
SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
2.1. Opracowanie wyników kwestionariusza ankiety
Przed przystąpieniem do spotkań konsultacyjnych przedstawiciel Urzędu Gminy dostarczył
zaproszonym uczestnikom zebrań kwestionariusze ankiet. Miały one, przede wszystkim, na celu
przygotowanie uczestników do spotkania, tj. przemyślenie atutów i przeszkód rozwojowych Gminy.
Przedstawiciel Urzędu rozdał formularze działaczom w sołectwach, a także przedsiębiorcom oraz
pracownikom oświaty i kultury. Należy nadmienić, że przedsiębiorcy otrzymali ankietę rozbudowaną
o zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze Gminy.
Większość respondentów nie zgodziła się z twierdzeniem, iż Gmina Łubniany jest gminą nowoczesną.
Przyczyny takiej opinii oraz największe problemy, z jakimi boryka się Gmina, wg wypełniających
ankietę, to:
- brak chodników (przede wszystkim wzdłuż drogi powiatowej z Kępy do Łubnian i wzdłuż drogi
wojewódzkiej z Jełowej do Brynicy),
- brak ścieżek rowerowych,
- zła nawierzchni dróg,
- bardzo słabo rozwinięta komunikacja zbiorowa,
- brak oświetlenia niektórych odcinków dróg,
- niezadowalający kierunek i stan przekształceń gruntów,
- brak miejsc spotkań, w tym świetlic dla młodzieży w niektórych wsiach,
- zbyt słabo rozwinięta infrastruktura sportowa (boiska, boiska typu „Orlik”, korty tenisowe),
- niedostateczny stan rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy,
- zbyt mała aktywność Gminy w pozyskiwaniu funduszy unijnych,
- słaba drożność rowów melioracyjnych,
- brak działań w kierunku integracji nowych mieszkańców z mieszkańcami rodzimymi,
- brak świetlic środowiskowych.
Największe przeszkody w rozwoju Gminy Łubniany wg respondentów to:
- Brak inwestorów,
- Emigracja młodych wykształconych ludzi poza gminę,
- Słaba promocja gminy,
- Zbyt słabo rozwinięta mała przedsiębiorczość,
- Pogarszająca się struktura wiekowa (starzenie się społeczeństwa),
- Niedocenianie walorów położenia,
- Niedostateczna infrastruktura techniczna,
- Niski poziom wykształcenia mieszkańców,
- Brak zasobów naturalnych,
- Słaba oferta kulturalna.
Wypełniający ankietę uznali, że Gmina Łubniany może wykorzystać swój potencjał poprzez
następujące działania prowadzone w przyszłości:
- Budowę chodników, ścieżek rowerowych,
- Większą promocję Gminy,
- Współpracę z sąsiednimi gminami i ugrupowaniami gmin (Związkiem Gmin Dolna Mała Panew,
Lokalną Grupą Działania Stobrawski Zielony Szlak, aglomeracją opolską),
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- Wsparcie przedsiębiorczości poprzez przejrzystą politykę zarządzania terenami inwestycyjnymi,
- Wsparcie przedsiębiorczości ze strony Gminy poprzez szkolenia i doradztwo (także na temat, jak
pozyskiwać fundusze zewnętrzne),
- Rozwój turystyki (zaplecze noclegowe, rozwój agroturystyki, wypożyczalnie sprzętu),
- Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach,
- Utworzenie żłobków,
- Wykorzystanie strategicznych terenów przy obwodnicy północnej Opola,
- Rozwój bazy sportowej,
- Stałe podnoszenie jakości kształcenia,
- Modernizację i dosprzętowienie szkól i przedszkoli.
Według przedsiębiorców Urząd Gminy powinien wspierać działalność gospodarczą w
następującym zakresie:
- doradztwo i informacja o możliwościach pozyskania środków na rozwój (w tym funduszy Unii
Europejskiej),
- zapewnienie terenów pod inwestycje,
- szerokie i rzetelne informowanie o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego,
- pomoc, zrozumienie urzędnika dla przedsiębiorcy,
- tylko i wyłącznie rzetelne wykonywanie swoich obowiązków przez Urząd Gminy.
Najpoważniejszą przeszkodą w stosunkach pomiędzy miejscowymi przedsiębiorcami a
samorządem jest:
- trudności we współdziałaniu z Urzędem,
- brak pomysłu ze strony samorządu na współpracę z przedsiębiorcami.

2.2. Wyniki konsultacji społecznych
W ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011- 2020 Urząd Gminy
zorganizował 12 spotkań. Dwa spotkania odbyły się z grupami społecznymi: jedno z
przedsiębiorcami z obszaru Gminy, drugie – z działaczami oświaty i kultury. Kolejne dziesięć
spotkań miało miejsce przy współudziale najbardziej czynnych przedstawicieli wszystkich
sołectw (uwaga: sołectwa Grabie i Kobylno, ze względu na swoją bliskość, podobieństwo i
stosunkowo niewielką liczebność, miały wspólne spotkanie).
Wyniki poszczególnych dwunastu spotkań konsultacyjnych:
PRZEDSIĘBIORCY
ATUTY:
- Położenie komunikacyjne.
- Działające na terenie Gminy średnie (od 50 do 249 pracowników) firmy o stabilnej sytuacji
finansowej.
- Ludzie: aktywni, pracowici, pomysłowi.
- Podział Gminy pod względem geograficznym sprawia, że Gmina wydaje się bardziej
interesująca i może stworzyć nie jedną ofertę rozwoju, ale kilka.
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BARIERY ROZWOJOWE:
- System komunikacyjny Gminy – niedogodny i nieprzystosowany w stosunku do położenia
geograficznego (bezpośrednie bliskość stolicy województwa).
- System komunikacyjny Gminy – niedogodny dla prowadzenia działalności gospodarczej,
wykorzystującej transport, zwłaszcza duży (TIR-y) oraz dla rozwoju, czy tworzenia takiej
działalności. Droga powiatowa z Kępy do Łubnian – bez chodnika.
- Zróżnicowanie geograficzne Gminy (cztery obszary o odmiennym charakterze na terenie
Gminy: np. inne problemy w Kępie, inne w Brynicy, jeszcze inne w Kobylnie) wpływa na
kategoryzację problemów, a co za tym idzie i ich rozwiązań. Nie ma jedności celów,
lobbowania
na
rzecz
określonych
i
wspólnych
dla
wszystkich
działań/przedsięwzięć/inwestycji.
- Zły (nieaktualny, zbyt mało restrykcyjny) plan zagospodarowania przestrzennego,
na podstawie którego podejmowane są działania ograniczające albo działalność gospodarczą
(plan dopuszcza np. budowę jednorodzinną na terenie, który uchodzi za inwestycyjny, na
którym działają od lat zakłady – ogranicza się w ten sposób możliwość rozwoju tych
zakładów), albo ofertę turystyczną (budowa kurników).
- Niedostateczne sposoby wyegzekwowania meldunku na terenie Gminy, a zatem i zwrotu z
podatku młodych mieszkańców (brak żłobków, krótkie godziny pracy przedszkoli,
niedostatecznie atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież).
- Mimo dobrych warunków do zamieszkania – ze względu na wskazane wyżej bariery, nie
jest to najpopularniejszy obszar budownictwa jednorodzinnego.
- Osoby (najczęściej związane z Gminą od niedawna) faktycznie zamieszkujące Gminę, wciąż
mają meldunek w Opolu. Niższe podatki, niemożność egzekucji działań związanych np.
z ochroną środowiska (umowy na odbiór nieczystości stałych).
- Niedostateczna komunikacja między Urzędem Gminy a przedsiębiorcami.
TO, CO CIEKAWE:
- Gmina Łubniany, a zwłaszcza Kępa i Luboszyce – są położone tuż przy stolicy
województwa, bliskość miasta jest jednak ograniczona słabym połączeniem
komunikacyjnym.
- Na terenie Gminy działają duże, znane w kraju i w świecie przedsiębiorstwa – ograniczenie
możliwości ich rozwoju, niedostępność komunikacyjna może skutkować „wyprowadzeniem”
firm z terenu Gminy.

PRZEDSTAWICIELE OŚWIATY I KULTURY
ATUTY:
- Położenie Gminy,
- Działające na terenie Gminy stosunkowo duże firmy o stabilnej sytuacji finansowej.
- Ludzie: aktywni, pracowici, pomysłowi.
- Podział Gminy pod względem geograficznym sprawia, że Gmina wydaje się bardziej
interesująca i może stworzyć nie jedną ofertę rozwoju, ale kilka.
- Działające aktywnie i z sukcesami placówki oświatowe (np. Publiczne Gimnazjum w
Biadaczu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach).
- Rozpoznawany i bardzo pozytywnie kojarzony poza granicami Gminy Łubniański Ośrodek
Działalności Kulturalnej.
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BARIERY ROZWOJOWE:
- System komunikacyjny Gminy – tworzący niebezpieczeństwa komunikacyjne (uczniowie
korzystają często z rowerów, także i zimą, aby dojechać do szkół, nie ma dróg rowerowych
ani chodników),
- Słaby poziom wdrożenia technologii informatycznych,
- Niedostateczne połączenia autobusowe z Opolem – brak autobusu Miejskiego Zakładu
Komunikacji, ostatni autobus PKS wraca zbyt wcześnie, aby mieszkańcy Gminy mogli
skorzystać z oferty Opola. W soboty i w niedziele – autobus w ogóle nie jeździ,
- Brak żłobków, krótkie godziny pracy przedszkoli, niedostatecznie atrakcyjne formy
spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, brak placów zabaw. Matki, które nie mają
co zrobić z małym dziećmi nie istnieją na rynku pracy, coraz bardziej stając się grupą mniej
rozwojową, z problemami społecznymi. Rodzice się nie integrują, a tym bardziej ci, którzy do
Gminy przeprowadzili się niedawno (oni, mając często wciąż jeszcze opolskie adresy zawożą
dzieci do placówek w Opolu),
- Słaba infrastruktura sportowa w szkołach,
- Słabo wykorzystany w promocji i w ofercie turystycznej Gminy aspekt kulturowy,
- Brak dostępu do dóbr kultury (mimo bliskości Opola, za każdym razem – przynajmniej dla
szkół – jest to całodzienna i kosztowna wyprawa) spowodowany niezapewnieniem na terenie
Gminy komunikacji zbiorowej,
- Brak dostępu do internetu.
TO, CO CIEKAWE:
- Działalność o. Henryka Kałuży, Heleny Buchner, ś.p. Danuty Zalewskiej, Ewy Sitarz
prowadzącej z powodzeniem przez wiele lat zespół „ Gałganek”, ks abb Wilhelm Kurtz z
Kępy pracujący w Nowej Gwinei.
- Dorobek zespołu „Silesia”.

LIDERZY KOBYLNA I GRABIA
ATUTY:
- W Kobylnie działa świetlica wiejska - to młodzież zainicjowała i przeprowadziła wszystkie
działania, którego efektem jest pomieszczenie (sami skontaktowali się z Gminą w sprawie
wykorzystania obiektu, zaangażowali się w jego remont),
- Położenie geograficzne (atrakcyjne pod względem turystyczno-rekreacyjnym)
i komunikacyjne (bliskość Opola) obu sołectw,
- Aktywni mieszkańcy, którzy organizują spotkania i imprezy społeczne w świetlicy,
- Staw – prywatny, ale właściciel zainteresowany współpracą i udostępnieniem akwenu
na potrzeby lokalnej społeczności.

BARIERY ROZWOJOWE:
- System komunikacyjny Gminy – tworzący niebezpieczeństwa komunikacyjne (uczniowie
korzystają często z rowerów, także i zimą, aby dojechać do szkół; np. do Gimnazjum w
Biadaczu nie ma dróg rowerowych ani chodników),
- Problem z dostaniem się nie tylko do Opola, ale i do sąsiednich miejscowości Gminy,
walory mieszkaniowe – tylko dla zmotoryzowanych,
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- Mimo bliskości drogi krajowej nr 45, którą przejeżdżają autobusy żaden z nich nie zjeżdża
po drodze do tych miejscowości,
- Słaba oferta atrakcyjnego i interesującego spędzania czasu wolnego dla młodych ludzi,
- Brak żłobków, krótkie godziny pracy przedszkoli, niedostatecznie atrakcyjne formy
spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, brak placów zabaw,
- Brak dostępu do dóbr kultury oraz jakichkolwiek innych działań adresowanych do młodych
ludzi,
- Młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają do Opola do szkół, bądź na uczelnie nie wracają
do swoich rodzinnych wsi.
TO, CO CIEKAWE:
- Grupa młodych ludzi zajmuje się przerabianiem samochodów („maluchów” – Fiatów 126p)
na quasi-terenowe i urządza zawody crossowe.

LIDERZY JEŁOWEJ
ATUTY:
- Bardzo dobre położenie komunikacyjne,
- „Cała Polska tędy przejeżdża” – opinia jednego z uczestników najlepiej opisuje Jełową i jej
położenie (droga z jednej strony dzieli, z drugiej przyciąga).
- Centrum wsi – zagospodarowane estetycznie, w sposób gwarantujący integrację oraz
organizację imprez o charakterze społecznym.
- Atrakcyjne miejsce do zamieszkania (bliskość Opola) i niższe w porównaniu np. do Zawady
ceny działek budowlanych.
- Bardzo dużo, stabilnych na rynku, firm usługowych i handlowych – dostępność
komunikacyjna najczęściej wskazywana, jako atut w rozwoju gospodarczym miejscowości.
- Bardzo dobra współpraca parafii ze społecznością lokalną i organizacjami sołeckimi.
BARIERY ROZWOJOWE:
- Dużo osób starszych żyje samotnie (bez opieki dzieci, które wyjechały za granicę na stałe,
bądź czasowo). Starsi ludzie maja problemy z integracją, ponieważ mają problemy z prostymi
w zasadzie sprawami: wyjściem, poruszaniem się.
- Młodzież słabo zaangażowana w działania wsi. Młodzi ludzie nie integrują się, ponieważ nie
czują się związani z miejscowością,
- Bardzo dobre położenie komunikacyjne jest przyczyną podziału miejscowości na dwie
części – droga dzieli miejscowość, jest problem z przedostaniem się z jednej strony na drugą.

TO, CO CIEKAWE:
- Na odcinku tej drogi w Jełowej są trzy skrzyżowania – żadne bezpieczne.
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LIDERZY DĄBRÓWKI ŁUBNIAŃSKIEJ
ATUTY:
- Położenie w Stobrawskim Parku Krajobrazowym (Dąbrówka jest powierzchniowo
największym sołectwem Gminy, z największą powierzchnią zalesioną, która wchodzi w skład
Parku).
- Wyjątkowy mikroklimat, korzystny dla osób z chorymi drogami oddechowymi.
- Duża liczba zakładów rzemieślniczych związanych z usługami stolarskimi (7 firm
istniejących obecnie, w tym większość to firmy prowadzone od co najmniej trzech pokoleń).
Firmy specjalizują się w stolarstwie budowlanym, są rozpoznawane na rynku wojewódzkim
i krajowym.
- „Studzionka” – źródełko z wodą o ponoć cudownych właściwościach, związane
z miejscową legendą wyleczenia w XVIII w. Szymona Soppy z Masowa (wiele innych
przypadków). Mieszkańcy Dąbrówki Łubniańskiej wystawili w tym miejscu kapliczkę Matki
Boskiej. Jest to miejsce kultu pielgrzymek z całego Śląska. Ze „Studzionką” związana jest
organizacja Festiwalu Pieśni Maryjnej – popularnego konkursu wokalnego. Bezsprzecznie
jest marką sołectwa - zarówno jako miejsce kultu, źródło cudownej wody, jak i festiwal
rozpoznawany poza granicami województwa.
- Kompleks sportowy – dla miejscowości Dąbrówka Łubniańska i Łubniany: miejsce
rekreacji, integracji i rozwoju sportu, ale też organizacja czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży.
- Rozwijająca swoją działalność stadnina koni „Kalinówka”, której właściciele – przyjezdni
z Wrocławia wykazują zainteresowanie współpracą z mieszkańcami, chociaż nadal mieszkają
we Wrocławiu. Jest to gospodarstwo agroturystyczne, które oferuje 6 noclegów, jazdy konne
oraz inne formy wypoczynku.
- Zespół „Silesia” – jeden z najpopularniejszych zespołów na Śląsku, który kultywuje tradycję
i miejscowy folklor śpiewając śląskie pieśni ludowe. Laureat wielu przeglądów
ogólnopolskich, koncertuje w kraju i za granicą. Jest bardzo dobrze przygotowany wokalnie.
Istnieje od 1993 r.
- Szlak Rud Żelaza łączy dwie Gminy: Łubniany i Murów (biegnie od byłej kopalni
odkrywkowej na brynickim Gróbku, lasem do Muzeum Huty w Zagwiździu),
- Działalność Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej – w całości, jako aktywizator
życia kulturalnego w Gminie i także w Dąbrówce Łubniańskiej,
- Ewa i Barbara Trąbczyńskie – miejscowe artystki (Ewa Trąbczyńska - rzeźbiarka, malarka,
grafik i literatka; Barbara Trąbczyńska – artystka-tkaczka, malarka (pejzażystka)).

BARIERY ROZWOJOWE:
- Warunki komunikacyjne zagrażające bezpieczeństwu i życiu przechodniów i rowerzystów
(droga wojewódzka bez chodników, bez pobocza) – mieszkańcy wskazują na brak chodników
i ścieżek rowerowych, którymi bezpiecznie można byłoby się poruszać po terenie
miejscowości i Gminy (zagrożenie m.in. dla uczniów dojeżdżających do Publicznego
Gimnazjum w Biadaczu). Również jakość dróg pozostawia wiele do życzenia: są wąskie,
dziurawe.
- Wieś, mimo, że jest bardzo aktywna nie ma własnego miejsca spotkań – w tej chwili
mieszkańcy wykorzystują salę w miejscowym przedszkolu, ale ze względu na obowiązujące
przepisy sala ta nie może być np. wykorzystywana do organizacji imprez, uroczystości,
sylwestra itp. (nie można podawać w placówkach oświatowych alkoholu).
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- Wieś nie ma własnych materiałów informujących o swojej ofercie – przyjezdni docierają
i nie wiedzą, gdzie, czego szukać.
- Najwięcej ugorów w Gminie położonych jest właśnie na terenie Dąbrówki Łubniańskiej
(bardzo słaba ziemia zniechęca do uprawy i w efekcie tworzą się w sołectwie mało
estetyczne/atrakcyjne miejsca).
- W sołectwie wciąż są miejsca, gdzie stoi woda po powodzi, mieszkańcy narzekają na
niemeliorowane rowy na terenie lasu (Lasy Państwowe) – na terenie Dąbrówki Łubniańskiej
zostały oczyszczone, ale zanieczyszczenia w lesie sprawiają, że właściwie nie ma to żadnego
znaczenia. Po 7 latach została reaktywowana spółka wodna w Gminie.
- Kurniki! Wydanie zgody na wybudowanie przez jednego z rolników potężnej fermy wpływa
na obniżenie standardu życia mieszkańców i niszczy walory mieszkaniowe obecnych
i przyszłych. Ma to również niekorzystny wpływ na rozwój turystyki i rekreacji.
TO, CO CIEKAWE:
- W sołectwie jest budynek, który pełnił przed wojną funkcję integracyjną, w którym znajduje
się sala ze sceną.
- W Dąbrówce Łubniańskiej jest dom prywatny z obserwatorium, jak mawiają ludzie. To
okrągły dom, z przeszkloną częścią dachu i lunetą, wykorzystywany jedynie do celów
prywatnych.
- Strzelnica leśna – własność Ligi Obrony Kraju, położona na terenie Nadleśnictwa Turawa,
co rok organizowane są tam zawody o Puchar Wójta Gminy, jednak strzelnica nie gwarantuje
pełnego bezpieczeństwa. Jest to jednak bardzo interesujący obiekt, można wykorzystywać go
również do zawodów łuczniczych.
- Organizowana jest tutaj szkółka piłkarska: „soccer college” (grupa przedszkolaków 4-5 lat,
grupa skrzatów, czyli dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, grupa młodzików, czyli dzieci
z klas IV-VI szkoły podstawowej, grupa trampkarzy, czyli dzieci – młodzież gimnazjalna).
Dotyczy całej Gminy.
LIDERZY ŁUBNIAN
ATUTY:
- Położenie geograficzne – zwrócenie uwagi zwłaszcza na grzybne lasy.
- Brak przemysłu wpływającego niekorzystnie na środowisko, emitującego wysoki poziom
hałasu.
- Nie prowadzi przez sołectwo droga, która jest elementem układu komunikacyjnego
transportu ciężkiego – w efekcie TIR-y nie rozjeżdżają dróg.
- Kompleks sportowy – dla miejscowości Dąbrówka Łubniańska i Łubniany: miejsce
rekreacji, integracji i rozwoju sportu, ale też organizacja czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży.
- Miejsce atrakcyjne do zamieszkania – bliskość Opola, dobre połączenie drogowe, tanie
(w porównaniu z innymi gminami, np. Gmina Turawa/sołectwo Zawada) ceny działek
budowlanych.
- Stowarzyszenie „CIS” prowadzi popularną działalność integracyjną organizując: wycieczki i
rajdy rowerowe, kuligi, spływy kajakowe, zajęcia na placu zabaw oraz wspólne wyjazdy poza
granice Gminy.
- Na terenie Łubnian odbywają się imprezy:
1. W połowie grudnia każdego roku organizowany jest kiermasz adwentowy, podczas
którego sprzedawane są miejscowe wypieki oraz ręcznie robiony makaron („nudle”). Impreza
odbywa się przy kościele, jest scena, na której występują dzieci i miejscowe zespoły, zaplecze
gastronomiczne oraz stragany oferujące różnorodne produkty,
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2. Święto Gminy Łubniany – typowa dla województwa dwu- lub trzydniowa impreza
(gastronomia, występy, dmuchany plac zabaw dla dzieci),
3. Żniwniok – parafialne dożynki,
- Dobra, bo zabezpieczające wszystkie potrzeby sieć usługowa i handlowa.
- Dużo firm rzemieślniczych, które wciąż poszukują pracowników (nienasycony rynek pracy).

BARIERY ROZWOJOWE:
- Negatywny wizerunek Łubnian, jako miejscowości, która jest roszczeniowa, w której tylko
się inwestuje, co skutkuje wątpliwościami podczas ustalania budżetu Gminy (jako
uzasadnienie padają słowa: „robi się tylko w Łubnianach”, „znów w Łubnianach”)
i ograniczeniem, zdaniem mieszkańców, ważnych dla sołectwa inwestycji.
- Opuszczone posesje wpływają na obniżenie estetyki wsi. Problem z mieszkańcami, którzy
opuścili swoje domy, wyjechali za granicę i nie interesują się zabudowaniami, lub też umarli,
a proces ustalenia właścicieli wciąż trwa.
- Niedogodne do łatwego poruszania się po sołectwie i Gminie warunki komunikacyjne –
brak chodników, ścieżek rowerowych, brak połączenia z drogą krajową.
- Zbyt duża ilość dzikich wysypisk śmieci.
- Zdaniem mieszkańców, zbyt mała grupa angażuje się w prace na rzecz sołectwa – w każdej
z organizacji i w radzie sołeckiej działają w zasadzie wciąż te same osoby.
- Powtarzalność oferty artystycznej imprez zniechęca do udziału w nich mieszkańców
i młodzież. Liderzy wskazali na niedostosowanie programów wydarzeń kulturalno społecznych, jak np. Dni Łubnian do ich potrzeb (wciąż oglądają zespół „Silesia”, a chcieliby
coś innego). Liderzy mówili, że rozmawiali z dyrektorem Łubniańskiego Ośrodka
Działalności Kulturalnej, ale nie brał ich propozycji pod uwagę. Padły nawet głosy, że
Ośrodek nie spełnia swojej funkcji lokalnej (warto odnotować, że nie został wskazany, jako
atut sołectwa).
- Podział społeczeństwa: dużo osób starszych, pozostawionych samym sobie (rodziny
najczęściej za granicą, tam pracują i tam mieszkają) – nie ma dla nich oferty spędzania
wolnego czasu.
- Rozpadają się rodziny – częsty powód: rozdzielenie spowodowane wyjazdami zarobkowymi
małżonków, bądź jednego z nich. Małżeństwa rozwodzą się nawet już po 2,3 latach.
- Młodzież bardziej zintegrowana z Opolem, wybiera tamtejszą ofertę kulturalna, sportową,
edukacyjną.
TO, CO CIEKAWE:
- Na północy Gminy jest teren, który w przeszłości miał być zagospodarowany jako teren
rekreacyjny – jest propozycja powrócenia do tego tematu.
- „Krzyżula” – jest boisko piłki plażowej zorganizowanie w czynie społecznym.
- Cis z XIVw. ,
- Spichlerze w starczej części Łubnian,
- Świetnie zachowany XIX-wieczny dach z dachówki u Wajdla.
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LIDERZY BRYNICY
ATUTY:
- Położenie wśród lasów (warunki do rozwoju turystyki, agroturystyki),
- Bezpośrednia bliskość Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
- Optymalna odległość od Opola,
- Wiejski charakter miejscowości,
- Pomysł na wioskę tematyczną – nazwa Brynica kojarzona na Opolszczyźnie jako
miejscowość dekarzy (do wykorzystania marketingowo),
- W Brynicy znajdują się 4 stadniny koni,
- Uroczystość „Hubertusa” – jedna z większych na Opolszczyźnie i w Polsce.
- Wyjątkowo wiele miejsc noclegowych (80),
- Bardzo liczne kapliczki i krzyże przydrożne,
- Szlak Rud Żelaza,
- Miejscowość otrzymała tytuł „Piękna Wieś Opolska 2009” – co zostało odzwierciedlone w
trakcie uroczystości wręczenia tytułu Piękna Wieś Opolska 2009 wystawą - Aleja
Brynickiego Sukcesu, zarówno w Brynicy, jak i na opolskim rynku
- charyzmatyczna osobowość i działalność (m.in. publikacje książek) o. Henryka Kałuży,
- Najlepiej prowadzona strona internetowa miejscowości w Gminie, jak i jedna z najlepszych
w całym powiecie opolskim,
- Prężnie funkcjonujące firmy w tak odległych branżach jak stolarstwo, usługi krawieckie,
budownictwo aż po serwis komputerowy i sklep internetowy. Świadczy to o silnym
potencjale gospodarczym mieszkańców i ich kreatywności (w miejscowości znajduje się
ponad 100 zakładów rzemieślniczych),
- prężnie funkcjonująca szkoła – czego odzwierciedleniem są osiągnięcia uczniów na
olimpiadach tematycznych oraz zawodach sportowych oraz wynik testu na zakończenie
szkoły znacząco powyżej średniej krajowej,
- imprezy organizowane cyklicznie: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica - Szlakiem Rud
Żelaza, Interdyscyplinarne Plenery Brynickie, Caritas – na Farskim ogrodzie, św. Marcin,
Rada Sołecka – wodzenie Niedźwiedzia.
- doświadczenie w pisaniu wniosków w zakresie pozyskiwania środków unijnych i nie tylko:
proboszcz: remont płotu wokół kościoła, boczne ołtarze, remont organów, Stowarzyszenie
Odnowy Wsi Brynica: Szlakiem Rud Żelaza.

BARIERY ROZWOJOWE:
- Brak chodników,
- Rozproszona zabudowa,
- Słabe ziemie,
- Trasy rowerowe w lasach nie włączone w system ścieżek rowerowych,
- Brak trasy rowerowej Kosowce – Brynica,
- Droga powiatowa z Czarnowąs złej jakości,
- Brak animatorów społeczno – kulturalnych w godzinach popołudniowych,
- Brak świetlicy wiejskiej.
TO, CO CIEKAWE:
- kościół wraz z zabytkowymi ołtarzami,
- cmentarz obok kościoła – jeden z najlepiej zaaranżowanych i najbardziej zadbany w
okolicy,
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- trasa Brynica – Grabczok – pozostałości po Grubym Dębie + legenda,
- aktywność sportowa: zdobywca Pucharu Polski Juniorów w 2011r. w klasie motocrossowej
Enduro Andreas Marsolek jest Bryniczaninem,
- ciekawostka historyczna: pochodząca z Brynicy – Erika Patzek – była żoną księcia
szwedzkiego,
- funkcjonująca nazwa Dwór – aktualnie mieszkają Moczko + Lobes
- Dzielnice Brynicy: Groble, Gróbek, Podgórze, Podlesie i Wojtyle. Nieformalnie wyróżnia
się też dalsze 9 części: Górka (między Podgórzem a Surowiną), Klapac, Nandza (na południu
miejscowości), Psiska (ulice Klasztorna i Leśna), Stawisko (na północny-zachód od kościoła),
Stawy (w centrum i na północy), Ślynzołk (na południu miejscowości), Wieś i Zołpocie
- obok boiska LZS informacja dotycząca wydobywanych historycznie Rud Żelaza w Brynicy
+ eksponaty,
- Kilianownia – pozostałość po grodzie – widoczne do dzisiaj fosy,
- w centrum Brynicy charakterystyczny dach w formie szachownicy,
- nieczynny młyn wodny u Sochora,
- ciekawe tradycje jak słynny w okolicy „wyprołsac”,
- znani twórcy rękodzieła ludowego,
- znani nauczyciele szkół muzycznych w klasie akordeonu oraz skrzypiec,
- dolina Prązienicy – w czasach eksploatacji rud żelaza istniały przeprawy.

LIDERZY MASOWA
ATUTY:
- Położenie geograficzne - wśród lasów (grzybne lasy). Tereny leśne są również chętnie
odwiedzane przez spacerowiczów, powstała nawet sekcja „nordic walking”.
- Wiele osób jeździ rowerami w tych okolicach i to nie tylko, aby się dostać w różne rejony
Gminy, ale też rekreacyjnie.
- Na terenie Masowa działa gospodarstwo agroturystyczne rodziny Pietrek (dopiero od
niedawna – oficjalnie; wcześniej wielu gości z Niemiec).
- Na terenie prywatnym powstał tor motocrossowy, udostępniany bezpłatnie przez właściciela
(Andreas Marsolek).
- Mieszkańcy mają do dyspozycji świetlicę wiejską z placem zabaw i miejsce do spotkań na
powietrzu. Korzysta z tego również młodzież. Plac jest udostępniany nieodpłatnie, nie ma
wyznaczonych godzin otwarcia.
- Masów to mała miejscowość, położona przy jednej drodze (zwarta ulicówka) więc ludzie się
znają, każdy może na każdego liczyć, co potwierdziły przypadki bezinteresownej pomocy
podczas powodzi).
- Na terenie Masowa organizowane są przez „Grupę Odnowy Wsi”: Majówka, żniwniok
sołecki, Dzień Kobiet, kulig.
BARIERY ROZWOJOWE:
- Nie ma ścieżek rowerowych.
- Prosta droga zachęca kierowców do rozwijania nadmiernej szybkości, odnotowywane są
wypadki śmiertelne.
- Nie ma oznakowania, że jest plac zabaw, nie ma w tym miejscu przejścia dla pieszych.
Wyjście z placu jest niebezpieczne.
- Warunki komunikacyjne zagrażające bezpieczeństwu i życiu przechodniów i rowerzystów
(droga powiatowa bez chodników, bez pobocza) – mieszkańcy wskazują na brak chodników i
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ścieżek rowerowych, którymi bezpiecznie można byłoby się poruszać po terenie
miejscowości i Gminy (np. dla uczniów dojeżdżających do Publicznego Gimnazjum
w Biadaczu).
- Problemy z komunikacją zbiorową – zbyt mało kursów, swobodnie mogą się tylko poruszać
osoby zmotoryzowane.
- Niewielkie zaangażowanie w działania wsi młodych osób.
- Niedrożne rowy melioracyjne.
TO, CO CIEKAWE:
W Masowie są trzy przystanki autobusowe, w tym jeden określany, jako „Centrum” – tutaj
też jest nieutwardzony parking, gdzie można zostawić samochód.

LIDERZY BIADACZA
ATUTY:
- Położenie geograficzne - w dolinie Małej Panwi i wśród lasów (grzybne lasy). Tereny leśne
są również chętnie odwiedzane przez spacerowiczów, rzadziej przez rowerzystów
- Działalność Publicznego Gimnazjum w krzewieniu i promocji regionalizmu i tradycji
śląskich. W Gimnazjum została utworzona Izba Regionalna (nazwana: Szkolne Muzeum
Etnograficzne), w której są bardzo atrakcyjne i wartościowe eksponaty. Szkoła jest również
inicjatorem wydarzeń kulturalnych, a także uczestnikiem imprez poza granicami Gminy,
gdzie promuje Biadacz i całą wspólnotę lokalną.
- Przy wyjeździe z Biadacza, w lesie stoi „Krzyż z Kokotkiem”, z którym wiąże się
miejscową legendą. Obecnie teren przy obiekcie, jak i sam krzyż zostały zagospodarowane
i odnowione przez jednego z mieszkańców i jego żonę.
- Aktywni ludzie – zaangażowani społecznie, chętni do organizacji imprez integracyjnych. Ci,
którzy organizują Wodzenie Niedźwiedzia nazywają się „Radą Misiową” i wykazują bardzo
duże zaangażowanie w aktywizację wsi.
- Na terenie Biadacza organizowane są przez lokalnych działaczy imprezy: Majówka, dożynki
wiejskie, Dzień Babci i Dziadka, Wodzenie Niedźwiedzia zakończone zabawą taneczną
z symbolicznym „zabijaniem” niedźwiedzia.
BARIERY ROZWOJOWE:
- Tereny nad Małą Panwią w większości są prywatne, właściciele grodzą dostęp do rzeki
(wbrew obowiązującemu prawu).
- Izba/Muzeum jest dostępna tylko podczas godzin lekcyjnych i to też dla osób, które zgłoszą
zamiar jej zwiedzenia (ze względu na konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa uczniom
w placówce oświatowej). Nie jest to oferta, z której mogą skorzystać turyści i odwiedzający,
którzy przyjeżdżają/przyjadą tutaj w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta).
- Społeczność nie ma własnego miejsca spotkań, np. świetlicy wiejskiej.
- Młodzież mało zaangażowana, najczęściej przesiaduje na przystanku lub boisku szkolnym,
które jest praktycznie zamknięte. Nie ma też miejsca, gdzie można zorganizować np. festyn,
czy inną imprezę.
- Na terenie wsi jest dużo pustostanów, budynków, których właścicielami są pochodzący stąd,
a mieszkający na stałe za granicą dawni mieszkańcy. Czasami są to obiekty, co do których nie
jest jednoznaczne, kto jest właścicielem.
TO, CO CIEKAWE:
- Na terenie wsi wciąż są organizowane śląskie zabawy przedweselne – „polterabend”.
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- Do Biadacza prowadzi z Kolanowic ścieżka nad Małą Panwią, która jest wykorzystywana
przez rowerzystów, mimo że oficjalnie nie jest wyznaczona jako trasa rowerowa, nie jest
w żaden sposób oznaczona – ma natomiast świetne walory widokowe i rekreacyjne.
- Na Małej Panwi zbudowano elektrownię wodną, której właściciele nie pochodzą z obszaru
Gminy. Podobno właściciel jest skłonny stworzyć przy tamie staw.
- W tej chwili na terenach przy rzece, które są administrowane przez Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu można odpocząć – miejsce na ognisko, stół, ławy. Jest
możliwość zbudowania stanicy kajakarskiej.
- Na poddaszu Publicznego Gimnazjum odtworzono wnętrze dawnej śląskiej chaty, w której
znajdują się takie pomieszczenia, jak: spiżarnia, kuchnia, pokój gościnny, sypialnia, kącik
szkolny i z dokumentami.
- W szkole działa kółko regionalne „Biadaczanie”, którego celem jest kultywowanie śląskich
tradycji i obyczajów. Uczniowie prezentują śląskie zwyczaje (min. kiszenie kapusty,
Chowanie Basa, Śląskie oczepiny) podczas uroczystości szkolnych i gminnych oraz
przeglądów powiatowych i wojewódzkich.
- Gmina deklaruje, że jeśli będzie do odkupienia budynek lub działka, na której może powstać
obiekt służący integracji wsi, taka decyzja zostanie podjęta.

LIDERZY KOLANOWIC
ATUTY:
- Wyjątkowy w swojej skali zabytek: Kościół pod wezwaniem świętej Barbary pochodzący z
1678. Kościół jest do dyspozycji turystów i odwiedzających, chociaż informacje na temat
tego, w jaki sposób można go zwiedzać (wejść do środka) są różne. Kościół należy do
elementu „Szlak drewnianego budownictwa sakralnego Opolszczyzny”. Po zabytku
oprowadza kościelny, Pan Helmut Morawiec (opowiada gwarą!), do dyspozycji turystów jest
pieczęć okazjonalna, można też kupić dwie wersje widokówek (w sklepie lub w zakrystii).
Kościół nie był nigdy przebudowywany, wciąż zachował pierwotny charakter.
- Dogodne położenie komunikacyjne, z dwóch stron można do miejscowości dojechać z
Opola (od strony osiedla Chabrów i od strony ulicy Witosa). Podkreślono wagę tej sytuacji
dla mieszkańców, którzy w Opolu pracują.
- Również pod względem rozwoju rekreacji i turystyki jest to atut (z Opola, przez Zawadę
można dojechać rowerem lasem do ww. kościoła).
- Tylko 1 kilometr dzieli Kolanowice od drogi krajowej nr 45.
- Dogodne położenie geograficzne – według pani sołtys: „na polanie, wśród lasów, nad rzeką”
(Mała Panew).
- Idealne miejsce do zamieszkania – rozwój budownictwa jednorodzinnego, napływ
młodych/nowych mieszkańców.
- Kompleks sportowo-rekreacyjny położony na uboczu, blisko rzeki: świetlica z parkingiem,
boisko rekreacyjne (kiedyś istniał w Kolanowicach LZS Piłka Ręczna), zadaszone miejsce na
grilla, z zejściem do rzeki (zrobiono mały pomost na potrzeby rekreacji kajakowej). Obiekt
sportowy wymaga doinwestowania. Liderzy myślą o uzupełnieniu go o basen.
- Na terenie Kolanowic organizowane są imprezy: Mikołaj, Dzień Seniora, zabawa
sylwestrowa, Babski Comber, Wodzenie Niedźwiedzia.
- Rozwinięte wędkarstwo.
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BARIERY ROZWOJOWE:
- Warunki komunikacyjne zagrażające bezpieczeństwu i życiu przechodniów i rowerzystów.
Brak chodników i ścieżek rowerowych, którymi bezpiecznie można byłoby się poruszać po
terenie miejscowości i Gminy (np. dla uczniów dojeżdżających do Publicznego Gimnazjum
w Biadaczu).
- Drogi w Kolanowicach: wąskie, wiele zakrętów (w tym ostrych), brak chodników –
niebezpiecznie dla zdrowia i życia.
- Nie ma możliwości bezpiecznego przedostania się dzieci, rowerzystów, osób z wózkami z
jednego miejsca w drugie. Częste kolizje.
- Przedszkole otwarte zbyt krótko (jest to oddział zamiejscowy placówki w Łubnianach).
Dzieci są wożone do Węgrów (Gmina Turawa), Kępy i Luboszyc.
- Brak komunikacji zbiorowej. Przez/do Kolanowice nie jeździ żaden autobus, stąd można się
wydostać jedynie własnym samochodem.
- Najbliższy przystanek jest przy drodze krajowej (trzeba przez nią się przedostać, a nie ma
przy skrzyżowaniu oznakowanego przejścia) – istniejące przejście jest kilkaset metrów dalej
i łączy się z prywatnym polem.
- Słabe ciśnienie wody w instalacji wodociągowej – im więcej mieszkańców, tym bardziej
doskwiera ten fakt, zwłaszcza latem.
- Słaba integracja „nowych” mieszkańców ze „starymi”. Liderzy nazywają
nowozamieszkałych nieco złośliwie „elitami”.
TO, CO CIEKAWE:
- Istnieje ścieżka nad Małą Panwią, do Biadacza, która jest wykorzystywana przez
rowerzystów, mimo że oficjalnie nie jest wyznaczona jako trasa rowerowa, nie jest w żaden
sposób oznaczona – ma natomiast świetne walory widokowe i rekreacyjne.

LIDERZY LUBOSZYC
ATUTY:
- Zabytek ruchomy w miejscowym kościele pw. Św. Antoniego. Kościół otwarty jest w
określonych godzinach, po mszy świętej. Ukazała się książka o Luboszycach, w której
wzmiankowany jest zabytkowy ołtarz.
- Rozwój mieszkalnictwa (liderzy zwrócili uwagę na fakt, że dzięki temu rozwija się tym
samym rynek edukacji, szkoła nie jest zagrożona likwidacją).
- Położenie blisko Opola (bardzo dogodne zwłaszcza dla tych, którzy pracują na osiedlu
Związku Walki Młodych - ZWM – obecnie osiedle im. Armii Krajowej), a z drugiej strony
wszystkie niezbędne potrzeby (przedszkole, przychodnia, kościół, szkoła, poczta, punkt
apteczny, sklepy) są zaspokojone na miejscu.
- Ośrodek rekreacyjny „Żwirek” (istnieje od 2007 r., jest to doskonale wyposażone miejsce
rekreacyjne dla osób w każdym wieku, nad wodą, z ofertą organizowania uroczystości,
odpoczynku na placu zabaw, wędkowania). Właściciel – firma Kruszywa sp. z o.o. w
Zawadzie. Na terenie „Żwirka” jest kąpielisko i łowisko specjalne. To ośrodek z pełną ofertą
i doskonałą infrastrukturą rekreacyjną.
BARIERY ROZWOJOWE:
- Dom parafialny budowany w czynie społecznym przez mieszkańców jest coraz trudniej
pozyskać dla działań społeczności. W związku z tym lokalna społeczność nie ma własnego
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miejsca, gdzie mogliby się spotkać. Brak takiego miejsca ogranicza integrację mieszkańców
Luboszyc i uniemożliwia prowadzenie właściwej i pożądanej przez wszystkich działalności
społecznej.
- Za mało miejsc w przedszkolu. Zbyt krótkie są również godziny jego otwarcia.
- Na terenie Luboszyc nie ma żadnego placu zabaw.
- Na nowych osiedlach nie ma oświetlenia.
- Warunki komunikacyjne zagrażające bezpieczeństwu i życiu przechodniów i rowerzystów.
Mieszkańcy wskazują na brak chodników i ścieżek rowerowych, którymi bezpiecznie można
byłoby się poruszać po terenie miejscowości i Gminy (np. dla uczniów dojeżdżających do
Publicznego Gimnazjum w Biadaczu). Zwłaszcza zimą drogi stają się bardzo niebezpieczne,
ponieważ śnieg z ulic odgarniany jest na pobocza i nie ma już możliwości, by gdzieś uciec
przed nadjeżdżającym samochodem (np. TIR-em).
- Nie istnieje w zasadzie komunikacja zbiorowa. W soboty i niedziele autobusy nie jeżdżą
wcale.
TO, CO CIEKAWE:
Dwa lata temu zaprzestano organizowania w czerwcu festiwalu pieśni religijnej
CANTONIANA, wydarzenia artystycznego o zasięgu ponadregionalnym. Powinno ono
zostać przywrócone ze względu na jego popularność.
LIDERZY KĘPY
ATUTY:
- Położenie w bezpośredniej bliskości stolicy województwa, Opola.
- Kępa – jak wyspa, z każdej strony otoczona wodą (Jemielnica, Swornica).
- Liderzy organizują imprezy: różańce, majówki, Wodzenie Niedźwiedzia (20 lat bez
przerwy), spotkania kameralne, wieczór dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, festyn odpustowy 23 lipca, zawody piłkarskie między pracownikami miejscowych firm. Co rok, od 5 lat jest
organizowany integracyjny Sylwester – ognisko dla wszystkich mieszkańców od godz. 22 do
rana, cieszące się dużą popularnością.
- Aktywni ludzie, zintegrowana społeczność - działa tutaj: „Grupa Odnowy Wsi”, LZS, rada
sołecka, rada parafialna.
- Kompleks sportowo-integracyjny: młodzież i dzieci korzystają z boisk (dzieci również
z placu zabaw).
- Rozwój mieszkalnictwa (Kępa – sypialnią Opola).
- Liderzy Kępy twierdzą, że nie mają problemów z „nowymi” mieszkańcami – pozytywny
przykład integracji społecznej.
BARIERY ROZWOJOWE:
- Warunki komunikacyjne zagrażające bezpieczeństwu i życiu przechodniów i rowerzystów
(droga powiatowa bez chodników, bez pobocza) – mieszkańcy wskazują na brak chodników i
ścieżek rowerowych, którymi bezpiecznie można byłoby się poruszać po terenie
miejscowości i Gminy. Również jakość dróg pozostawia wiele do życzenia: są wąskie,
dziurawe. Najtrudniejsza sytuacja jest zimą, gdy odgarniany na pobocza śnieg uniemożliwia
ucieczkę na pobocze przed jadącymi samochodami.
- Zbyt mało autobusów PKS oraz MZK – osoby niezmotoryzowane maja kłopot z dostaniem
się do Opola, Łubnian, czy Kup (gdzie jest szpital, do którego w razie potrzeby kierowani są
mieszkańcy sołectwa).
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- Zbyt nasilony ruch samochodów (na drodze powiatowej w Luboszycach i Kępie to ostatnio
6500 samochodów na dobę – m.in. z powodu intensywnych prac drogowych w Zawadzie).
- Zespół boisk przy świetlicy wiejskiej wymaga doinwestowania oraz uzupełnienia o
elementy gwarantujące większe zainteresowanie młodzieży (np. basen, lodowisko zimą).
- Wiele osób niezameldowanych, mimo że mieszka w Kępie od lat. W konsekwencji mniej
pieniędzy wpływa z podatku dochodowego, nie są podpisywane umowy na wywóz śmieci,
oficjalnie liczba dzieci, które mogłyby uczęszczać do przedszkoli jest niższa niż w
rzeczywistości – nie można więc zwiększyć liczby oddziałów/miejsc.
TO, CO CIEKAWE:
- Można połączyć Kępę poprzez ulicę Zawadzką z ośrodkiem „Żwirek”, a także z Zawadą
poprzez ulicę Kępską w Zawadzie (wieś w Gminie Turawa) – Gmina Turawa ze swojej
strony utwardziła częściowo tę drogę).
- W Kępie mieszka była Miss Polonia - Malwina Ratajczak.
- Podczas wieczoru dla kobiet (organizowany od dwóch lat) za drugim razem przyszły nowe
mieszkanki.
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CZĘŚĆ 3
OBSZARY, CELE I ZADANIA ROZWOJOWE
GMINY ŁUBNIANY
WIZJA ROZWOJU GMINY:
Gmina Łubniany nowoczesną, otwartą na przedsiębiorców, przyjazną gminą wiejską
o walorach wypoczynkowych w sąsiedztwie miasta wojewódzkiego
Analiza wyników konsultacji społecznych ujawniła 3 główne obszary rozwojowe, które
powinna realizować Gmina:
a. Standard życia mieszkańców
b. Sfera społeczna – jakość życia mieszkańców
c. Samorządność i przedsiębiorczość
W ramach każdego z obszarów wyróżniono cele rozwojowe.
1. Obszar rozwojowy: Standard życia mieszkańców
Cel rozwojowy 1.1: Poprawa bezpieczeństwa na głównych drogach Gminy
Cel rozwojowy 1.2: Poprawa komunikacji na terenie Gminy (połączenia
drogowe i transport zbiorowy)
Cel rozwojowy 1.3: Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy
2. Obszar rozwojowy: Sfera społeczna – jakość życia mieszkańców
Cel rozwojowy 2.1: Wykorzystanie walorów wypoczynkowych Gminy
Cel rozwojowy 2.2: Budowa więzi społecznych poprzez szeroko rozumianą
działalność kulturalną i działania integracyjne
Cel rozwojowy 2.3: Dbałość o wysoki poziom nauczania oraz atrakcyjną
opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami Gminy
3. Obszar rozwojowy: Samorządność i przedsiębiorczość
Cel rozwojowy 3.1: Dbałość o rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy
Cel rozwojowy 3.2: Poprawa funkcjonowania gminnej administracji
samorządowej
Każdy cel rozwojowy dzieli się na zadania bądź grupy zadań:
Cel rozwojowy 1.1: Poprawa bezpieczeństwa na głównych drogach Gminy
Zadanie 1.1.1.
Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 45 poprzez:
- wyznaczenie przejścia dla pieszych między Kolanowicami a

Partnerzy
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
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Węgrami,
- ograniczenie prędkości w Jełowej oraz budowa chodnika od
strony Bierdzan,
- oznakowanie pulsującymi światłami okolicy wyjazdu z Grabia i
Kobylna na drogę krajową,
- unowocześnienie i doposażenie jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Uzasadnienie:
Problem negatywnego oddziaływania drogi krajowej nr 45 pojawił
się na 3 spotkaniach z przedstawicielami sołectw Kolanowice,
Kobylno, Grabie i Jełowa. W Kolanowicach problemem jest duża
odległość przystanku autobusowego od centrum miejscowości znajduje się on przy drodze krajowej nr 45, przez którą trzeba się
przedostać. Niestety, okolica wyjazdu z Kolanowic nie ma
oznakowanego przejścia dla pieszych. Przejście znajduje się
kilkaset metrów dalej, lecz łączy się z prywatnym polem. Brak
przejścia odczuwają zwłaszcza dzieci uczęszczające do szkoły w
Węgrach.

Autostrad,
Jednostki
Ochotniczych Straży
Pożarnych,

Na odcinku drogi krajowej w Jełowej znajdują się 3 skrzyżowania.
Żadne z nich nie jest bezpieczne.
Mieszkańcy Kobylna i Grabia zwracali uwagę, że mimo pędzących
drogą krajową z nadmierną prędkością samochodów, w okolicach
skrzyżowania z drogą powiatową do Grabia i Kobylna nie ma
żadnych świateł pulsujących, ostrzegających o niebezpiecznym
skrzyżowaniu dróg.
Bezpieczeństwo na drodze krajowej zależy w dużej mierze od
sprawności i wyposażenia służb ratowniczo – gaśniczych, a na
odcinku drogi krajowej nr 45 na terenie Gminy Łubniany, głównie
od jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jełowej. Należy zatem
doposażyć szczególnie tę jednostkę w nowoczesny sprzęt.
Niezbędne są również szkolenia strażaków ochotników. Wspierać
należy także pozostałe jednostki OSP na terenie Gminy.

Zadanie 1.1.2.
Budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż drogi
powiatowej z Opola przez Kępę do Łubnian i wzdłuż drogi
wojewódzkiej z Jełowej do Brynicy
Uzasadnienie:
Zadanie to, jak wynika z konsultacji społecznych, okazuje się być
priorytetowym przedsięwzięciem koniecznym do realizacji. Szlak
komunikacyjny z Opola przez Kępę do Łubnian (droga powiatowa),
a dalej z Łubnian przez Dąbrówkę Łubniańską do Jełowej (droga
wojewódzka) jest główną arterią komunikacyjną Gminy Łubniany.
Konieczność budowy chodników i ścieżek rowerowych była
podnoszona na prawie każdym spotkaniu. Wynika z tego, iż mimo,
że Gmina nie jest właścicielem ani zarządcą tych dróg, inwestycja

Partnerzy
Powiat Opolski –
Zarząd Dróg
Powiatowych w
Opolu,
Województwo
Opolskie – Zarząd
Dróg Wojewódzkich
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w ten szlak jest chyba najważniejszą potrzebą mieszkańców Gminy
Łubniany. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej poprawi zarówno
bezpieczeństwo mieszkańców, jak również płynność ruchu oraz
atrakcyjność Gminy.
Cel rozwojowy 1.2: Poprawa komunikacji na terenie Gminy (połączenia drogowe i
transport zbiorowy)
Zadanie 1.2.1.
Połączenie środkowej i południowej części Gminy z drogami
krajowymi poprzez:
– połączenie środkowej części Gminy z drogą krajową nr 45,
- dodatkowe połączenie Kępy z obwodnicą północną Opola.
Uzasadnienie:
Mankamentem Gminy jest jej słaba dostępność komunikacyjna.
Większa część Gminy (za wyjątkiem Jełowej) leży na uboczu
głównych szlaków komunikacyjnych. Ma to negatywny wpływ na
pojawianie się inwestorów, a także utrudnia prowadzenie
przedsiębiorczości w Gminie. Budowa dróg wymienionych w
nazwie zadania wymaga nie tylko nakładów inwestycyjnych lecz
także sporego wysiłku planistycznego i instytucjonalnego (patrz:
rubryka Partnerzy).

Partnerzy
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad, Gmina
Turawa, Gmina
Opole, Lasy
Państwowe –
Nadleśnictwo Turawa,
indywidualni
właściciele gruntów

Zadanie 1.2.2.
Zapewnienie mieszkańcom możliwości przemieszczania się po
terenie Gminy oraz do Opola i gmin sąsiednich przy pomocy
komunikacji zbiorowej
Uzasadnienie:
Z problemem braku komunikacji zbiorowej borykają się
mieszkańcy wielu gmin. Wzrost liczby posiadanych przez
społeczeństwo samochodów spowodował spadek liczby pasażerów
komunikacji zbiorowej, a co za tym idzie, znaczne obniżenie
rentowności, zwłaszcza na mniej uczęszczanych liniach. Kursy na
tych trasach zostały w zdecydowanej większości zawieszone.
Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu wydaje się być
dopłata z budżetu Gminy dla przewoźników prowadzących
deficytowe kursy na terenie Gminy. Może to być dopłata dla
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Opolu lub do prywatnego
przewoźnika, który właśnie zajmuje miejsce po zlikwidowanym
Opolskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej.
Najbardziej egzotycznym sposobem opisywanym w prasie
regionalnej jest pomysł burmistrza Gminy Otmuchów, aby
wprowadzić tzw. taksówki gminne poprzez podpisanie umowy z
jedną z korporacji taksówkarskich. Pomysł ten jednak nadal jest w
sferze zamierzeń.

Partnerzy
Miejski Zakład
Komunikacji w
Opolu, Gmina
Dobrzeń Wielki,
przewoźnicy
prywatni, np.
„Sindbad”, „Luz”
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Cel rozwojowy 1.3: Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy
Zadanie 1.3.1.
Sukcesywna budowa kanalizacji na terenie Gminy (z
uwzględnieniem przydomowych oczyszczalni ścieków)
Uzasadnienie:
Konieczność budowy kanalizacji wynika z Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, dbania o środowisko
naturalne oraz zapewnienia odpowiedniego standardu życia
mieszkańców Gminy, a także gminnych planów inwestycyjnych.
Budowa kanalizacji postępuje w Gminie Łubniany stosowne do
posiadanych środków finansowych, zarówno z własnych, jak i ze
źródeł zewnętrznych (np. funduszy UE).

Partnerzy
Gmina Turawa,
Gmina Opole, Gmina
Dobrzeń Wielki,
instytucje wdrażające
programy
środowiskowe

Zadanie 1.3.2.
Zapewnienie energii i ciepła mieszkańcom Gminy poprzez:
- Wybudowanie stacji redukcyjnej na gazociągu wysokiego
ciśnienia relacji Opole - Kępno
- Rozbudowę sieci gazowej na terenie Gminy i podłączenie do niej
mieszkańców, bądź
- Przyłączenie mieszkańców Gminy do Elektrowni Opole
Uzasadnienie:
Wyżej wymienione rodzaje ciepła są ekologiczne, a ponadto
stosunkowo dostępne. Gazociąg przebiega przez część Gminy
Łubniany, natomiast ciepło z Elektrowni Opole będzie
doprowadzone aż do miejscowości Świerkle w Gminie Dobrzeń
Wielki. Świerkle znajdują się bezpośrednio przy granicy z Gminą
Łubniany.

Partnerzy
Elektrownia Opole,
Polskie Górnictwo
Naftowe i
Gazownictwo

Zadanie 1.3.3.
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz naprawa i bieżące utrzymanie
hydrantów.
Uzasadnienie:
Zadanie to jest niezbędne do realizacji i wynika zarówno z planów
rozwojowych administracji gminnej, jak również z konsultacji
społecznych przeprowadzonych w ramach prac nad niniejszą
Strategią. Część mieszkańców zgłaszała pogłębiający się problem
słabego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej – wzrastająca
liczba mieszkańców wsi powoduje spadek ciśnienia wody
(zwłaszcza latem). Podczas konsultacji społecznych przedstawiciele
ochotniczych straży pożarnych podnosili problem niedziałających
hydrantów, co zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, utrudniając
lub uniemożliwiając akcje ratownicze.

Partnerzy

Zadanie 1.3.4.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Uzasadnienie:
Zadanie to jest ważne z punktu widzenia administracji gminnej
ponieważ wpływa na bezpieczeństwo i standard życia

Partnerzy

Łubniańskie
Wodociągi i
Kanalizacja Sp. z o.o.,
Jednostki
Ochotniczych Straży
Pożarnych

-------
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mieszkańców, uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach
pozaszkolnych, wizerunek Gminy w oczach osób odwiedzających.

Partnerzy
Zadanie 1.3.5.
Rozbudowa sieci dróg gminnych
-------Uzasadnienie:
Uzasadnieniem zadania jest niewystarczający stan techniczny, słaba
funkcjonalność sieci dróg gminnych, która zmniejsza dostępność
komunikacyjną lokalnych ośrodków rozwoju, atrakcyjność
inwestycyjną Gminy i standard życia, w tym bezpieczeństwo jej
mieszkańców.
Zadanie 1.3.6.
Właściwe utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy
Uzasadnienie:
System odwadniający grunty rolne na terenie Gminy Łubniany
oparty o sieć rowów odwadniających jest dobrze rozwinięty.
Konserwowanie rowów powinno odbywać się ze środków m.in.
Gminnej Spółki Wodnej. Odpowiednie utrzymanie rowów jest
warunkiem koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom Gminy oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
a przede wszystkim rolniczej.

Partnerzy
Gminna Spółka
Wodna,
Starostwo Powiatowe
w Opolu,
Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych

Cel rozwojowy 2.1: Wykorzystanie walorów wypoczynkowych Gminy
Zadanie 2.1.1.
Utworzenie turystycznych tras rowerowych na terenie Gminy i
włączenie ich w układ ścieżek rowerowych sąsiednich gmin
Uzasadnienie:
Brak systemu ścieżek rowerowych na obszarze Gminy Łubniany
jest zjawiskiem nietypowym. Na przykład sąsiednia Gmina Turawa
od wielu lat ma na swoim terenie ścieżki rowerowe wpięte w
system tras o zasięgu ponadregionalnym. Ścieżki rowerowe byłby
zachętą zarówno dla mieszkańców Gminy, jak i aglomeracji
opolskiej do uprawiania czynnego wypoczynku i krajoznawstwa.

Partnerzy
Wszystkie sąsiednie
gminy,
Lasy Państwowe,
zarządcy dróg po
których biegłyby trasy

Zadanie 2.1.2.
Promocja Gminy Łubniany jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku
sobotnio – niedzielnego i popołudniowego
Uzasadnienie:
Rozwój turystyki na terenie Gminy wymaga promowania licznych
walorów, którymi charakteryzuje się Gmina Łubniany. Należy
wyznaczać i promować: szlaki piesze, rowerowe, konne, kajakowe,
ustawić drogowskazy kierujące do atrakcji turystycznych Gminy,
tworzyć miejsca parkingowe w atrakcyjnych miejscach bądź przy
wjazdach do lasu, skąd na dalsze wyprawy wyruszają piesi,
rowerzyści, grzybiarze, wędkarze.

Partnerzy
Właściciele
indywidualnych
terenów,
Opolska Regionalna
Organizacja
Turystyczna,
Informacja
Turystyczna w Opolu,
Urząd Marszałkowski
Województwa
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Opolskiego, Urząd
Miasta Opola, urzędy
sąsiednich gmin
Partnerzy
Zadanie 2.1.3.
Rozbudowa, budowa, remont kompleksów sportowo –
rekreacyjnych oraz publicznych placów zabaw
------Uzasadnienie:
Kilka razy podczas konsultacji społecznych wymieniono powyższe
potrzeby. Ich wykonanie uatrakcyjniłoby Gminę przede wszystkim
dla młodych mieszkańców i rodziców małych dzieci, mających
gdzie się spotkać podczas opieki nad dziećmi.
Zadanie 2.1.4
Rozważenie powrotu do koncepcji z lat 90-tych mającej na celu
utworzenie parku rekreacyjnego „Ypsilon” na północnych krańcach
Gminy.

Partnerzy
Prywatny inwestor,
Lasy Państwowe,
Gmina Murów

Uzasadnienie:
Pomysł ten był bardzo znany i rozpropagowany w latach 90-tych
XXw. Niestety, z przyczyn obiektywnych nie został zrealizowany.
Obszar północnej części Gminy charakteryzuje się bardzo dużą
lesistością (w zasadzie są to same lasy). Być może poszukując
strategicznego inwestora warto pomyśleć o ożywieniu koncepcji
„Ypsilonu” i zagospodarować turystycznie lasy na pograniczu z
Gminą Murów.
Cel rozwojowy 2.2: Budowa więzi społecznych poprzez szeroko rozumianą działalność
kulturalną i działania integracyjne
Partnerzy
Zadanie 2.2.1.
Doprowadzenie do funkcjonowania świetlicy wiejskiej w każdej
miejscowości
-------Uzasadnienie:
Obecnie nie każda miejscowość posiada świetlice wiejską lub inne
miejsce spotkań będące do wyłącznej dyspozycji mieszkańców wsi.
Według opinii liderów stanowi to bardzo duży problem rozwojowy
wsi, gdyż mieszkańcy nie mają swojego miejsca spotkań, gdzie
mogliby wypracowywać pomysły na działalność i rozwój.
Zadanie 2.2.2.
Doprowadzenie do działania animatorów społeczno – kulturalnych
w każdej miejscowości
Uzasadnienie:
Działanie to w ogromnym stopniu ożywiłoby wszystkie
miejscowości, a także spowodowałby zaangażowanie młodzieży i
osób starszych w życie wsi. Istnieje pomysł, aby animatorzy
prowadzili działalność w świetlicach wiejskich codziennie w
godzinach popołudniowych – od godz. 14.00 do 22.00. Działalność

Partnerzy
Łubniański Ośrodek
Działalności
Kulturalnej
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ta niewątpliwie wzmocniłaby więź młodzieży z „małą ojczyzną”, a
to z kolei, pomogłoby w pewnym stopniu zatrzymać odpływ
młodych ludzi z Gminy.
Partnerzy
Zadanie 2.2.3.
Zróżnicowanie oferty Łubniańskiego Ośrodka Działalności
Kulturalnej dla szerszej społeczności (festyny, kiermasze, zabawy)
przy jednoczesnym utrzymywaniu dotychczasowego, bardzo
------wysokiego poziomu funkcjonowania Ośrodka
Uzasadnienie:
Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej prowadzi działalność
na bardzo wysokim poziomie, czego mogą Gminie Łubniany
pozazdrościć gminy z całego województwa i kraju. Działalność
ŁODK-u jest bezsprzecznym atutem Gminy, jednakże konsultacje
społeczne ujawniły, że
mieszkańcy oczekują większego
zróżnicowania działalności tej instytucji kultury, a konkretnie
rozszerzenia oferty o działalność bardziej masową, mniej ambitną,
dostosowaną do gustu odbiorcy chcącego odpocząć i zabawić się
np. na festynie. Należy zaznaczyć, że zróżnicowanie działalności
nie może się odbyć kosztem obniżenia jakości dotychczasowej
pracy Ośrodka.
Partnerzy
Zadanie 2.2.4.
Przygotowanie Gminy do integracji z coraz większą liczbą osób z
zewnątrz (głównie z Opola) osiedlających się na jej terenie
------Uzasadnienie:
Problem osiedlania się nowych mieszkańców (głownie z Opola) na
terenie Gminy Łubniany trwa od wielu lat. Początkowo były to
miejscowości Kępa i Luboszyce, obecnie zjawisko to występuje w
większości miejscowości na terenie Gminy. Z konsultacji
społecznych wynika, że jedynie w Kępie integracja dawnych i
nowych mieszkańców przebiega wręcz modelowo. W pozostałych
miejscowościach nowi mieszkańcy na ogół nie przejawiają chęci do
uczestniczenia w życiu swoich wsi. Według relacji uczestników
spotkań, zachowują się po trosze jak „elity” (określenie ironiczne).
Należy być świadomym, że proces migracji z Opola do wsi Gminy
Łubniany raczej się nie zatrzyma, lecz będzie postępował. W
związku z tym, warto konsekwentnie, nie zrażając się, włączać
nowych mieszkańców w działalność wsi, rady sołeckiej,
stowarzyszeń, zachęcać do udziału w śląskich obrzędach i
zapoznawać z miejscowymi zwyczajami (np. „Wodzenie
niedźwiedzia”, „Chowanie basa”, „Babski comber” i inne). W
sprawach społecznej integracji, warto poradzić się rady sołeckiej w
Kępie.
Partnerzy
Zadanie 2.2.5.
Zajęcie się problemem coraz większej liczby osób starszych na
terenie Gminy
Uzasadnienie:
------Wzrost liczby samotnych osób starszych jest problemem
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ogólnopolskim (starzenie się społeczeństwa). Na Śląsku Opolskim
proces ten jest wzmocniony wysokim wskaźnikiem emigracji ludzi
młodych i w sile wieku do pracy za granicą (głównie Niemcy,
Holandia). Nie należy pomijać grupy samotnych ludzi starszych.
Ich izolacja wynika często z braku zajęcia, działalności społecznej.
Propozycją rozwiązania tego problemu mogłyby być domy
dziennego pobytu lub zajęcia dla seniorów we wspomnianych
wyżej świetlicach prowadzonych przez animatorów społeczno –
kulturalnych.
Cel rozwojowy 2.3: Dbałość o wysoki poziom nauczania oraz atrakcyjną opiekę nad
najmłodszymi mieszkańcami Gminy
Zadanie 2.3.1.
Systematyczne inwestowanie i doposażenie kolejnych szkół na
terenie Gminy
Uzasadnienie:
Stosownie do opinii uczestników konsultacji społecznych, edukacja
jest inwestycją, która zawsze się zwraca. Zakładając, że chociaż
część osób dobrze wykształconych pozostanie na terenie Gminy,
warto realizować powyższe zadanie.

Partnerzy
Instytucje wdrażające
programy oświatowe,
Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia
Informatycznego i
Politechnicznego

Zadanie 2.3.2.
Wzbogacenie oferty wychowania przedszkolnego poprzez
wydłużenie czasu pracy w przedszkolach
Uzasadnienie:
Problem ten pojawił się na większości spotkań konsultacyjnych.
Zatem, mimo dość rozbudowanej obecnie sieci przedszkoli, nie
należy go lekceważyć. Duża liczba mieszkańców Gminy wozi
swoje dzieci do przedszkoli w Opolu. Problemem jest zbyt mała
liczba miejsc w przedszkolach na terenie Gminy Łubniany oraz
krótki czas ich otwarcia. Uatrakcyjnienie oferty przedszkolnej na
terenie Gminy spowodowałby najprawdopodobniej również wzrost
liczby osób na stałe zameldowanych, a zatem przysparzających
Gminie dochody z podatku dochodowego, na terenie Gminy.

Partnerzy
Wojewódzki Urząd
Pracy jako instytucja
dofinansowująca ze
środków unijnych
programy
przedszkolne

Cel rozwojowy 3.1: Dbałość o rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy
Partnerzy
Zadanie 3.1.1.
Stworzenie (uzbrojenie) terenu inwestycyjnego pomiędzy Kępą a
Gmina Opole
obwodnicą północną Opola
Uzasadnienie:
Gmina Łubniany bardzo potrzebuje terenu inwestycyjnego z
prawdziwego zdarzenia, tj. uzbrojonego, z połączeniem z drogą
krajową. Idealnym usytuowaniem dla takiego terenu są okolice
pomiędzy Kępą a obwodnicą Północą Opola.
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Zadanie 3.1.2.
Ściągnięcie strategicznego inwestora do Gminy
Uzasadnienie:
Problem ten pojawił się na spotkaniach konsultacyjnych. W celu
rozwoju Gminy i realizacji innych zadań bardzo pożądany byłby
strategiczny inwestor ze względu na płacone przez niego podatki do
budżetu Gminy, jak również ze względu na tworzenie miejsc pracy.

Partnerzy
Opolskie Centrum
Rozwoju Gospodarki,
Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

Zadanie 3.1.3.
Promocja terenów inwestycyjnych
Uzasadnienie:
Gmina Łubniany posiada obecnie trzy tereny inwestycyjne, które
zachwala na swojej stronie internetowej. Warto zastanowić się nad
ściślejszą współpracą z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i
innymi organizacjami wspomagającymi obsługę inwestorów.

Partnerzy
Opolskie Centrum
Rozwoju Gospodarki,
Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

Partnerzy
Zadanie 3.1.4.
Wypracowanie formuły współpracy pomiędzy samorządem
gminnym a miejscowymi przedsiębiorcami
----Uzasadnienie:
Podczas konsultacji uczestnicy (przedsiębiorcy) skarżyli się, iż
współpraca z Urzędem Gminy nie przebiega tak jak powinna, tzn.
Urząd Gminy nie przejawia większego zainteresowania
problemami osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie
Gminy Łubniany. Przedsiębiorcy oczekują, że samorządowi
gminnemu będzie na tej współpracy bardziej zależało. Może się to
przejawiać choćby w częstszych spotkaniach Wójta z
przedsiębiorcami.
Cel rozwojowy 3.2: Poprawa funkcjonowania gminnej administracji samorządowej
Zadanie 3.2.1
Współpraca z sąsiednimi gminami i ugrupowaniami gmin,
zwłaszcza w dziedzinie komunikacji zbiorowej, rozwoju
infrastruktury technicznej i rozwoju turystyki
Uzasadnienie:
Współpraca z najbliższym otoczeniem przy realizacji zadań
rozwojowych jest koniecznością. Naturalnym parterami Gminy
Łubniany są: szeroko rozumiana aglomeracja opolska, Związek
Gmin Dolna Mała Panew, Lokalna Grupa Działania Stobrawski
Zielony Szlak. Zaleca się czynne uczestnictwo w tych
ugrupowaniach i zajmowanie stanowisk przez pracowników
Urzędu Gminy Łubniany w organach przedstawicielskich tych
ugrupowań. Udział w tych zrzeszeniach może być pomocny
zarówno przy rozwiązywaniu spraw wewnątrzgminnych, jak
również (przede wszystkim) problemów ponadgminnych.

Partnerzy
aglomeracja opolska,
Związek Gmin Dolna
Mała Panew, Lokalna
Grupa Działania
Stobrawski Zielony
Szlak

Zadanie 3.2.2.
Informacja i doradztwo ze strony Urzędu Gminy dla
przedsiębiorców i działaczy społecznych.

Partnerzy
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Uzasadnienie:
Konsultacje społeczne wykazały, że w Urzędzie Gminy brakuje
stanowiska ds. kontaktów między samorządem gminnym a
podmiotami
uczestniczącymi
w
rozwoju
Gminy,
tj.
przedsiębiorcami i działaczami społecznymi, organizacjami
pozarządowymi. Podmioty te oczekują od Gminy współpracy i
pomocy w zakresie informacji o zakładaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej, zakładaniu i prowadzeniu działalności
stowarzyszeń, zdobywania pieniędzy na rozwój przedsiębiorstwa i
na działalność prowadzoną przez trzeci sektor (organizacje
społeczne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, rady
sołeckie i inne). Urząd Gminy powinien służyć tym podmiotom
pożądanymi informacjami.

------

Partnerzy
Zadanie 3.2.3.
Poprawa sytuacji związanej z planowaniem przestrzennym i
przekształcaniem gruntów na terenie Gminy oraz scalanie gruntów.
Starostwo Powiatowe
Uzasadnienie:
w Opolu
Problem ten pojawił się wielokrotnie podczas konsultacji. Zgłaszali
go głównie przedsiębiorcy, którzy oczekują od Urzędu Gminy
przejrzystej polityki w zarządzaniu terenami inwestycyjnymi,
szerokiego i rzetelnego informowania o zmianach w planie
zagospodarowania
przestrzennego,
aktualnego,
bardziej
restrykcyjnego planu, na podstawie którego chronić się będzie
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i stwarzać
możliwość ich rozwoju poprzez niezabudowywanie inwestycyjnych
terenów przemysłowych domami jednorodzinnymi.
Scalanie gruntów uznano w trakcie konsultacji społecznych za
ważne działanie w dziedzinie rozwoju rolnictwa na terenie Gminy.
Scalanie
ma
służyć
efektywniejszemu
wykorzystaniu
nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz dalszemu rozwojowi i
konkurencyjności dużych gospodarstw.
Partnerzy
Zadanie 3.2.4.
Wypracowanie rozwiązania problemu niezameldowania części osób
-----stale zamieszkujących na terenie Gminy
Uzasadnienie:
Problem ten pojawił się wielokrotnie podczas konsultacji. Ze
sprawą braku zameldowania wiąże się kilka dodatkowych
kłopotów:
- udział w podatku dochodowym nie zasila budżetu Gminy
Łubniany,
- komplikuje się sprawa związana z odbiorem śmieci od
niezameldowanego mieszkańca,
- trudniej jest Gminie planować politykę rozbudowy żłobków i
przedszkoli, gdyż niezameldowany mieszkaniec wozi swoje dzieci
do gminy, w której jest zameldowany.
Należy podkreślić, iż Gmina może jedynie namawiać i zachęcać do
zameldowania na jej terenie.
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Zadanie 3.2.5.
Ukierunkowanie działalności Gminy na pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych
Uzasadnienie:
Fundusze zewnętrzne, tj. fundusze Unii Europejskiej oraz krajowe
fundusze celowe i programy rozwojowe stanowią bardzo istotne
wsparcie, przede wszystkim w rozwoju inwestycyjnym Gminy.
Posiadanie odpowiedniej kadry i nastawienie na zdobywanie
dodatkowych środków pozwala zrealizować Gminie wiele
dodatkowych zadań, co stanowi o jej konkurencyjności i
nowoczesnym podejściu do rozwoju lokalnego. We wcześniejszych
latach Gmina Łubniany nie korzystała z wielu funduszy, ponieważ
brała udział, m.in. wraz z Gminą Opole, w wielkim i kosztownym
przedsięwzięciu kanalizowania gmin opłacanym z instrumentu
finansowego ISPA/Funduszu Spójności. Obecna kadra Urzędu
posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w
pozyskiwaniu i obsłudze funduszy zewnętrznych. Świadczą o tym
zrealizowane przedsięwzięcia, m.in. drogowe, kanalizacyjne,
rekultywacyjne, w infrastrukturę edukacyjną i inne. Gmina
zamierza dalej kształcić kadrę i podążać w kierunku pozyskiwania
funduszy zewnętrznych.

Partnerzy
Instytucje wdrążające
programy rozwojowe,
zarządzające
funduszami, instytucje
szkoleniowe,
pracownie doradcze
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