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Wprowadzenie 

 

Celem II etapu badań było: 

a) Przeprowadzenie analizy potrzeb na grupach docelowych (badania CATI); 

b) Weryfikacja potencjału w zakresie rozwoju obszaru Stowarzyszenia Krainy św. Anny, w tym 

przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych na obszarze Krainy św. Anny: 

- do 6 spotkań (Gminy, Lokalni Liderzy). 

c) Identyfikacja potrzeb rozwojowych w poszczególnych gminach przynależnych 

do Stowarzyszenia Krainy św. Anny; 

d) Przeprowadzenie badań jakościowych – indywidualnych wywiadów pogłębionych 

z przedstawicielami Rady, Zarządu i pracownikami Stowarzyszenia Kraina św. Anny  

Niniejszy raport składa się z trzech zasadniczych rozdziałów, w których zawarte zostały 
powyższe elementy analizy.  

 

Wykaz skrótów: 

BDL – Bank Danych Lokalnych  

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

LGD – Lokalna Grupa Działania 

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

UMWO – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
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1. Wyniki badań CATI z mieszkańcami obszaru LGD – Stowarzyszenia Kraina św. Anny - 

analiza potrzeb 

W ramach badania przeprowadzonego na potrzeby diagnozy obszaru LGD 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny, zrealizowano pomiar ilościowy wśród mieszkańców 

wszystkich gmin. Łącznie przebadano 898 osób. W badanej grupie znalazło się najwięcej 

mieszkańców gminy Strzelce Opolskie, - 24,7% badanych, drugą największą grupę 

respondentów stanowili mieszkańcy gminy Krapkowice – 18,6%, oraz Zdzieszowice – 12,8%. 

Rysunek 1. Udział mieszkańców poszczególnych gmin w próbie badawczej 
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Biorąc pod uwagę rozkład próby badawczej ze względu na płeć, przeważały kobiety, które 

stanowiły 54,3% badanych. Kobiety stanowiły większość głównie w starszych grupach wiekowych.  

Rysunek 2. Rozkład próby badawczej ze względu na wiek i płeć 
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Analizując rozkład próby pod kątem wieku, najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy 

LGD w wieku od 25 do 34 lat, do której należało 20,7% respondentów. W dalszej kolejności 
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najliczniejsze grupy stanowili mieszkańcy w wieku od 45 do 54 lat – 18,4%, oraz 35 do 44 lat – 

17,8%, a także osoby powyżej 65 roku życia – 17,6%. 

Największa część badanych mieszkańców obszaru LGD (30,5%) posiadała wykształcenie 

średnie zawodowe lub policealne. Najwięcej osób z tym wykształceniem zamieszkiwało w gminie 

Strzelce Opolskie – 39,7%. Sporą część (28,1%) stanowili badani legitymujący się wykształceniem 

wyższym; pod tym kątem wyróżnia się gmina Jemielnica, w której wykształcenie to posiadało 

37,7% mieszkańców. Prawie co piąty badany (19,8%) posiadał wykształcenie zasadnicze 

zawodowe przy czym najwyższym odsetkiem mieszkańców posiadających ten typ wykształcenia 

charakteryzowała się gmina Izbicko – 54,9%. Wykształcenie średnie ogólnokształcące posiadało 

15,9% mieszkańców obszaru, natomiast 5,7% - wykształcenie podstawowe lub niepełne 

podstawowe. Szczegółowe dane prezentuje poniższy wykres. 

Rysunek 3. Wykształcenie mieszkańców obszaru LGD 
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Zdecydowana większość mieszkańców LGD Stowarzyszenia Kraina św. Anny (aż 68,9%) 

pozostawała w związku małżeńskim. Osoby będące kawalerami lub pannami stanowiły 19,1% 

badanych, natomiast wdowy i wdowcy - 9,1%. Poszczególne gminy charakteryzowały się 

podobnym udziałem poszczególnych grup. Jedynie w gminie Tarnów Opolski wystąpił wyraźnie 

wyższy odsetek wdów i wdowców – 19.1% badanych. 

Rysunek 4. Mieszkańcy LGD wg stanu cywilnego 
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Biorąc pod uwagę dochód przypadający na osobę w gospodarstwach domowych obszaru 

LGD, największa grupa badanych wskazała na przedział od 801 zł do 1500 zł – 26,1%. 

W przypadku 17,6% badanych, dochód na członka rodziny mieścił się w przedziale od 1500 zł 

do 2500 zł, w przypadku 16,4% - nie przekraczał 800 zł, natomiast 8,9% badanych wskazało, że 

ich gospodarstwo domowe posiadało dochód przekraczający 2500 zł na osobę.  

Rysunek 5. Dochód na osobę w gospodarstwach domowych 
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Tabela 1. Dochód przypadający na osobę w gospodarstwach domowych z podziałem na gminy 

Gmina Do 400 zł Od 401 zł 
do 800 zł 

Od 801 zł 
do 1500 zł 

Od 1501 zł 
do 2500 zł 

Powyżej 
2501 zł 

Odmowa 
odpowiedzi 

Gogolin 6,7% 19,1% 18,0% 14,6% 18,0% 23,6% 

Zdzieszowice 0,9% 13,9% 20,0% 26,1% 7,8% 31,3% 

Izbicko 5,3% 28,9% 42,1% 0,0% 10,5% 13,2% 

Jemielnica 3,9% 17,6% 23,5% 11,8% 7,8% 35,3% 

Krapkowice 4,8% 12,0% 28,1% 18,6% 7,8% 28,7% 

Leśnica 4,8% 20,6% 36,5% 9,5% 3,2% 25,4% 

Strzelce Opolskie 1,8% 13,5% 16,7% 21,6% 12,2% 34,2% 

Tarnów Opolski 2,9% 17,6% 41,2% 13,2% 1,5% 23,5% 

Ujazd 2,2% 17,8% 33,3% 28,9% 4,4% 13,3% 

Walce 7,5% 27,5% 42,5% 5,0% 5,0% 12,5% 

Ogółem 3,6% 16,4% 26,1% 17,6% 8,9% 27,5% 

 

Spośród ogółu badanych mieszkańców obszaru LGD, 10,2% wskazało, że w momencie 

prowadzenia pomiaru nie podejmowało zatrudnienia, przy czym najniższy odsetek osób 

bezrobotnych wystąpił w gminie Izbicko – 2,2% oraz Ujazd – 4,4%. Najwyższy odsetek osób 

niepodejmujących zatrudnienia został zaobserwowany w gminach Gogolin – 16,9% oraz 

Jemielnica – 15,7%.  Należy również zaznaczyć, że spośród ogółu badanych, blisko 30% stanowiły 

osoby bierne zawodowo ze względu na otrzymywaną emeryturę lub rentę. Respondenci, którzy 

wskazali na inną odpowiedź, najczęściej mieli na myśli prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej (1,7%) oraz przebywanie na urlopie macierzyńskim (1,7%). 

Tabela 2. Mieszkańcy LGD wg statusu na rynku pracy 

 
Jestem osobą 
bezrobotną 

Jestem 
osobą 

pracującą 

Jestem 
emerytem 

lub 
rencistą 

Jestem 
uczniem lub 
studentem 

Określił(a)bym 
to inaczej/ Jak? 

Gogolin 16,9% 57,3% 15,7% 5,6% 4,5% 

Zdzieszowice 11,3% 55,7% 27,0% 8,7% 1,7% 

Izbicko 2,6% 44,7% 39,5% 10,5% 5,3% 

Jemielnica 15,7% 43,1% 27,5% 5,9% 7,8% 

Krapkowice 10,2% 44,9% 33,5% 3,0% 7,8% 

Leśnica 6,3% 49,2% 22,2% 9,5% 12,7% 

Strzelce Opolskie 9,9% 41,4% 38,7% 4,5% 7,7% 

Tarnów Opolski 8,8% 44,1% 30,9% 13,2% 5,9% 

Ujazd 4,4% 60,0% 20,0% 8,9% 6,7% 

Walce 10,0% 65,0% 22,5% 7,5% 5,0% 

Ogółem 10,2% 48,0% 29,8% 6,2% 6,6% 

 

W ramach prowadzonego badania, respondenci zostali poproszeni o dokonanie oceny 

atrakcyjności zamieszkiwanych gmin pod kątem zróżnicowanych cech i atrybutów 

miejscowości. Ocena była dokonywana przy wykorzystaniu skali od 1 do 5, gdzie  
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1 reprezentowało bardzo niską atrakcyjność, a 5 bardzo wysoką. Analizie poddane zostały 

wyniki ogółem, a także w rozbiciu na poszczególne gminy obszaru LGD. W ujęciu ogólnym, 

badani wskazali, że obszar LGD jest najatrakcyjniejszy pod kątem dostępności do szkół 

podstawowych i gimnazjalnych – ocena 4,3 oraz ze względu na dostępność obiektów usługowo-

handlowych – ocena 4,1. Wysoko (ocena 4) została również oceniona atrakcyjność związana  

z dostępnością obiektów sportowych.  

Niższe oceny zostały natomiast odnotowane w zakresie dostępu do rynku pracy – 2,5, 

dostępu ścieżek rowerowych – 2,6, a także – w zakresie posiadania własnych produktów 

lokalnych oraz ze względu na ofertę turystyczną i jakość dróg publicznych (kolejno 2,8 oraz 2,9). 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę rozkład ocen w podziale na gminy, najwyższą średnią 

oceny atrakcyjności - 3,9 zaobserwowano w gminie Jemielnica oraz gminie Gogolin – 3,7. Należy 

przy tym zwrócić uwagę, że oceny atrakcyjności dla poszczególnych obszarów były stosunkowo 

zbliżone. Żaden obszar nie uzyskał wyniku poniżej średniej równej 3,0. Zdarzało się jednak, 

że oceny poszczególnych gmin mocno odbiegały od uzyskanych średnich ocen. Wyniki takie 

pojawiały się w gminie Zdzieszowice, gdzie nisko (poniżej 3) oceniono atrybuty związane 

z atrakcyjnością turystyczną (tj. ofertę wypoczynkowo-rekreacyjną, dostępność do obiektów 

zabytkowych, ilość zabytków oraz dbałość o zabytki). Podobnie niskie wskazania 

w wymienionych obszarach pojawiły się również w przypadku gminy Tarnów Opolski. 

Warto również zaznaczyć, że w przypadku gmin Walce i Zdzieszowice, wyraźnie poniżej 

średniej oceniono dostępność do transportu publicznego – oceny 2,4 przy średniej dla obszaru 

na poziomie 3,1. Szczegółowe informacje na temat rozkładu ocen zostały zaprezentowane 

w tabeli nr 3. 
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Tabela 3. Opinia mieszkańców na temat atrakcyjności poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD 

  

Gogolin Zdzieszowice Izbicko Jemielnica Krapkowice Leśnica 

Strzelce 

Opolskie 

Tarnów 

Opolski Ujazd Walce Ogółem 

Atrakcyjność gminy ze względu na dostęp do szkół 
podstawowych 

4,5 4,4 4,6 4,5 4,3 4,1 4,3 4,2 4 4,2 4,3 

Atrakcyjność gminy ze względu na dostęp do szkół 
gimnazjalnych 

4,5 4,3 4,6 4,5 4,2 4,1 4,3 4,2 4 4,3 4,3 

Atrakcyjność gminy ze względu na dostęp do obiektów 
handlowo-usługowych 

4 4 4,2 4,2 4,3 3,9 4,2 3,8 3,5 3,8 4,1 

Atrakcyjność gminy ze względu na dostęp do obiektów 
sportowych 

4,4 4 4,3 4,6 3,8 3,7 4 4 3,6 3,6 4 

Atrakcyjność gminy ze względu na dostęp do takich 
obiektów jak przedszkola lub żłobki 

4 3,9 4,1 3,4 3,8 4 3,8 4,1 3,6 3,8 3,9 

Atrakcyjność gminy ze względu na walory przyrodnicze 3,8 3,5 3,8 4 3,5 4,4 3,7 3,3 3,4 3,5 3,7 

Atrakcyjność gminy ze względu na dostęp do obiektów 
kulturalnych 

4,1 3,5 3,1 3,8 3,6 3,9 3,6 3,6 3,4 3,4 3,6 

Uporządkowanie przestrzeni publicznej w gminie 3,7 3,4 3,3 4,1 3,1 3,7 3,3 3,2 3,3 3,5 3,4 

Atrakcyjność gminy ze względu na dostęp do służby zdrowia 3,8 3,5 3,9 3,9 3,3 3,1 3,1 3,5 3,2 2,9 3,4 

Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalno-rozrywkowej w 
gminie 

3,7 3,1 2,8 3,2 3,3 3,8 3,3 3,4 3,1 3,4 3,3 

Atrakcyjność gminy ze względu na dbałość o zabytki 3,8 2,5 3,8 4,6 3,2 3,9 2,9 2,3 3,1 3,3 3,2 

Atrakcyjność gminy ze względu na dostępność obiektów 
zabytkowych dla mieszkańców 

3,6 2,5 3,2 4,4 3,1 4,1 3,3 2,4 3,2 3,1 3,2 

Atrakcyjność gminy ze względu na ilość zabytków 3,3 2,4 3,2 4,4 3,2 4 3,1 2,1 3,1 2,9 3,1 

Atrakcyjność gminy ze względu na dostęp do transportu 
publicznego 

3,4 3,1 3,7 2,9 3,2 2,8 2,9 4,1 2,4 2,4 3,1 

Atrakcyjność i dostępność oferty wypoczynkowo-
rekreacyjnej w gminie 

3,4 2,6 2,8 3,5 2,7 3,6 2,9 2,2 2,9 2,9 2,9 

Atrakcyjność gminy ze względu na jakość dróg publicznych 3,4 2,7 2,6 3,5 2,8 2,3 2,8 2,8 3 3 2,9 

Atrakcyjność gminy ze względu na posiadanie własnych 
produktów lokalnych 

2,7 2,7 3 3,7 2,7 2,9 2,9 2,5 2,9 3 2,8 

Jakość sieci dróg i ścieżek rowerowych w gminie 2,9 3,1 2,1 3,9 2,2 2,9 2,5 2,3 2,5 2,1 2,6 

Atrakcyjność gminy ze względu na dostęp do rynku pracy 2,8 2,6 2,6 2,4 2,2 2,8 2,6 2,3 2,9 1,8 2,5 
Średnia ocena 3,7 3,3 3,5 3,9 3,3 3,6 3,3 3,2 3,2 3,2 3,4 
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W dalszej kolejności, uczestnicy badania zostali poproszeni o dokonanie oceny zmian, 

jakie nastąpiły w okresie ostatnich 5 lat na terenie zamieszkiwanych gmin. Łącznie ocenie 

poddano 21 wymiarów. W zakresie dbałości o miejsca rozrywki, poprawę zauważyło ponad 

70% badanych, z czego 33,6% wskazało na znaczną poprawę w tym obszarze. Największą 

pozytywną zmianę zauważono w gminie Jemielnica, gdzie 64,7% badanych wskazało na 

znaczącą poprawę, jak również w gminie Gogolin, gdzie znaczącą poprawę sytuacji zauważyło 

47,2% respondentów. 

 

Tabela 4. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w zakresie dbałości o miejsca rozrywki i rekreacji 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 47,2% 39,3% 7,9% 1,1% 0,0% 4,5% 

Zdzieszowice 20,9% 26,1% 40,0% 8,7% 2,6% 1,7% 

Izbicko 36,8% 36,8% 13,2% 2,6% 0,0% 10,5% 

Jemielnica 64,7% 15,7% 7,8% 0,0% 2,0% 9,8% 

Krapkowice 33,5% 44,3% 14,4% 3,6% 0,6% 3,6% 

Leśnica 25,4% 49,2% 14,3% 3,2% 0,0% 7,9% 

Strzelce Opolskie 36,9% 39,2% 12,6% 1,8% 1,4% 8,1% 

Tarnów Opolski 26,5% 52,9% 7,4% 0,0% 2,9% 10,3% 

Ujazd 20,0% 31,1% 42,2% 0,0% 2,2% 4,4% 

Walce 20,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Ogółem 33,6% 37,8% 18,6% 2,7% 1,2% 6,1% 

 

W zakresie dostosowania oferty kulturalnej i rozrywkowej, na terenie Krainy św. Anny, 

ponad połowa badanych (56,5%) wskazała na poprawę sytuacji. W odniesieniu do tego obszaru, 

największa zmiana zauważona została w gminie Gogolin – 36% wskazań dotyczących znaczącej 

poprawy. Na pogorszenie sytuacji związanej z dostosowaniem oferty najczęściej wskazywali 

mieszkańcy gminy Zdzieszowice (23,5%). 

Tabela 5. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w zakresie dostosowania oferty kulturalno-

rozrywkowej do potrzeb mieszkańców 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 36,0% 43,8% 10,1% 1,1% 0,0% 9,0% 

Zdzieszowice 17,4% 16,5% 37,4% 20,0% 3,5% 5,2% 

Izbicko 10,5% 28,9% 42,1% 2,6% 10,5% 5,3% 

Jemielnica 23,5% 39,2% 25,5% 0,0% 2,0% 9,8% 

Krapkowice 26,9% 37,1% 22,8% 1,2% 1,2% 10,8% 

Leśnica 20,6% 47,6% 17,5% 3,2% 1,6% 9,5% 

Strzelce Opolskie 25,7% 29,7% 23,4% 5,0% 2,3% 14,0% 

Tarnów Opolski 10,3% 50,0% 29,4% 0,0% 0,0% 10,3% 

Ujazd 15,6% 28,9% 46,7% 2,2% 2,2% 4,4% 

Walce 12,5% 27,5% 57,5% 0,0% 0,0% 2,5% 

Ogółem 22,5% 34,0% 27,4% 4,6% 2,0% 9,6% 
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W odniesieniu do dostosowania oferty sportowej i rekreacyjnej, zdecydowana większość 

badanych zauważa pozytywne zmiany, jakie miały miejsce w okresie ostatnich 5 lat. Wskazuje 

na to 64,8% badanych, z czego 30,3% jest zdania, że nastąpiła znacząca poprawa  

w tym zakresie. Na ogół mieszkańcy poszczególnych gmin dokonywali podobnych ocen. 

Wyjątkiem jest jednak gmina Walce, której mieszkańcy wskazali na niewielką poprawę oferty 

sportowej i rekreacyjnej, natomiast ponad 40% respondentów nie zauważyło żadnych zmian. 

Tabela 6. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w zakresie dostosowania oferty sportowej  

i rekreacyjnej do potrzeb mieszkańców 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 43,8% 37,1% 6,7% 2,2% 2,2% 7,9% 

Zdzieszowice 21,7% 22,6% 34,8% 4,3% 0,9% 15,7% 

Izbicko 36,8% 36,8% 15,8% 5,3% 0,0% 5,3% 

Jemielnica 37,3% 39,2% 13,7% 0,0% 3,9% 5,9% 

Krapkowice 27,5% 38,3% 19,8% 2,4% 0,6% 11,4% 

Leśnica 12,7% 49,2% 17,5% 3,2% 1,6% 15,9% 

Strzelce Opolskie 35,6% 32,4% 19,4% 1,8% 0,5% 10,4% 

Tarnów Opolski 41,2% 27,9% 26,5% 0,0% 0,0% 4,4% 

Ujazd 26,7% 31,1% 28,9% 6,7% 0,0% 6,7% 

Walce 5,0% 42,5% 42,5% 2,5% 0,0% 7,5% 

Ogółem 30,3% 34,5% 21,6% 2,6% 0,9% 10,1% 

 

Poprawę oferty edukacyjnej dostrzegało na obszarze LGD 43,0% badanych, jednak znaczącą 

poprawę w tym zakresie wskazywało już znacznie mniej (15,8%). Znaczący okazał się również odsetek 

wskazujących na brak zmian w ofercie edukacyjnej (30,4%). Chociaż jedynie 4,3% mieszkańców 

dostrzegało pogorszenie oferty, niemała część nie miała zdania na ten temat (22,3%). Poprawę 

w ofercie edukacyjnej częściej dostrzegano w gminie Gogolin, najrzadziej natomiast w gminie Walce. 

Tabela 7. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej 

do potrzeb mieszkańców 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 29,2% 31,5% 19,1% 0,0% 0,0% 20,2% 

Zdzieszowice 17,4% 29,6% 24,3% 5,2% 1,7% 21,7% 

Izbicko 23,7% 7,9% 55,3% 0,0% 0,0% 13,2% 

Jemielnica 17,6% 19,6% 31,4% 0,0% 2,0% 29,4% 

Krapkowice 8,4% 30,5% 27,5% 1,8% 4,2% 27,5% 

Leśnica 15,9% 34,9% 23,8% 4,8% 1,6% 19,0% 

Strzelce Opolskie 16,7% 24,3% 30,6% 3,2% 0,9% 24,3% 

Tarnów Opolski 13,2% 33,8% 30,9% 4,4% 0,0% 17,6% 

Ujazd 11,1% 26,7% 37,8% 8,9% 0,0% 15,6% 

Walce 7,5% 17,5% 60,0% 0,0% 0,0% 15,0% 

Ogółem 15,8% 27,2% 30,4% 2,9% 1,4% 22,3% 
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Podobnie jak w przypadku wcześniejszych obszarów, również w zakresie promocji gmin 

zauważona została poprawa (50,9%  wskazań). Wzmożona promocja gmin została zauważona 

przede wszystkim w gminie Walce i Izbicko. Najrzadziej dostrzegali ją natomiast mieszkańcy 

gminy Ujazd i Zdzieszowice. 

Tabela 8. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w zakresie promocji gminy 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 36,0% 20,2% 16,9% 1,1% 0,0% 25,8% 

Zdzieszowice 12,2% 23,5% 36,5% 7,8% 7,8% 12,2% 

Izbicko 42,1% 28,9% 18,4% 2,6% 0,0% 7,9% 

Jemielnica 43,1% 21,6% 15,7% 2,0% 0,0% 17,6% 

Krapkowice 16,2% 32,3% 23,4% 4,8% 1,2% 22,2% 

Leśnica 28,6% 36,5% 17,5% 4,8% 0,0% 12,7% 

Strzelce Opolskie 16,7% 26,6% 27,9% 1,4% 1,4% 26,1% 

Tarnów Opolski 26,5% 36,8% 20,6% 0,0% 0,0% 16,2% 

Ujazd 4,4% 24,4% 40,0% 6,7% 2,2% 22,2% 

Walce 15,0% 65,0% 15,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Ogółem 21,4% 29,5% 24,7% 3,2% 1,7% 19,5% 

Badani mieszkańcy dostrzegali również wzmożoną promocję całości Krainy św. Anny. 

Poprawa w tym zakresie została zauważona przez 52,7% badanych mieszkańców, z czego 27,4% 

wskazało na znaczącą poprawę promocji. 

Tabela 9. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w zakresie promocji Krainy św. Anny 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 31,5% 21,3% 13,5% 0,0% 0,0% 33,7% 

Zdzieszowice 27,8% 15,7% 32,2% 0,0% 3,5% 20,9% 

Izbicko 36,8% 28,9% 7,9% 0,0% 0,0% 26,3% 

Jemielnica 41,2% 19,6% 21,6% 0,0% 0,0% 17,6% 

Krapkowice 21,0% 25,7% 15,0% 4,2% 0,0% 34,1% 

Leśnica 42,9% 38,1% 9,5% 0,0% 3,2% 6,3% 

Strzelce Opolskie 27,5% 26,6% 16,7% 0,9% 0,0% 28,4% 

Tarnów Opolski 13,2% 32,4% 27,9% 0,0% 1,5% 25,0% 

Ujazd 6,7% 15,6% 40,0% 0,0% 2,2% 35,6% 

Walce 40,0% 35,0% 10,0% 0,0% 0,0% 15,0% 

Ogółem 27,4% 25,3% 19,2% 1,0% 0,9% 26,3% 

W odniesieniu do promocji produktów lokalnych, badani w wyraźnie mniejszym stopniu 

zauważali poprawę. Jednakże zdaniem 34,1% respondentów poprawa promocji produktów 

lokalnych była dostrzegalna. W odniesieniu do tego zakresu warto przywołać oceny 

atrakcyjności poszczególnych gmin w analogicznym obszarze – badani nisko ocenili dostępność 

lokalnych produktów, co może rzutować na stosunkowo niski odsetek osób, które zauważyły 

wzmożoną promocje. Poprawa dostrzegana była zwłaszcza w gminach: Jemielnica, Leśnica 
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i Strzelce Opolskie. Najrzadziej pozytywne zmiany w tym zakresie dostrzegali mieszkańcy gminy 

Zdzieszowice i Ujazd. 

Tabela 10. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w zakresie promocji produktów lokalnych 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 15,7% 16,9% 28,1% 2,2% 0,0% 37,1% 

Zdzieszowice 1,7% 15,7% 40,9% 4,3% 0,9% 36,5% 

Izbicko 28,9% 18,4% 28,9% 2,6% 5,3% 15,8% 

Jemielnica 29,4% 15,7% 25,5% 0,0% 0,0% 29,4% 

Krapkowice 8,4% 21,0% 28,7% 4,8% 0,6% 36,5% 

Leśnica 1,6% 41,3% 33,3% 3,2% 0,0% 20,6% 

Strzelce Opolskie 17,1% 23,9% 27,0% 1,4% 0,0% 30,6% 

Tarnów Opolski 0,0% 38,2% 44,1% 1,5% 0,0% 16,2% 

Ujazd 2,2% 20,0% 31,1% 2,2% 4,4% 40,0% 

Walce 5,0% 27,5% 57,5% 2,5% 0,0% 7,5% 

Ogółem 10,9% 23,2% 32,5% 2,7% 0,7% 30,1% 

Kolejnym ocenianym obszarem była dbałość o estetykę przestrzeni publicznej. 

W odniesieniu do tego zakresu, w analizowanym okresie czasu, poprawę zauważyło 65,5% 

badanych, z czego blisko 30% było zdania, że nastąpiła znacząca poprawa. Tak wysokie oceny są 

zasługą mieszkańców gminy Jemielnica oraz gminy Gogolin, gdzie na znaczącą poprawę 

wskazało kolejno 54,9% oraz 49,4% badanych. 

Tabela 11. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w dbałości o estetykę przestrzeni publicznej 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 49,4% 24,7% 12,4% 0,0% 6,7% 6,7% 

Zdzieszowice 12,2% 40,0% 40,0% 6,1% 0,9% 0,9% 

Izbicko 31,6% 21,1% 44,7% 0,0% 2,6% 0,0% 

Jemielnica 54,9% 33,3% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Krapkowice 22,8% 43,1% 23,4% 5,4% 1,8% 3,6% 

Leśnica 17,5% 52,4% 19,0% 4,8% 1,6% 4,8% 

Strzelce Opolskie 37,4% 36,9% 19,4% 0,9% 0,5% 5,0% 

Tarnów Opolski 20,6% 38,2% 33,8% 1,5% 0,0% 5,9% 

Ujazd 6,7% 28,9% 46,7% 4,4% 2,2% 11,1% 

Walce 35,0% 20,0% 35,0% 7,5% 0,0% 2,5% 

Ogółem 29,1% 36,4% 25,8% 3,0% 1,6% 4,1% 

W następnej kolejności, ocenie zostały poddane zmiany w zakresie dostępu do 

zatrudnienia. W ramach tego obszaru, badani byli stosunkowo ostrożni w wyrażaniu sądów. 

We wszystkich gminach dominowała opinia, że w tym obszarze nie nastąpiły zmiany, 

jednocześnie blisko 20% respondentów było zdania, że można zauważyć niewielką poprawę 

w tym zakresie. Z perspektywy mieszkańców, pogorszenie dostępu do zatrudnienia było 
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dostrzegalne przede wszystkim w gminie Walce (42,5%), najrzadziej natomiast - w gminie 

Gogolin i w gminie Leśnica.   

Tabela 12. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w zakresie dostępie do  zatrudnienia 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 7,9% 23,6% 37,1% 6,7% 1,1% 23,6% 

Zdzieszowice 1,7% 13,0% 47,0% 22,6% 3,5% 12,2% 

Izbicko 5,3% 23,7% 47,4% 2,6% 10,5% 10,5% 

Jemielnica 2,0% 25,5% 31,4% 7,8% 13,7% 19,6% 

Krapkowice 5,4% 13,8% 37,7% 8,4% 9,6% 25,1% 

Leśnica 0,0% 17,5% 49,2% 7,9% 1,6% 23,8% 

Strzelce Opolskie 9,9% 27,5% 22,5% 7,2% 7,2% 25,7% 

Tarnów Opolski 2,9% 14,7% 42,6% 14,7% 1,5% 23,5% 

Ujazd 2,2% 24,4% 48,9% 6,7% 4,4% 13,3% 

Walce 5,0% 5,0% 37,5% 12,5% 30,0% 10,0% 

Ogółem 5,3% 19,6% 36,9% 10,0% 7,1% 21,0% 

 

W odniesieniu do dbałości o zabytki, wśród badanych mieszkańców przeważała opinia 

o pozytywnych zmianach – 45,9% wskazań. Zdaniem 33,2% badanych, w okresie ostatnich 5 lat 

nie nastąpiły zmiany w tym zakresie. Najwyższy odsetek wskazań dotyczących poprawy 

dbałości o zabytki został zauważony w gminie Jemielnica oraz w gminie Gogolin. 

 

Tabela 13. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w dbałości o obiekty zabytkowe 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 40,4% 34,8% 15,7% 0,0% 0,0% 9,0% 

Zdzieszowice 11,3% 10,4% 40,0% 7,0% 6,1% 25,2% 

Izbicko 34,2% 28,9% 23,7% 5,3% 2,6% 5,3% 

Jemielnica 58,8% 21,6% 15,7% 0,0% 0,0% 3,9% 

Krapkowice 10,8% 29,3% 38,9% 2,4% 1,2% 17,4% 

Leśnica 28,6% 47,6% 7,9% 9,5% 0,0% 6,3% 

Strzelce Opolskie 13,1% 26,6% 39,2% 3,2% 4,1% 14,0% 

Tarnów Opolski 8,8% 26,5% 30,9% 2,9% 0,0% 30,9% 

Ujazd 15,6% 15,6% 44,4% 2,2% 4,4% 17,8% 

Walce 10,0% 25,0% 57,5% 0,0% 2,5% 5,0% 

Ogółem 19,4% 26,5% 33,2% 3,3% 2,4% 15,1% 

 

Pozytywne zmiany zostały również zauważone przez mieszkańców LGD w odniesieniu 

do dostępu do obiektów kulturalnych. Zdaniem 53,6% respondentów w okresie ostatnich 5 lat 

można zauważyć poprawę w tym obszarze (z czego 23,3% badanych wskazało na znaczącą 

poprawę). Największe zmiany zostały zaobserwowane w gminie Gogolin, gdzie na poprawę 

wskazało 80,9% badanych. 
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Tabela 14. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w dostępie do obiektów kulturalnych 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 51,7% 29,2% 13,5% 2,2% 0,0% 3,4% 

Zdzieszowice 7,0% 17,4% 53,9% 7,8% 3,5% 10,4% 

Izbicko 15,8% 15,8% 57,9% 5,3% 0,0% 5,3% 

Jemielnica 33,3% 45,1% 19,6% 0,0% 2,0% 0,0% 

Krapkowice 26,9% 32,9% 25,1% 1,2% 1,2% 12,6% 

Leśnica 14,3% 44,4% 30,2% 3,2% 0,0% 7,9% 

Strzelce Opolskie 24,8% 30,2% 28,8% 1,4% 0,0% 14,9% 

Tarnów Opolski 17,6% 32,4% 33,8% 0,0% 1,5% 14,7% 

Ujazd 13,3% 28,9% 40,0% 6,7% 2,2% 8,9% 

Walce 12,5% 30,0% 55,0% 0,0% 0,0% 2,5% 

Ogółem 23,3% 30,3% 32,7% 2,6% 1,0% 10,1% 

 

Zmiany w zakresie dostępu do obiektów i miejsc sportowych i rekreacyjnych również 

korespondują ze wskazaniami badanych dotyczącymi atrakcyjności poszczególnych gmin. 

Respondenci zauważyli wyraźną poprawę sytuacji w tym zakresie – 64,5% wskazań, z czego 

30,8% dotyczących znaczącej poprawy. Również w tym obszarze największe, pozytywne zmiany 

zostały zauważone przez mieszkańców gmin Jemielnica oraz Gogolin. 

 
Tabela 15. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w dostępie do obiektów i miejsc sportowych  

i rekreacyjnych 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 48,3% 34,8% 11,2% 2,2% 1,1% 2,2% 

Zdzieszowice 16,5% 32,2% 38,3% 5,2% 0,9% 7,0% 

Izbicko 34,2% 28,9% 26,3% 0,0% 5,3% 5,3% 

Jemielnica 54,9% 29,4% 13,7% 0,0% 2,0% 0,0% 

Krapkowice 31,7% 40,1% 15,6% 2,4% 0,6% 9,6% 

Leśnica 12,7% 42,9% 28,6% 6,3% 1,6% 7,9% 

Strzelce Opolskie 33,8% 29,3% 23,0% 1,4% 0,5% 12,2% 

Tarnów Opolski 35,3% 45,6% 10,3% 0,0% 0,0% 8,8% 

Ujazd 24,4% 20,0% 40,0% 4,4% 0,0% 11,1% 

Walce 7,5% 42,5% 40,0% 7,5% 2,5% 0,0% 

Ogółem 30,8% 34,5% 23,1% 2,7% 1,0% 7,9% 

 

W odniesieniu do dostępności miejsc parkingowych opinie mieszkańców poszczególnych 

gmin są bardziej zróżnicowane. W ujęciu ogólnym, 40,9% badanych zauważało poprawę 

w omawianym obszarze, jednocześnie na pogorszenie wskazuje 20,9% respondentów. 

Największa poprawa w zakresie dostępności miejsc parkingowych nastąpiła w gminie 

Jemielnica, Gogolin oraz Leśnica. Na pogorszenie sytuacji wskazywali natomiast mieszkańcy 

gminy Strzelce Opolskie – 35,2%, z czego 21,2% badanych wskazało na znaczne pogorszenie 

dostępności miejsc parkingowych. 
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Tabela 16. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w dostępie do miejsc parkingowych 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 22,5% 31,5% 24,7% 6,7% 4,5% 10,1% 

Zdzieszowice 12,2% 33,9% 29,6% 9,6% 8,7% 6,1% 

Izbicko 5,3% 26,3% 44,7% 18,4% 5,3% 0,0% 

Jemielnica 31,4% 29,4% 29,4% 3,9% 2,0% 3,9% 

Krapkowice 9,6% 25,7% 27,5% 12,0% 15,0% 10,2% 

Leśnica 17,5% 36,5% 25,4% 7,9% 6,3% 6,3% 

Strzelce Opolskie 14,0% 16,7% 29,7% 14,0% 21,2% 4,5% 

Tarnów Opolski 17,6% 19,1% 42,6% 8,8% 0,0% 11,8% 

Ujazd 13,3% 22,2% 40,0% 8,9% 6,7% 8,9% 

Walce 12,5% 40,0% 42,5% 0,0% 0,0% 5,0% 

Ogółem 14,8% 26,1% 31,2% 10,2% 10,7% 7,0% 

 

W odniesieniu do zmian dotyczących dostępu do transportu publicznego opinie 

badanych okazały się podzielone. W ujęciu ogólnym, poprawę sytuacji dostrzegało 28,4% 

badanych, na pogorszenie wskazywało 24,6% respondentów. Należy przy tym zaznaczyć, że 

pozytywne zmiany dostrzegają głównie mieszkańcy gminy Tarnów Opolski, natomiast 

na pogorszenie wskazują mieszkańcy gminy Walce oraz Leśnicy. 

 
Tabela 17. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w dostępie do transportu publicznego 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 6,7% 19,1% 40,4% 12,4% 7,9% 13,5% 

Zdzieszowice 17,4% 7,8% 39,1% 19,1% 7,0% 9,6% 

Izbicko 13,2% 23,7% 42,1% 10,5% 5,3% 5,3% 

Jemielnica 3,9% 9,8% 43,1% 11,8% 17,6% 13,7% 

Krapkowice 10,8% 24,0% 33,5% 11,4% 6,0% 14,4% 

Leśnica 1,6% 23,8% 19,0% 22,2% 20,6% 12,7% 

Strzelce Opolskie 8,6% 17,1% 31,5% 14,9% 10,4% 17,6% 

Tarnów Opolski 30,9% 30,9% 27,9% 2,9% 2,9% 4,4% 

Ujazd 4,4% 6,7% 46,7% 15,6% 11,1% 15,6% 

Walce 5,0% 5,0% 32,5% 35,0% 17,5% 5,0% 

Ogółem 10,7% 17,7% 34,5% 14,7% 9,6% 12,8% 

 

Badani mieszkańcy zauważyli także pozytywne zmiany w zakresie dostępu do Internetu.  

W odniesieniu do tego obszaru, mieszkańcy poszczególnych gmin byli stosunkowo zgodni. Na tle 

pozostałych wyróżniła się gmina Tarnów Opolski, gdzie 61,8% badanych zauważyło znaczącą 

poprawę w tym zakresie. Wśród mieszkańców gminy Ujazd aż 44,4% badanych nie zauważyło 

zmian w tym obszarze. 
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Tabela 18. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w dostępie do Internetu 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak zmian 
Niewielkie 

pogorszenie 
Znaczące 

pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 40,4% 20,2% 19,1% 4,5% 2,2% 13,5% 

Zdzieszowice 27,0% 28,7% 29,6% 3,5% 0,0% 11,3% 

Izbicko 26,3% 26,3% 36,8% 0,0% 5,3% 5,3% 

Jemielnica 54,9% 23,5% 9,8% 2,0% 2,0% 7,8% 

Krapkowice 42,5% 21,0% 26,3% 1,8% 0,6% 7,8% 

Leśnica 28,6% 33,3% 17,5% 3,2% 0,0% 17,5% 

Strzelce Opolskie 33,8% 23,9% 26,1% 3,6% 0,0% 12,6% 

Tarnów Opolski 61,8% 20,6% 5,9% 0,0% 0,0% 11,8% 

Ujazd 11,1% 20,0% 44,4% 4,4% 2,2% 17,8% 

Walce 27,5% 30,0% 25,0% 5,0% 2,5% 10,0% 

Ogółem 36,4% 24,2% 24,2% 2,9% 0,9% 11,5% 

 

Kolejnym ocenianym obszarem była dostępność do służby zdrowia. W tym obszarze 

poprawa została zauważona przez 37,7% badanych, z czego 15,5% było zdania, że zmiana ta 

była znacząca. Należy przy tym podkreślić, że w przypadku gminy Walce 35% badanych uznało, 

że sytuacja w okresie ostatnich 5 lat pogorszyła się. Na pogorszenie dostępu do służy zdrowia 

wskazał również stosunkowo wysoki odsetek mieszkańców gminy Zdzieszowice - 20%. 

 
Tabela 19. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w dostępie do służby zdrowia 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 29,2% 29,2% 31,5% 1,1% 0,0% 9,0% 

Zdzieszowice 11,3% 15,7% 47,8% 13,9% 6,1% 5,2% 

Izbicko 23,7% 21,1% 44,7% 10,5% 0,0% 0,0% 

Jemielnica 27,5% 19,6% 41,2% 2,0% 5,9% 3,9% 

Krapkowice 19,2% 21,0% 37,1% 6,6% 10,8% 5,4% 

Leśnica 7,9% 28,6% 44,4% 4,8% 7,9% 6,3% 

Strzelce Opolskie 8,6% 25,2% 43,7% 4,1% 13,5% 5,0% 

Tarnów Opolski 20,6% 16,2% 51,5% 5,9% 0,0% 5,9% 

Ujazd 4,4% 13,3% 57,8% 6,7% 4,4% 13,3% 

Walce 12,5% 27,5% 25,0% 20,0% 15,0% 0,0% 

Ogółem 15,5% 22,2% 42,2% 6,7% 7,9% 5,6% 

 

W odniesieniu do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ponad połowa badanych (56,9%) 

zauważyła niewielką (24,3%) lub znaczącą poprawę (32,6%). Największy odsetek mieszkańców, 

którzy zauważyli pozytywne zmiany w omawianym zakresie wystąpił w gminach Jemielnica, 

Tarnów Opolski oraz Izbicko. 
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Tabela 20. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w dostępie do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 30,3% 23,6% 27,0% 3,4% 1,1% 14,6% 

Zdzieszowice 32,2% 21,7% 32,2% 0,9% 0,9% 12,2% 

Izbicko 44,7% 34,2% 10,5% 5,3% 5,3% 0,0% 

Jemielnica 51,0% 33,3% 13,7% 0,0% 0,0% 2,0% 

Krapkowice 25,7% 21,0% 30,5% 1,2% 2,4% 19,2% 

Leśnica 20,6% 39,7% 31,7% 0,0% 0,0% 7,9% 

Strzelce Opolskie 30,2% 22,1% 27,9% 0,5% 1,8% 17,6% 

Tarnów Opolski 52,9% 27,9% 14,7% 0,0% 0,0% 4,4% 

Ujazd 24,4% 17,8% 48,9% 4,4% 0,0% 4,4% 

Walce 40,0% 15,0% 42,5% 2,5% 0,0% 0,0% 

Ogółem 32,6% 24,3% 28,3% 1,3% 1,3% 12,1% 

 

Ocenie poddane zostały również zmiany w zakresie infrastruktury drogowej. Zdaniem 

badanych, w okresie ostatnich 5 lat nastąpiła poprawa stanu sieci dróg publicznych – 

odpowiedzi takiej udzieliło 43,7% ogółu badanych. Na pogorszenie stanu dróg wskazało 11% 

respondentów. Najwyższy odsetek badanych, których zdaniem stan dróg publicznych uległ 

pogorszeniu wystąpił w gminie Leśnica – 27%, z czego zdaniem 15,9% mieszkańców stan dróg 

uległ znaczącemu pogorszeniu. 

 

Tabela 21. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w zakresie sieci dróg publicznych 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 16,9% 21,3% 50,6% 4,5% 0,0% 6,7% 

Zdzieszowice 14,8% 24,3% 44,3% 11,3% 1,7% 3,5% 

Izbicko 13,2% 18,4% 50,0% 7,9% 5,3% 5,3% 

Jemielnica 27,5% 35,3% 33,3% 0,0% 0,0% 3,9% 

Krapkowice 9,6% 30,5% 36,5% 4,2% 7,2% 12,0% 

Leśnica 7,9% 30,2% 25,4% 11,1% 15,9% 9,5% 

Strzelce Opolskie 14,0% 33,3% 35,1% 5,0% 7,7% 5,0% 

Tarnów Opolski 19,1% 36,8% 41,2% 0,0% 1,5% 1,5% 

Ujazd 6,7% 15,6% 57,8% 4,4% 6,7% 8,9% 

Walce 15,0% 27,5% 45,0% 12,5% 0,0% 0,0% 

Ogółem 13,9% 28,8% 40,0% 5,8% 5,2% 6,2% 

 

W odniesieniu do zmian w zakresie dostępności obiektów handlowych i usługowych, 

zdaniem zdecydowanej większości badanych sytuacja uległa wyraźnej poprawie – 67,5% 

wskazań. W omawianym obszarze wszystkie gminy prezentowały się podobnie, co może mieć 

związek z wysoką oceną atrakcyjności poszczególnych gmin w tym zakresie. 
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Tabela 22. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w dostępie do obiektów handlowych i usługowych 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 50,6% 21,3% 23,6% 0,0% 2,2% 2,2% 

Zdzieszowice 26,1% 35,7% 32,2% 2,6% 0,0% 3,5% 

Izbicko 31,6% 21,1% 42,1% 5,3% 0,0% 0,0% 

Jemielnica 45,1% 33,3% 19,6% 0,0% 0,0% 2,0% 

Krapkowice 41,3% 29,9% 24,0% 2,4% 0,6% 1,8% 

Leśnica 36,5% 33,3% 19,0% 3,2% 1,6% 6,3% 

Strzelce Opolskie 46,4% 23,9% 25,2% 2,7% 0,9% 0,9% 

Tarnów Opolski 36,8% 27,9% 33,8% 0,0% 0,0% 1,5% 

Ujazd 13,3% 24,4% 44,4% 0,0% 0,0% 17,8% 

Walce 35,0% 42,5% 15,0% 7,5% 0,0% 0,0% 

Ogółem 39,0% 28,5% 26,8% 2,2% 0,7% 2,8% 

 

Uczestnicy badania pozytywnie odnieśli się również do zmian dotyczących rozwoju 

przedsiębiorczości mieszkańców LGD. Zdaniem 36,9% nastąpiła poprawa w tym obszarze,  

z czego 11,8% badanych jest zdania, że miała ona znaczący charakter.  

 

Tabela 23. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 18,0% 27,0% 28,1% 0,0% 4,5% 22,5% 

Zdzieszowice 13,9% 23,5% 38,3% 2,6% 0,9% 20,9% 

Izbicko 18,4% 28,9% 36,8% 7,9% 0,0% 7,9% 

Jemielnica 13,7% 47,1% 17,6% 0,0% 0,0% 21,6% 

Krapkowice 7,8% 25,7% 24,0% 3,6% 1,2% 37,7% 

Leśnica 6,3% 33,3% 22,2% 4,8% 4,8% 28,6% 

Strzelce Opolskie 13,1% 18,5% 29,3% 2,7% 1,8% 34,7% 

Tarnów Opolski 7,4% 20,6% 26,5% 1,5% 1,5% 42,6% 

Ujazd 6,7% 20,0% 40,0% 2,2% 0,0% 31,1% 

Walce 15,0% 27,5% 32,5% 10,0% 0,0% 15,0% 

Ogółem 11,8% 25,1% 29,0% 3,0% 1,7% 29,5% 

 

Ostatnim ocenianym obszarem były zmiany w zakresie ekologii. Na poprawę sytuacji 

wskazało łącznie 48,2% badanych, z czego 19,4% zauważyło znaczącą poprawę. 

Najintensywniejsze, pozytywne zmiany w omawianym obszarze zostały zauważone przez 

mieszkańców gminy Izbicko, oraz gminy Gogolin. Natomiast największe pogorszenie w zakresie 

ekologii zostało wskazane w gminie Krapkowice oraz Zdzieszowice. 
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Tabela 24. Ocena zmian w ostatnich 5 latach w zakresie ekologii 

 
Znacząca 
poprawa 

Niewielka 
poprawa 

Brak 
zmian 

Niewielkie 
pogorszenie 

Znaczące 
pogorszenie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 22,5% 21,3% 38,2% 1,1% 1,1% 15,7% 

Zdzieszowice 20,9% 26,1% 21,7% 5,2% 6,1% 20,0% 

Izbicko 26,3% 18,4% 28,9% 5,3% 2,6% 18,4% 

Jemielnica 19,6% 39,2% 27,5% 0,0% 0,0% 13,7% 

Krapkowice 22,2% 22,2% 24,0% 7,2% 4,8% 19,8% 

Leśnica 14,3% 44,4% 17,5% 1,6% 3,2% 19,0% 

Strzelce Opolskie 17,1% 33,8% 25,2% 2,3% 4,1% 17,6% 

Tarnów Opolski 22,1% 29,4% 20,6% 4,4% 0,0% 23,5% 

Ujazd 15,6% 11,1% 35,6% 2,2% 0,0% 35,6% 

Walce 10,0% 45,0% 37,5% 0,0% 0,0% 7,5% 

Ogółem 19,4% 28,8% 26,3% 3,5% 3,1% 18,9% 

W ramach prowadzonego badania, mieszkańcy poszczególnych gmin zostali również 

poproszeni o dokonanie oceny istotności poszczególnych potrzeb rozwojowych. Badani dokonali 

oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 reprezentowało najmniejszą, a 5 największą istotność. W ujęciu 

ogólnym, oceny poszczególnych potrzeb były bardzo zbliżone. Zdaniem ogółu badanych 

najistotniejszym problemem jest dostępność do zatrudnienia – istotność na poziomie 4,12, 

a także stan drób publicznych – ocena 4. Zdaniem ogółu badanych, istotną potrzebą rozwojową 

jest również zwiększenie dostępności do służby zdrowia – 3,87, a także ochrona przyrody – 3,79 

i poprawa dostępności transportu publicznego – 3,71.  

Jednocześnie warto przyjrzeć się poszczególnym potrzeb rozwojowym w odniesieniu do 

konkretnych gmin w zakresie ich odbiegania od średniej. Analizując dane pod tym kątem można 

zauważyć, że mieszkańcy gminy Walce wskazywali wyraźnie wyższe poziomy istotności 

poszczególnych kategorii potrzeb (średnio o 0,27pkt) poza modernizacją placów zabaw. 

Najsilniejsza potrzeba w tej gminie dotyczyła promocji lub wdrażania produktów lokalnych – 

ocena istotności 4,28 (wyższa od średniej o 0,73pkt.). W gminie tej wystąpiła również większa 

potrzeba w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (ocena istotności wyższa od średniej 

o 0,75 pkt.), a także dostępności do zatrudnienia oraz transportu publicznego (ocena wyższa od 

średniej o blisko 0,5 pkt.). 

Silniejsze potrzeby rozwojowe, w porównaniu do średniej deklarowali również 

mieszkańcy gminy Gogolin, jednakże na ogół nie w takim stopniu jak w gminie Walce. Istotność 

potrzeb wyraźnie wyższa od średniej wystąpiła w zakresie dostępu do Internetu (o 0,31pkt), 

poprawy transportu publicznego (o 0,28pkt) oraz dostosowania oferty kulturalno-rozrywkowej 

do potrzeb mieszkańców (o 0,27pkt). Szczegółowe dane prezentuje tabela nr 25. 
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Tabela 25. Opinia mieszkańców na temat potrzeb rozwojowych gmin należących do LGD 

 
Gogolin Zdzieszowice Izbicko Jemielnica Krapkowice Leśnica 

Strzelce 

Opolskie 

Tarnów 

Opolski 
Ujazd Walce Ogółem 

Poprawa dostępu do  zatrudnienia 4,18 3,94 4,24 4,12 4,26 3,96 4,18 3,9 3,71 4,57 4,12 

Modernizacja dróg publicznych 4,14 4,06 4 3,67 4,13 4,25 3,82 4,18 3,64 4,13 4 

Poprawa dostępu do służby zdrowia 4 3,86 3,45 3,47 3,96 3,87 3,94 3,88 3,47 4,18 3,87 

Ochrona przyrody 3,93 3,91 3,4 3,57 3,74 3,56 3,81 3,95 3,83 4 3,79 

Poprawa dostępu do transportu publicznego 3,99 3,5 3,24 3,82 3,49 3,96 3,78 3,76 3,65 4,18 3,71 

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej 3,73 3,67 3,68 3,51 3,73 3,39 3,62 3,84 3,83 3,95 3,68 

Modernizacja placów zabaw 3,7 3,72 3,17 3,52 3,73 3,51 3,77 3,7 3,58 3,31 3,66 

Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 

mieszkańców 
3,77 3,43 3,61 3,65 3,59 3,63 3,7 3,65 3,54 3,94 3,64 

Dostosowanie oferty kulturalno-rozrywkowej 

do potrzeb mieszkańców 
3,88 3,65 3,46 3,68 3,54 3,51 3,6 3,51 3,5 3,68 3,61 

Dostosowanie oferty sportowej i rekreacyjnej 

do potrzeb mieszkańców 
4 3,53 3,09 3,61 3,58 3,57 3,49 3,61 3,77 3,78 3,6 

Remont lub zagospodarowanie obiektów 

zabytkowych 
3,77 3,59 3,44 3,4 3,56 3,54 3,72 3,39 3,55 3,71 3,6 

Modernizacja przestrzeni wypoczynkowo-

rekreacyjnej 
3,65 3,81 3,5 3,53 3,67 3,48 3,59 2,85 3,47 3,78 3,58 

Promocja lub wdrażanie produktów lokalnych 3,63 3,35 3,44 3,37 3,55 3,54 3,59 3,46 3,59 4,28 3,55 

Poprawa dostępu do obiektów i miejsc 

sportowych i rekreacyjnych 
3,7 3,3 2,86 3,23 3,45 3,44 3,5 3,8 3,47 3,72 3,47 

Poprawa dostępu do obiektów kulturalnych 3,64 3,27 3,06 3,26 3,39 3,37 3,49 3,38 3,56 3,51 3,41 

W dziedzinie ekologii 3,24 3,76 3,4 3,65 3,3 3,52 3,4 2,72 3,18 3,58 3,38 

Poprawa dostępu do Internetu 3,62 3,45 3,25 3,38 3,07 3,57 3,1 3,61 3,25 3,49 3,31 

Poprawa dostępu do infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej 
3,33 3,04 3,28 3,04 3,17 3,36 3,28 3,54 3 4 3,26 

Poprawa dostępu do obiektów handlowych 

i usługowych 
3 2,85 2,38 2,79 2,56 3,07 2,51 3,38 3,22 2,82 2,78 
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Uczestnicy badania zostali również poproszeni o wskazanie jakie elementy 

infrastruktury powinny zostać poddane renowacji lub budowie, a także jakie imprezy lub 

wydarzenia powinny częściej odbywać się w poszczególnych gminach. Poniżej – w ujęciu 

tabelarycznym – zamieszczone zostały skategoryzowane odpowiedzi respondentów 

w odniesieniu do poszczególnych gmin, wraz ze wskazaniem częstości wskazań. 

 

Tabela 26. Wykaz potrzeb infrastrukturalnych mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących 

w skład LGD 

Gogolin 

Wskazanie N 

Place zabaw - budowa 7 

Parki - renowacja 6 

Drogi - remont 5 

Basen - budowa 3 

Chodniki – remont  3 

Wiadukt drogowy na głównej drodze przez przejazd kolejowy 3 

Obiekty sportowe uatrakcyjnić i wybudować. 3 

Parkingi - budowa 3 

Ścieżki rowerowe - budowa 3 

Zakład pracy  3 

Szkoły; centrum handlowe, oferta dla młodzieży 2 

Mieszkania dla rodzin wielodzietnych 2 

Dbałość o przestrzeń publiczną - trawniki.  2 

Remonty ulic 2 

Stacja benzynowa, sklep całodobowy 2 

Szpital 2 

Zdzieszowice 

Wskazanie  N 

Trasy rowerowe - budowa 11 

Park - renowacja 11 

Place zabaw - budowa 11 

Kryty basen - budowa 9 

Kino - budowa 9 

Drogi - remont 7 

Pomnik nieznanego żołnierza - renowacja 4 

Rynek - renowacja 4 

Hotel - budowa 4 

Obiekty sportowe - budowa 3 

Zmiana organizacji znaków drogowych 3 

Boisko w parku - remont 2 

Sala zabaw dla dzieci świetlice osiedlowe 2 

Szkoły - remont 2 

Dyskoteki - budowa 2 

Mieszkania komunalne - budowa 2 

Kawiarnia - budowa 2 

Wiadukt nad torami - renowacja 2 

Izbicko   
Wskazanie N 

Drogi - remont 6 

Ścieżki rowerowe - budowa 5 

Więcej placów zabaw 4 

Miejsce dla młodych ludzi na spotkania, rozmowy, salka gdzie można pograć na instrumentach 2 

Basen 2 

Remont przedszkola z zewnątrz 2 
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Więcej ławek w gminie 2 

Wybudować obiekt kulturalno-wypoczynkowo-sportowy 2 

Zrobić oświetlenie na ul PARKOWEJ 2 

Jemielnica 

Wskazanie N 

Przedszkole - budowa 13 

Dom starców albo spokojnej jesieni - budowa 8 

Strażnica OSP - remont 3 

Basen otwarty, kąpielisko - budowa 5 

Dom kultury z dostępem do biblioteki 2 

Sala spotkań coś dla starszych - budowa 2 

Żłobek - budowa  2 

Krapkowice 

Wskazanie N 

Plac zabaw - budowa 25 

Park - renowacja 12 

Ścieżki rowerowe - budowa 9 

Basen - budowa 8 

Obiekty sportowe otwarte - budowa 6 

Hale sportowe - budowa 4 

Szkoły - renowacja 4 

Dom kultury - renowacja 4 

Zamek Dąbrówce Górnej - renowacja 4 

Stadion - renowacja 6 

Mieszkania - budowa 3 

Most kolejowy do Krapkowic - renowacja 3 

Plac Gagarina - renowacja 3 

Drogi - remont 3 

Zabytki - renowacja 3 

Spa - budowa 2 

Uruchomienie transportu kolejowego do Masznej 2 

Kino - budowa 2 

Most kolejowy przerobić na drogę 2 

Leśnica 

Wskazanie N 

Kąpieliska zewnętrzne - budowa 7 

Dworzec PKP - renowacja 6 

Oświetlenie stadionu - budowa 5 

Sala widowiskowo-kinowa budowa 5 

Ścieżki rowerowe - budowa 5 

Drogi - remont 4 

Amfiteatr - zagospodarowanie 4 

Parkingi - budowa 4 

Lepsza powiększona przychodnia zdrowa 3 

Boisko wieloportowe - budowa 3 

Infrastruktura kolejowa - renowacja 2 

Przystanek autobusowy- remont;  za mało śmietników na terenie gminy; więcej połączeń autobusowych, szczególnie 
w weekendy 

2 

Place zabaw - budowa 2 

Strzelce Opolskie 

Wskazanie N 

Zamek  - renowacja 50 

Kino - budowa 18 

Obiekty sportowe - budowa 16 

Place zabaw – budowa 14 

Drogi – remont 12 

Basen – budowa 11 

Ścieżki rowerowe – budowa 10 
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Park – renowacja 8 

Parkingi – budowa 4 

Przedszkola – budowa i renowacja 4 

Żłobki - budowa 4 

Centrum handlowe - budowa 4 

Restauracja - budowa 4 

Ośrodek kultury - budowa 3 

Zabytki - renowacja 3 

Budynki mieszkalne – budowa i renowacja 2 

Wieża ciśnień - renowacja 2 

Udostępnienie mieszkańcom działek pod budownictwo 2 

Wybudować obiekty dla młodzieży 2 

Więcej ławek rybaczówka 2 

Dyskoteka - budowa 2 

Dworzec PKP - renowacja 2 

Tarnów Opolski 

Wskazanie N 

Drogi lokalne – remont 6 

Basen – budowa 4 

Place zabaw - budowa 4 

Ścieżki rowerowe - budowa 4 

Miejsce integracji młodzieży - budowa 3 

Kościół w Tarnowie – renowacja 3 

Chodniki - remont 2 

Plac przy szkole w Tarnowie, parking wyremontować 2 

Infrastruktura kolejowa - renowacja 2 

Kino  - budowa 2 

Restauracja/kawiarnia - budowa 2 

Ujazd 

Wskazanie N 

Basen – budowa 7 

Place zabaw – budowa 7 

Lodowisko – budowa 6 

Zamek – renowacja 6 

Ścieżki rowerowe – budowa 4 

Zaplecze turystyczne przy jeziorze – restauracja, ścieżki - budowa 3 

Rynek w Ujeździe – renowacja  2 

Ośrodek wypoczynkowy - budowa  2 

Park - renowacja 2 

Walce 

Wskazanie N 

Ścieżki rower – budowa 5 

Plac zabaw - budowa 5 

Obiekt sportowy – budowa  5 

Drogi - remont 4 

Boiska sportowe - budowa 3 

Pozyskanie pracodawców 3 

Zamek w Rozkochów - renowacja 2 

Dom kultury - renowacja 2 

N – częstość wskazań 
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Tabela 27. Wykaz potrzeb kulturalnych mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD 

Gogolin 

Wskazanie N 

Koncerty 12 

Festyny 6 

Plenerowe 4 

Coś dla młodzieży 8 

Sportowe 5 

Imprezy kulturalne ze wsparciem gminy.  2 

Lokalne komitety na osiedlach  2 

Zdzieszowice 

Wskazanie  N 

Festyny 30 

Koncerty 16 

Kino/projekcje filmowe 11 

Dni Zdzieszowic powinny wrócić 5 

Imprezy sportowe 5 

W ogóle mogłoby sie cos odbywać 4 

Zabawy integracyjne 3 

Dni pułku 2 

Występy kulturalne 2 

Zabawy dla mieszkańców wsi 2 

Kulturalne 2 

 Imprezy plenerowe 2 

Więcej koncertów w amfiteatrze 2 

Izbicko   
Wskazanie N 

Sportowe zawody dla młodzieży 6 

Dożynki  4 

Opieka, pomoc dla osób starszych, samotnych, np. w sprzątaniu domu i obejścia  4 

Festyny 4 

Kino plenerowe 3 

Kulturalne 2 

Okolicznościowe 2 

Jemielnica 

Wskazanie N 

Festyny zabawy 7 

Pikniki dla dzieci 4 

Sportowe - imprezy 3 

Imprezy kulturalne 3 

Dzień Strażaka itp., kiermasze, Cysterskie Marki, więcej powinno być 2 

Spotkania literackie, muzyczne, dancingi, spotkania z ciekawymi ludźmi, występy gwiazd, literacka kawiarenka 2 

Spotkania z mieszkańcami 2 

Krapkowice 

Wskazanie N 

Koncerty 17 

Festyny 16 

Imprezy sportowe 11 

Kulturalne imprezy w domu kultury 11 

Pikniki rodzinne i dzień strażaka 5 

Promocja lokalnych produktów  3 

Spotkania dla seniorów  3 

Kursy 2 

Rozbudowa nadbrzeża odry 2 

Spotkania z pisarzami 2 

Promować twórczość lokalnych artystów 2 

Imprezy integracyjne i aktywizujące 2 
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Dni wiosny, dni Krapkowic 2 

Leśnica 

Wskazanie N 

Koncerty muzyczne 4 

Pikniki rodzinne 4 

Festyny 3 

Lokalne, dożynki 2 

Imprezy sportowe 2 

Wiosenne spotkania, kina na wolnym powietrzu, sportowe wydarzenia 2 

Strzelce Opolskie 

Wskazanie N 

Koncerty 17 

Imprezy plenerowe 14 

Festyny 13 

Więcej imprez związanych z promocją gminy, dni Ziemi Strzeleckiej 13 

Imprezy sportowe 12 

Imprezy dla osób starszych 12 

Kino 11 

Imprezy kulturalne 8 

Imprezy dla dzieci 8 

Przedstawienia teatralne 7 

Pikniki 5 

Targi pracy 4 

Imprezy młodzieżowe 4 

Dancingi, programy rozrywkowe 4 

Kursy dla osób 50+ informatyki , obsługi komputera 2 

Kabarety 2 

Tarnów Opolski 

Wskazanie N 

Festyny 17 

Edukacyjne 2 

Imprezy dla dzieci 2 

Imprezy dla wszystkich każdym wieku 2 

Koncerty 2 

Rozrywkowe 2 

Ujazd 

Wskazanie N 

Dla dzieci 6 

Koncerty 5 

Pikniki rodzinne 5 

Festyny  2 

Imprezy sportowe 2 

Walce 

Wskazanie N 

Koncerty 8 

Nie trzeba 5 

Więcej imprez integracyjnych 3 

Imprezy sportowe 3 

Imprezy dla dzieci i młodzieży 2 

N – częstość wskazań 

Kolejną kwestią poddaną badaniu była problematyka utrudnień rozwojowych 

występujących w gminach obszaru LGD. Podobnie jak w przypadku poprzednich ocen, badani 

również zostali poproszeni o wyrażenie opinii przy użyciu skali od 1 do 5, gdzie 1 

reprezentowało najmniejsze, a 5 największe utrudnienie. 
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Biorąc pod uwagę oceny ogółem, mieszkańcy obszaru LGD wskazali, że największe 

utrudnienie dla rozwoju obszaru stanowiły migracje zarobkowe – ocena 4,1. Wysoko oceniono 

również znaczenie utrudnień w postaci zbyt dużej biurokracji, stanu rynku pracy oraz 

niewystarczającego wsparcia dla przedsiębiorców – oceny kolejno 3,9, 3,8, 3,7. Badani na ogół 

rzadko wskazali, że na obszarze LGD istotne są utrudnienia ze względu na stan infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej, internetowej oraz turystycznej. Problemem był jednak stan 

infrastruktury drogowej  - ocena 3,6.  

Uśredniając oceny dla poszczególnych gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny, można zauważyć, że w gminach Ujazd, Tarnów Opolski, Leśnica, wykazano 

wyższe od średniej oceny dotyczące utrudnień rozwojowych.  

W przypadku gminy Ujazd, silniej niż w pozostałych gminach zauważalne były 

utrudnienia infrastrukturalne. Badani z tej gminy wskazali na większe utrudnienia w zakresie 

niewystarczająco rozwiniętej infrastruktury gazowej, niewystarczającej ilości miejsc lub 

obiektów noclegowych (ocena o 0,9 pkt. wyższa od średniej), a także na silniejsze utrudnienia 

z dostępem do Internetu oraz do sieci wodno-kanalizacyjną (oceny wyże o 0,7 pkt. od średniej. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że również mieszkańcy Leśnicy oraz gminy Walce bardziej 

akcentowali utrudnienia związane z infrastrukturą gazową (wskazania wyższe o 0,9 pkt.). 

W przypadku Leśnicy, zaakcentowano również utrudnienie związane z możliwością dostania się 

do miejscowości z innych części kraju za pośrednictwem komunikacji publicznej – ocena wyższa 

od średniej o 0,7 pkt. 

W odniesieniu do gminy Tarnów Opolski, badani wskazali na większe utrudnienia 

związane z niewystarczającą ilością terenów pod inwestycje oraz problemy związane  

z nierentownymi gospodarstwami rolnymi – oceny wyższe o 0,6 pkt. od średniej. 
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Tabela 28. Opinia mieszkańców na temat utrudnień w rozwoju gmin należących do LGD 

  
Gogolin Zdzieszowice Izbicko Jemielnica Krapkowice Leśnica 

Strzelce 

Opolskie 

Tarnów 

Opolski 
Ujazd Walce Ogółem 

Migracje zarobkowe za granicę 4,2 4,2 3,7 4 4,3 4 4,2 4 3,8 3,7 4,1 

Zbyt duża biurokracja utrudniająca 
pozyskanie środków finansowych na 
działania 

3,9 4,1 3,6 3,8 4 3,8 4 3,8 3,9 4,1 3,9 

Brak ofert pracy 3,8 3,5 3,7 3,6 4,1 4,1 3,6 4 3,8 4,2 3,8 

Niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorców 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8 3,4 3,7 3,9 3,6 4 3,7 

Niewystarczające remonty infrastruktury 
drogowej 

3,7 3,7 3,6 3 3,4 4,1 3,5 3,7 3,4 3,5 3,6 

Eurosieroctwo i inne problemy związane 
z pobytem rodziców za granicą 

3,7 3,3 3 3,7 3,8 3,4 3,7 3,6 3,2 3,4 3,6 

Niewystarczająco rozwinięty przemysł 3,1 2,9 3,8 3,4 3,6 3,7 3,5 3,1 3,5 3,8 3,4 

Duża liczba „świeżych” absolwentów szkół 
(zawodowych, średnich i wyższych) – 
nieposiadających doświadczenia zawodowego 

3,3 3,4 2,9 3,3 3,6 3,3 3,7 3,8 3,3 2,6 3,4 

Trudności z przemieszczaniem się 
komunikacją publiczną do okolicznych gmin 

3,3 3,4 2,7 3,1 3,1 3,8 3,4 2,5 3,8 4,2 3,3 

Odpływ ludności do większych miast 
w Polsce 

3,4 3,1 3,1 2,7 3,5 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3 

Niewystarczające zainteresowanie rozwojem 
gminy ze strony władz wojewódzkich 

3 3,6 3 2,9 3,5 3,3 3,2 3,7 3,4 3,6 3,3 

Trudności z dojazdem komunikacją 
publiczną z innych części kraju 

3,2 2,7 2,2 2,8 3 3,8 3,2 2,4 3,6 3,6 3,1 

Niechęć do aktywności społecznej wśród 
mieszkańców 

2,7 2,8 3,2 2,8 3,1 2,9 3 3 3,1 3,3 3 

Niska innowacyjność firm 2,7 3,1 2,6 2,9 3 3 2,8 3,3 3,4 3,2 3 

Niewystarczające wykorzystanie walorów 
przyrodniczych 

2,8 3,1 2,9 2,7 3 2,7 2,9 3 3,1 2,7 2,9 

Niewystarczająca liczba wysoko 
wykwalifikowanych pracowników 

3 2,6 2,7 3,3 2,8 2,9 2,9 3,1 3,4 2,4 2,9 
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Gogolin Zdzieszowice Izbicko Jemielnica Krapkowice Leśnica 

Strzelce 

Opolskie 

Tarnów 

Opolski 
Ujazd Walce Ogółem 

Niewystarczające zainteresowanie 
rozwojem gminy ze strony władz gminnych 

2,5 3,1 2,8 2,4 3,2 2,5 2,8 3,2 3,4 2,9 2,9 

Degradacja środowiska naturalnego 2,7 3,3 2,3 2,5 3 2,8 2,8 3 3,1 3,3 2,9 

Zbyt małe gospodarstwa rolne 2,6 3,3 2,6 2,9 2,7 2,8 2,6 3,1 3,1 2,1 2,8 

Niewystarczająca liczba pracowników 
o niskich kwalifikacjach 

2,6 2,4 3 3,1 2,7 3 2,6 3,2 3,2 2,1 2,7 

Brak chęci mieszkańców do pracy 2,5 2,7 2,4 2,9 2,7 2,5 2,9 2,9 3 1,8 2,7 

Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura 
gazowa 

2,6 2 3,1 3,4 2,4 3,6 2,3 2,7 3,6 3,6 2,7 

Nienowoczesne gospodarstwa rolne 2,8 2,9 2,2 2,7 2,7 2,5 2,6 3,3 2,7 2,1 2,7 

Brak otwartości mieszkańców gminy na inne 
kultury i religie 

2,3 2,6 2,4 2,3 2,7 2,4 2,6 2,7 3,1 2,4 2,6 

Niewystarczająca ilość terenów 
pod inwestycje 

2,1 2,7 3 2,6 2,6 3 2,2 3,2 2,5 3,1 2,6 

Niewystarczająca ilość miejsc lub obiektów 
noclegowych 

1,6 2,8 2,4 2,1 2,4 2,8 2,2 2,8 3,3 2,7 2,4 

Niewystarczająco rozwinięta sieć wodno-
kanalizacyjna 

2,5 2,2 1,6 2,1 2 2,4 2,1 2,5 3 2,8 2,3 

Trudności w dostępie do Internetu 2,3 2,3 2,1 2,1 1,9 2,6 2 2,5 2,9 2,5 2,2 

Średnia 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1 3,2 3,0 3,2 3,3 3,1 3,1 
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Zdaniem mieszkańców obszaru LGD atutem rozwojowym zamieszkiwanych gmin były  

w szczególności: pracowitość mieszkańców oraz dochody uzyskiwane za granicą. Powyższe 

ułatwienia były punktowane przez mieszkańców najwyżej – średnie wyniosły odpowiednio: 3,8 

i 3,7. Pracowitość mieszkańców stanowiła zdaniem badanych ułatwienie zwłaszcza w gminie 

Tarnów Opolski, natomiast ze względu na dochody mieszkańców uzyskiwane za granicą 

najłatwiej rozwijały się Jemielnica.  

W dalszej kolejności – za ułatwienia w rozwoju gmin – uznawana była niewielka 

odległość od miasta Opola (3,5), odpowiednie walory przyrodnicze (3,5), odpowiednia ilość 

terenów inwestycyjnych (3,5), a także rozwinięte rolnictwo (3,4), duża liczba 

wykwalifikowanych pracowników (3,4), nowoczesne gospodarstwa rolne (3,4) oraz dobre 

zarządzanie rozwojem poszczególnych gmin (3,4).  

Za ułatwienie rozwojowe najrzadziej uznawano liczbę pracowników o najniższych 

kwalifikacjach (2,9). Niższe średnie oceny odnotowane zostały ze względu na dobrą sieć dróg 

wewnętrznych (3,0), stosunkowo dobrą komunikację publiczną pomiędzy gminami (3,0), 

wysokie dochody mieszkańców (3,1) oraz dobrze rozwinięty przemysł (3,1). Pozostałe 

ułatwienia wskazywane były w stopniu pośrednim.  

Spośród gmin, które w największym stopniu odbiegały ze względu na ocenę ułatwień 

rozwojowych od całego obszaru LGD wskazać należy, między innymi, gminę Zdzieszowice – 

w której mieszkańcy w mniejszym stopniu upatrywali ułatwień w rozwiniętym rolnictwie (2,8)  

i w nowoczesnych gospodarstwach rolnych (2,9) - Walce i Tarnów Opolski - w których wyraźniej 

dostrzegano ułatwienia ze względu na dużą liczbę wykwalifikowanych pracowników (3,7). 

Wysoka aktywność społeczna mieszkańców okazywała się silniejszym ułatwieniem w gminach 

Tarnów Opolski i Ujazd (3,8) i (3,7). 

 



 

 

31 

 

 

Tabela 29. Opinia mieszkańców na temat ułatwień w rozwoju gmin należących do LGD 

 
Gogolin Zdzieszowice Izbicko Jemielnica Krapkowice Leśnica 

Strzelce 

Opolskie 

Tarnów 

Opolski 
Ujazd Walce Ogółem 

Pracowitość mieszkańców 3,9 3,5 3,7 3,8 3,9 3,8 3,7 4,0 3,6 4,1 3,8 

Dochody mieszkańców uzyskiwane za granicą 3,8 3,3 3,8 4,1 3,7 3,3 3,7 3,8 3,4 3,7 3,7 

Niewielka odległość od miasta wojewódzkiego - Opola 3,5 3,1 3,5 3,4 3,5 3,3 3,5 3,9 3,0 3,9 3,5 

Odpowiednie walory przyrodnicze 3,5 3,4 3,7 3,6 3,4 3,7 3,5 3,5 3,4 3,7 3,5 

Odpowiednia ilość terenów inwestycyjnych 3,5 3,4 3,3 3,1 3,6 3,5 3,6 3,5 3,7 3,5 3,5 

Dobrze rozwinięte rolnictwo 3,0 2,8 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 3,3 3,4 

Duża liczba wykwalifikowanych pracowników 3,3 3,2 3,6 3,2 3,5 3,6 3,3 3,7 3,6 3,7 3,4 

Nowoczesne gospodarstwa rolne 3,2 2,9 3,5 3,6 3,4 3,7 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 

Dobre zarządzanie rozwojem na poziomie gmin 3,9 3,1 3,2 3,4 3,4 3,6 3,4 3,6 3,6 3,6 3,4 

Stosunkowo dobry dojazd z innych części kraju 3,3 3,4 3,3 3,3 3,5 2,8 3,3 3,8 3,3 2,9 3,3 

Duża liczba „świeżych” absolwentów szkół (zawodowych, 

średnich i wyższych) 
3,3 2,9 3,2 3,1 3,4 3,2 3,3 3,5 3,5 2,9 3,3 

Otwartość mieszkańców Krainy na inne kultury i religie 3,6 3,3 2,8 3,2 3,2 3,5 3,2 3,4 3,4 3,5 3,3 

Wysoka aktywność społeczna mieszkańców 3,4 3,3 2,7 3,3 3,4 3,4 3,2 3,8 3,7 3,4 3,3 

Możliwość pozyskania środków finansowych na rozwój własnej 

działalności z różnego rodzaju programów pomocowych 
3,3 3,1 3,3 3,7 3,5 3,2 3,3 3,7 3,4 3,3 3,3 

Odpowiednia ilość miejsc lub obiektów noclegowych 3,6 2,9 3,4 3,3 3,1 3,2 3,3 2,8 2,9 2,8 3,2 

Duże zainteresowanie przedsiębiorczością wśród mieszkańców 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,2 3,8 3,5 3,3 3,2 

Dobrze rozwinięty przemysł 3,0 3,6 3,1 2,6 2,9 3,1 3,1 3,3 3,3 3,4 3,1 

Wysokie dochody mieszkańców 3,1 3,3 3,4 3,2 3,0 3,2 2,9 3,5 3,4 3,4 3,1 

Stosunkowo dobra komunikacja publiczna pomiędzy okolicznymi 

gminami 
2,9 2,9 3,2 2,7 3,2 2,8 2,9 3,7 3,1 2,5 3,0 

Dobra sieć dróg wewnętrznych 2,9 2,8 3,0 3,3 3,0 2,6 3,0 3,5 3,5 3,1 3,0 

Duża liczba pracowników o niskich kwalifikacjach 2,7 2,8 2,9 2,8 3,0 3,1 2,9 2,9 3,3 2,5 2,9 
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Najwięcej mieszkańców (78,3%) obszaru LGD pozytywnie zapatrywało się na 

ukierunkowanie gmin na rozwój przemysłu. Za rozwojem gmin w kierunku rolnictwa 

ekologicznego opowiedziało się nieco mniej badanych, aczkolwiek w dalszy ciągu, wyraźna 

większość (70,5%). Kierunek rozwoju turystyki poparło łącznie 64% mieszkańców obszaru 

LGD, tyle samo co ukierunkowanie gmin na produkcję energii wiatrowej (64,0%). Rzadziej 

mieszkańcy obszaru LGD opowiadali się za rozwojem w kierunku produkcji energii z biomasy 

(51,2%), najrzadziej – za rozwojem rolnictwa wielkoobszarowego (45,8%). Zaznaczyć jednak 

należy, że kierunek rozwoju w poszczególnych obszarach oceniany był znacznie częściej jako 

pozytywny niż negatywny, a najrzadziej wskazywany kierunek związany z rozwojem rolnictwa 

wielkoobszarowego wsparła i tak prawie połowa mieszkańców obszaru.  

Za rozwojem turystyki opowiadali się przede wszystkim mieszkańcy takich gmin jak 

Ujazd, Leśnica i Jemielnica. Najrzadziej takiego ukierunkowania we własnej gminie oczekiwali 

mieszkańcy Tarnowa Opolskiego. 

Tabela 30. Opinia na temat rozwoju gminy w kierunku rozwoju turystyki 

 

Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Trudno powiedzieć/ 
nie mam zdania 

Gogolin 22,5% 37,1% 16,9% 4,5% 19,1% 
Zdzieszowice 27,8% 37,4% 13,9% 0,9% 20,0% 
Izbicko 31,6% 36,8% 10,5% 0,0% 21,1% 
Jemielnica 21,6% 54,9% 7,8% 2,0% 13,7% 
Krapkowice 22,2% 47,3% 13,2% 4,8% 12,6% 
Leśnica 25,4% 52,4% 9,5% 0,0% 12,7% 
Strzelce Opolskie 18,9% 40,5% 18,0% 7,2% 15,3% 
Tarnów Opolski 4,4% 27,9% 38,2% 1,5% 27,9% 
Ujazd 33,3% 46,7% 6,7% 4,4% 8,9% 
Walce 50,0% 15,0% 20,0% 5,0% 10,0% 
Ogółem 23,2% 40,8% 16,0% 3,9% 16,1% 

Rozwoju w gminie rolnictwa ekologicznego najczęściej oczekiwali mieszkańcy gmin: 

Walce, Izbicko, Strzelce Opolskie oraz Leśnica. Na ten kierunek rozwoju najrzadziej wskazywali 

natomiast mieszkańcy Zdzieszowic, Jemielnicy i Tarnowa Opolskiego. 

Tabela 31. Opinia na temat rozwoju gminy w kierunku rozwoju rolnictwa ekologicznego 

 
Zdecydowanie 

tak 
Raczej 

tak 
Raczej 

nie 
Zdecydowanie 

nie 
Trudno powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 30,3% 40,4% 5,6% 0,0% 23,6% 
Zdzieszowice 28,7% 26,1% 19,1% 5,2% 20,9% 
Izbicko 44,7% 44,7% 2,6% 0,0% 7,9% 
Jemielnica 19,6% 41,2% 17,6% 2,0% 19,6% 
Krapkowice 23,4% 45,5% 9,6% 2,4% 19,2% 
Leśnica 28,6% 42,9% 9,5% 4,8% 14,3% 
Strzelce Opolskie 20,7% 51,8% 10,4% 3,2% 14,0% 
Tarnów Opolski 11,8% 52,9% 20,6% 0,0% 14,7% 
Ujazd 35,6% 48,9% 4,4% 0,0% 11,1% 
Walce 67,5% 30,0% 2,5% 0,0% 0,0% 
Ogółem 26,8% 43,7% 11,0% 2,3% 16,1% 
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Rozwój rolnictwa wielkoobszarowego częściej - jako potrzebę rozwojową 

zamieszkiwanej gminy wskazywali badani z Izbicka, natomiast rzadziej mieszkańcy Gogolina. 

Tabela 32. Opinia na temat rozwoju gminy w kierunku rozwoju rolnictwa wielkoobszarowego 

 

Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej nie 
Zdecydowanie 

nie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 9,0% 28,1% 28,1% 7,9% 27,0% 

Zdzieszowice 20,0% 27,0% 32,2% 1,7% 19,1% 

Izbicko 18,4% 36,8% 28,9% 0,0% 15,8% 

Jemielnica 3,9% 45,1% 21,6% 0,0% 29,4% 

Krapkowice 11,4% 31,1% 18,6% 6,0% 32,9% 

Leśnica 15,9% 36,5% 14,3% 9,5% 23,8% 

Strzelce Opolskie 11,3% 33,8% 21,2% 7,7% 26,1% 

Tarnów Opolski 5,9% 45,6% 23,5% 7,4% 17,6% 

Ujazd 6,7% 40,0% 17,8% 2,2% 33,3% 

Walce 25,0% 17,5% 20,0% 20,0% 17,5% 

Ogółem 12,4% 33,3% 22,6% 6,2% 25,5% 

W produkcji energii wiatrowej częściej upatrywali potrzeby rozwojowej mieszkańcy 

gmin Ujazd, Leśnica i Jemielnica, a rzadziej mieszkańcy takich gmin, jak Tarnów Opolski, Gogolin  

i Strzelce Opolskie. 

 

Tabela 33. Opinia na temat rozwoju gminy w kierunku produkcji energii wiatrowej 

 

Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej nie 
Zdecydowanie 

nie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 22,5% 37,1% 16,9% 4,5% 19,1% 

Zdzieszowice 27,8% 37,4% 13,9% 0,9% 20,0% 

Izbicko 31,6% 36,8% 10,5% 0,0% 21,1% 

Jemielnica 21,6% 54,9% 7,8% 2,0% 13,7% 

Krapkowice 22,2% 47,3% 13,2% 4,8% 12,6% 

Leśnica 25,4% 52,4% 9,5% 0,0% 12,7% 

Strzelce Opolskie 18,9% 40,5% 18,0% 7,2% 15,3% 

Tarnów Opolski 4,4% 27,9% 38,2% 1,5% 27,9% 

Ujazd 33,3% 46,7% 6,7% 4,4% 8,9% 

Walce 50,0% 15,0% 20,0% 5,0% 10,0% 

Ogółem 23,2% 40,8% 16,0% 3,9% 16,1% 

W kierunku rozwoju gminy w oparciu o produkcję energii z biomasy zmierzać chcieli 

mieszkańcy gminy Walce i Krapkowice – rzadziej – mieszkańcy gminy Leśnica. 
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Tabela 34. Opinia na temat rozwoju gminy w kierunku produkcji energii z biomasy 

 

Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej nie 
Zdecydowanie 

nie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 24,7% 32,6% 15,7% 4,5% 22,5% 

Zdzieszowice 26,1% 23,5% 17,4% 11,3% 21,7% 

Izbicko 31,6% 23,7% 21,1% 5,3% 18,4% 

Jemielnica 17,6% 23,5% 11,8% 3,9% 43,1% 

Krapkowice 20,4% 40,1% 7,2% 6,0% 26,3% 

Leśnica 9,5% 38,1% 12,7% 15,9% 23,8% 

Strzelce Opolskie 18,5% 32,0% 14,0% 7,7% 27,9% 

Tarnów Opolski 8,8% 23,5% 30,9% 5,9% 30,9% 

Ujazd 11,1% 24,4% 13,3% 6,7% 44,4% 

Walce 47,5% 25,0% 12,5% 7,5% 7,5% 

Ogółem 20,5% 30,7% 14,6% 7,6% 26,6% 

W kierunku rozwoju przemysłu częściej zmierzać chcieli mieszkańcy gmin Strzelce 

Opolskie i Krapkowice, najrzadziej - Ujazd i Jemielnica.  

Tabela 35. Opinia na temat rozwoju gminy w kierunku rozwoju przemysłu 

 

Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej nie 
Zdecydowanie 

nie 

Trudno 
powiedzieć/ nie 

mam zdania 

Gogolin 33,7% 46,1% 10,1% 1,1% 9,0% 

Zdzieszowice 31,3% 43,5% 8,7% 12,2% 4,3% 

Izbicko 39,5% 28,9% 15,8% 2,6% 13,2% 

Jemielnica 21,6% 35,3% 23,5% 2,0% 17,6% 

Krapkowice 42,5% 44,3% 3,0% 0,0% 10,2% 

Leśnica 28,6% 49,2% 9,5% 3,2% 9,5% 

Strzelce Opolskie 44,1% 41,4% 6,8% 2,3% 5,4% 

Tarnów Opolski 22,1% 58,8% 8,8% 0,0% 10,3% 

Ujazd 17,8% 33,3% 2,2% 2,2% 44,4% 

Walce 50,0% 22,5% 10,0% 5,0% 12,5% 

Ogółem 35,9% 42,4% 8,2% 3,0% 10,5% 
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2. Wyniki konsultacji z przedstawicielami gmin i z lokalnymi liderami – analiza potrzeb 

i potencjałów rozwojowych obszaru LGD Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

i poszczególnych gmin 

 

W ramach badań przeprowadzonych zostało sześć spotkań konsultacyjnych, w których 

udział wzięło 80 przedstawicieli wszystkich gmin w tym również lokalni liderzy. Ostatnie 

spotkanie z lokalnymi liderami LGD Krainy św. Anny miało charakter podsumowujący i zostało 

przeprowadzone w celu skonfrontowania potencjałów i potrzeb rozwojowych zgłaszanych na 

spotkaniach konsultacyjnych zorganizowanych dla poszczególnych gmin. 

W spotkaniach uczestniczyło łącznie 80 osób, co określone zostało na podstawie 

sporządzonych list obecności.  

Uczestnikom spotkań przedstawione zostały najistotniejsze wyniki analizy desk research 

zawarte w I etapie badań „Diagnoza społeczno – gospodarcza” z uwzględnieniem sytuacji 

w określonych gminach. Przedstawiciele gmin oraz lokalni liderzy mieli możliwość odniesienia 

się do rezultatów analizy, do ustalonych w jej trakcie potencjałów i potrzeb rozwojowych.  

Zapoznając się z wynikami analizy uczestnicy wypowiadali się na temat zachodzących 

zmian na obszarze LGD, na temat potrzeb rozwojowych poszczególnych gmin oraz na temat 

barier i potencjałów rozwojowych. 

Tabela 36. Spotkania konsultacyjne 

Data spotkania Miejsce spotkania 
Ilość uczestników 

spotkania 

Zasięg terytorialny 

spotkania 

27.03.2015 Krapkowice 13 Krapkowice, Walce 

30.03.2015 Gogolin 9 Gogolin, Tarnów Opolski 

31.03.2015 Strzelce Opolskie 20 
Strzelce Opolskie, 

Jemielnica, Izbicko 

22.04.2015 Niezdrowice 15 Ujazd 

23.04.2015 Zdzieszowice 14 Zdzieszowice, Leśnica 

24.04.2015 Krapkowice 9 

Liderzy obszaru LGD 

Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny 

 

2.1. Dostrzegalne zmiany, bariery i udogodnienia rozwojowe 

 

Uczestnicy spotkań dostrzegali zmiany, jakie zachodziły na obszarze LGD oraz 

w poszczególnych gminach w latach od 2009 do 2014. 

Nie wszystkie dostrzegalne zmiany stanowiły następstwo pozytywnie ocenianych 

procesów i zjawisk, co tyczyło się stopniowego spadku ludności na obszarze LGD, związanego 

z podejmowaniem przez mieszkańców pracy za granicą. Następstwem tego był spadek 
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bezrobocia rejestrowanego, brak wykonawców określonych zawodów oraz kompleks 

problemów określanych mianem eurosieroctwa. 

W niektórych gminach obszaru LGD (zwłaszcza w gminach: Gogolin, Tarnów Opolski - 

miejsc. Walidrogi, Walce) dostrzegano jednak również napływ nowych mieszkańców, co należy 

wiązać z rozwojem aglomeracji opolskiej i osiedlaniem się mieszkańców miast na terenach 

wiejskich, a także z relatywnie lepszym niż w kraju dostępem do autostrady. Napływowi nowych 

mieszkańców oraz pozostawaniu mieszkańców sprzyjał również dostrzegalny przez 

uczestników spotkań rozwój strefy ekonomicznej, w ramach której działalność podejmowały 

podmioty gospodarcze (m.in. gminy Ujazd, Gogolin, Krapkowice). Zdarzało się, że uczestnicy 

dostrzegali również pewne tendencje związane z zainteresowaniem lub rozpoczynaniem 

działalności gospodarczej przez osoby młode, w tym także – osoby pracujące za granicą 

(Krapkowice). 

Uczestnicy spotkań wiązali zachodzące zmiany z działalnością LGD Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny. Zwłaszcza w kontekście tej działalności wskazywano na rozwój bazy 

turystycznej (w tym we wszystkich gminach – agroturystyki, oraz – w gminie Krapkowice – 

miejsc kempingowych), remont, budowę szlaków turystycznych, poprawę wizerunku obszaru 

LGD poprzez promocję jego walorów turystycznych.  

Zmiany, dostrzegalne jako rezultat działalności Stowarzyszenia Kraina św. Anny, 

w szczególności dotyczyły także remontów i budowy infrastruktury użytkowej. Uczestnicy 

spotkań wskazywali w powyższym kontekście zwłaszcza na budowę, remonty i wyposażenie 

świetlic wiejskich (Zdzieszowice, Ujazd, Gogolin), budowę i modernizację placów zabaw, miejsc 

spotkań (Tarnów Opolski, Zdzieszowice, Ujazd, Krapkowice), siłowni i obiektów rekreacyjnych 

i sportowych (Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Strzelce Opolskie, Krapkowice) czy ścieżek 

rowerowych (gmina Walce, Leśnica). Chociaż intensywność tych zmian była dostrzegalna 

w różnym stopniu w odpowiednich gminach - co wiązało się także z dalszą potrzebą 

podejmowania działań - żaden z uczestników spotkań nie zaświadczał o braku zmian na 

poziomie reprezentowanych gmin. 

O zachodzących zmianach na obszarze LGD – będących udziałem różnych podmiotów - 

uczestnikom spotkań nierzadko zdarzało się zaświadczać poprzez wskazania konkretnych – 

zrealizowanych lub będących w realizacji - inwestycji. W powyższym kontekście wskazywano 

między innymi na powstanie portu jachtowego w Krapkowicach, kina 3D w Krapkowicach, 

ośrodków turystycznych (m.in. w Januszkowicach w gminie Zdzieszowice), ścieżek i szlaków 

rowerowych w wielu gminach, pola golfowego w Gogolinie, toru wyścigowego w Gogolinie, 

inkubatorów przedsiębiorczości (Ujazd), na remont obiektów zabytkowych (zwłaszcza 

kościołów drewnianych), a także na rozbudowę i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej 

(Zdzieszowice, Walce, Ujazd).  

Należy zaznaczyć, że uczestnicy spotkań koncentrowali się na zmianach, zachodzących 

w obszarach stanowiących jednocześnie zakres oddziaływania lokalnych strategii rozwoju. 

Z tego też względu, w gminach z obszaru LGD mogły zachodzić również inne zmiany, które nie 

zostały w pełni omówione, jako że stanowiły rezultat działań w ramach innych bieżących zadań 

obszarowo całkowicie niezwiązanych z realizacją LSR.  
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Przedstawiciele gmin oraz lokalni liderzy zapytani zostali również o bariery 

i udogodnienia rozwojowe na obszarze LGD. 

Z pewnością, za udogodnienie rozwojowe uznana została bliskość autostrady A4. Jedynie 

nieliczni zebrani – reprezentujący miejscowości położone w bezpośrednim sąsiedztwie 

autostrady – w bliskości tej trasy komunikacyjnej upatrywali pewnych niedogodności 

związanych z hałasem. Potwierdzali jednak, że z punktu widzenia rozwoju obszaru LGD 

i poszczególnych gmin, inwestycja ta jest korzystna. 

Z bliskością autostrady A4 uczestnicy spotkań wiązali nadzieję na dalszy rozwój strefy 

ekonomicznej – której istnienie również traktowane było jako udogodnienie - oraz na rozwój 

turystyki przejazdowej.  

Za udogodnienia rozwojowe w obszarze turystyki uznawane było istnienie Sanktuarium 

w Kamieniu Śląskim i na Górze św. Anny, generujące ruch pielgrzymkowy i turystykę rodzinną. 

Oprócz symbolicznego, religijnego znaczenia Góry św. Anny, miejsce to – w nie 

mniejszym zakresie - uznawane było również za potencjał rozwojowy ze względu na walory 

przyrodnicze i krajobrazowe, w czym wiązano możliwość rozwoju turystyki świeckiej.  

Za potencjał dla rozwoju turystyki uznawana była również rzeka Odra oraz tereny 

znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Podobnie zapatrywano się również na inne rzeki 

oraz akweny wodne. Miejsca te – chociaż nie w pełni jeszcze wykorzystane – mogą, zdaniem 

uczestników spotkania, zostać zagospodarowane z myślą o rozwoju turystyki weekendowej.  

Uczestnicy spotkań znacznie częściej jednak koncentrowali się na barierach 

rozwojowych. We wszystkich gminach dostrzegano problem migracji zarobkowych. Chociaż 

pojawiały się opinie, że migracje to racjonalny i zrozumiały wybór mieszkańców, zjawisko to 

sprzyjało nasileniu się innych problemów i zjawisk, takich jak droższe ceny usług, 

eurosieroctwo, starzenie się społeczeństwa.  

W szczególności jednak migracje młodych ludzi za granicę w celach zarobkowych 

powodowały deficyt na rynku pracy, tyczący się przedstawicieli takich zawodów jak spawacze, 

ślusarze, zduni, kelnerzy, kucharze, opiekunki dzieci i osób starszych. W powyższym kontekście 

za barierę rozwojową uznawano również nie zawsze adekwatny do zapotrzebowania na rynku 

pracy system szkolnictwa, który w mniejszym stopniu niż wynika to z potrzeb, opiera się na 

kształceniu zawodowym. 

Utrudnienia dotyczyły również możliwości zagospodarowania lub uporządkowania 

terenów niebędących własnością gmin. Powyższe tyczyło się zarówno terenów pozostawionych 

przez indywidualnych właścicieli działek mieszkaniowych (w związku ze śmiercią, wyjazdem, 

nieuregulowaniem spraw spadkowych), jak również terenów będących w posiadaniu innych 

podmiotów, zwłaszcza takich jak spółki kolejowe oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. W przypadku własności terenów kolejowych pojawiały się problemy z przejęciem 

terenów oraz koniecznością wnoszenia opłat za czynsz, a w przypadku ARiMR – 

z ograniczeniami wynikającymi z preferencji dla określonych typów podmiotów (małe, średnie 



 

 

38 

 

i lokalne) przy sprzedaży terenów inwestycyjnych oraz z ogólną trudnością dochodzenia do 

porozumień w zakresie zbrojenia terenów inwestycyjnych.  

W niektórych gminach (Walce, Krapkowice) – w kontekście barier rozwojowych – 

zdarzało się wskazywać na niewystarczające zaangażowanie mieszkańców. Na powyższą barierę 

zwracano uwagę zwłaszcza w kontekście realizacji projektów miękkich, ukierunkowanych na 

integrację społeczności.  

Liczne bariery utrudniały rozwój szeroko rozumianej branży turystycznej. Bariery te 

miały jednak częściej egzogenne, systemowe i prawne podłoże. Między innymi, w gminie Leśnica 

zwrócono uwagę na trudności w prowadzeniu weekendowej gastronomii, wynikające 

z konieczności odprowadzania zbyt wysokich opłat. Przepisy oraz skrupulatność w ich 

egzekwowaniu przez Urząd Skarbowy ograniczały możliwość produkcji i promocji tradycyjnych 

produktów lokalnych, między innymi, w gminie Ujazd. Mieszkańcy gminy – zdaniem 

uczestników spotkań – zniechęcali się do wytwarzania i sprzedaży takich produktów w obawie 

przed restrykcjami ze strony tej instytucji.  

Uczestnicy niektórych gmin (Ujazd) krytycznie odnosili się również do niemożności 

zaangażowania mieszkańców w ramach czynów społecznych, czemu na przeszkodzie stawało 

prawo.  

Ograniczeniem w rozwoju turystyki – w opinii przedstawicieli niektórych gmin 

(Krapkowice, Strzelce Opolskie) – był brak tanich miejsc noclegowych dla pracowników. 

W związku z realizacją inwestycji, zdarzało się, że pracownicy byli kwaterowani 

w gospodarstwach agroturystycznych. Opinie na temat konieczności budowy tanich miejsc 

noclegowych dla pracowników nie zawsze były jednak podzielane. Część uczestników spotkań 

zwracała bowiem uwagę, że po zakończeniu takich prac mogą pojawić się trudności 

z zagospodarowaniem tego typu miejsc noclegowych.  

Przedstawiciele gmin i liderzy lokalni zwracali również uwagę na trudności związane 

z tworzeniem nowych miejsc pracy. Trudności te wynikały z braku zainteresowania 

mieszkańców podejmowaniem pracy niskopłatnej oraz z niechęci do aktywizacji zawodowej. 

Powyższe było warunkowane powszechnością pracy za granicą oraz – zdaniem niektórych 

uczestników – rozwiązaniami stosowanymi przez Ośrodki Pomocy Społecznej (obawa przed 

utratą świadczeń w związku z podjęciem zatrudnienia). Niektóre rozwiązania uznać można 

jednak za sprzyjające. Jak wynikało z wypowiedzi liderów, dofinansowanie z OPS na opiekę 

sprawiało, że głównie osoby kwalifikujące się do uzyskania wsparcia korzystały z usług 

spółdzielni socjalnej zajmującej się sprawowaniem opieki nad osobami starszymi. 

Liderzy gmin na spotkaniu podsumowującym zwrócili ponadto uwagę na bariery 

wynikające z zapisów i praktyk warunkujących sposób realizacji LSR. W powyższym kontekście 

odnosili się do założeń PROW/LEADER oraz do praktyk stosowanych przez Instytucję 

Wdrażającą.  

Szczególne trudności wynikały z konieczności wnoszenia wkładu własnego, 

co utrudniało realizację działań mniejszym podmiotom – a zwłaszcza, przedstawicielom sektora 
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społecznego. Liderzy lokalni proponowali wprowadzenie zaliczkowania albo dotacji w miejsce 

refundacji, na którą zwykło oczekiwać się przez bardzo długi czas, bez pewności co do jej 

otrzymania. Wydłużony czas oczekiwania na płatność nie zachęcał również potencjalnych 

beneficjentów do zaciągania pożyczek w gminach, ze względu na znaczący wzrost odsetek 

z tytułu zadłużenia. 

Problemem – w perspektywie lokalnych liderów – nie okazywał się brak wiedzy na 

temat zasad składania projektów. Powyższe, jak stwierdzano, mogło jedynie dotyczyć 

mniejszych organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.  

Liderzy zwracali również uwagę na asymetryczność relacji i zobowiązań między 

beneficjentem a Instytucją Wdrażającą – UMWO Departament PROW. Beneficjentom odmawiano 

złożenia dokumentacji po terminie, jednak obowiązujących terminów nie przestrzegała 

Instytucja Wdrażająca. 

Uciążliwością okazywała się także konieczność dostarczania dokumentacji osobiście, 

co podnosiło koszty oraz absorbowało czasowo.  

 

2.2. Potrzeby rozwojowe gmin 

Potrzeby rozwojowe poszczególnych gmin okazały się zbliżone. W niektórych gminach 

wskazywano jednak potrzeby, które nie znajdowały potwierdzenia w innych gminach, czy też 

nie zawsze znajdowały zrozumienie wśród lokalnych liderów. Ponadto, zróżnicowany okazał się 

zakres zgłaszanych potrzeb, a także poziom ich uszczegółowienia. W przypadku niektórych gmin 

wskazano na istotność wielu potrzeb, w przypadku części natomiast – wskazywano jedynie na 

najistotniejsze. 

Zgodność w zakresie potrzeb na ogół dotyczyła remontów i budowy obiektów 

użyteczności publicznej. Chociaż nie w każdej gminie postulowano dalszą budowę świetlic 

wiejskich (m.in. w gminie Gogolin), potrzeba ta wciąż pozostawała niezaspokojona w mniejszych 

miejscowościach, niebędących siedzibami gmin. Nierzadko zgłaszane były również potrzeby 

w zakresie doposażenia świetlic, czy też w zakresie pozyskania środków na opłacenie 

pracowników czy instruktorów oraz na poszerzenie działalności świetlic (Krapkowice, 

Zdzieszowice, Izbicko). Potrzeba aktywizacji mieszkańców w ramach tych instytucji nie była 

jednak wskazywana we wszystkich gminach, co uzasadniano pojawieniem się nowych funkcji 

tych obiektów (Ujazd – świetlice bezetatowe). Doceniano bowiem możliwość wykorzystywania 

świetlic na organizację imprez okolicznościowych w ramach indywidualnych całkowicie 

oddolnych inicjatyw. 

Mimo że w wielu gminach wybudowano lub zmodernizowano place zabaw oraz miejsca 

spotkań (typu wiaty i grille), w wielu gminach zaznaczyła się potrzeba dalszych działań w tym 

kierunku, co dotyczyło zwłaszcza małych miejscowości, w których obiekty tego typu nie 

powstały (Walce) oraz gmin, w których osiedlają się nowi mieszkańcy (Ujazd). Powyższa 

potrzeba była dostrzegana również przez liderów lokalnych na ostatnim spotkaniu 

podsumowującym. 
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W podobny sposób zapatrywano się na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

W dalszym ciągu w wielu gminach wskazywano na potrzebę budowy siłowni zewnętrznych; 

w gminie Krapkowice pojawiało się wskazanie na budowę zewnętrznych bieżni, a w gminie 

Leśnica i Walce – na potrzebę budowy, remontu lub doposażenia boisk. W gminie Walce – 

w kontekście potrzeb sportowych – sygnalizowano potrzebę realizacji działań miękkich, takich 

organizacja treningów gry w piłkę dla dzieci z klas I-III. 

We wszystkich gminach na ogół zgadzano się z potrzebą rozbudowy i remontu ścieżek 

rowerowych. Zdarzało się jednak, że jako równorzędny, a czasem wyższy priorytet stawiano 

modernizację dróg dojazdowych do pól uprawnych, co uzasadniano coraz częstszym 

stosowaniem większych i cięższych środków transportu rolnego (Walce, Leśnica, Zdzieszowice). 

W niektórych gminach (Ujazd) zwracano uwagę, że budowa ścieżek rowerowych może wywołać 

protesty w sytuacji niewystarczającej dbałości o drogi polne. Chociaż w gminie Leśnica 

dostrzegano potrzebę budowy nowych ścieżek rowerowych o znaczeniu komunikacyjnym, 

postulowano także pozostawienie szlaków rowerowych (o nieutwardzonej nawierzchni), w celu 

zachowania i rozwoju turystyki rowerowej. W gminie Gogolin za wskazane uznano budowę 

ścieżki rowerowej do Kamienia Śląskiego w celu pobudzenia ruchu turystycznego. Liderzy 

lokalni wiązali również nadzieję na budowę ścieżek rowerowych w ramach współpracy 

z Aglomeracją Opolską, zważając jednak, że efekty tej współpracy nie są – jak dotąd – 

dostrzegalne na obszarze LGD.   

Obok konieczności remontu i utrzymania rowerowych szlaków turystycznych 

wskazywano również na potrzebę odtwarzania tych szlaków. W gminie Zdzieszowice zwrócono 

w powyższym kontekście uwagę na odbudowę dawnej trasy kamieniarskiej. Na spotkaniu 

konsultacyjnym, w którym uczestniczyli przedstawiciele gminy Krapkowice, sformułowany 

został również postulat oddziaływania na świadomość mieszkańców w zakresie popularyzacji 

roweru jako środka transportu oraz turystyki rowerowej jako sposobu spędzania wolnego 

czasu. 

Nie zawsze dostrzegano natomiast potrzebę tworzenia nowych gospodarstw 

agroturystycznych. Powyższe znalazło również odzwierciedlenie w opiniach liderów lokalnych, 

przedstawionych na ostatnim spotkaniu podsumowującym, co dotyczyło również tworzenia 

dodatkowych obiektów noclegowych. Przedstawiciele niektórych gmin postulowali jednak 

włączenie gospodarstw agroturystycznych w strategię promocji turystyki (Krapkowice), w taki 

sposób, żeby w gospodarstwach tych promowano również inne okoliczne atrakcje turystyczne 

i produkty lokalne, a także – żeby gospodarstwa te rozpowszechniały swoją szczegółową ofertę 

turystyczną z uwzględnieniem wszystkich posiadanych atrakcji i udogodnień.  

Dość nierównomiernie rozkładało się zapotrzebowanie na dodatkowe obiekty 

noclegowe w poszczególnych gminach. W gminie Walce postulowano budowę tanich miejsc 

noclegowych, w tym także kempingowych w celu wykorzystania potencjału do rozwoju 

turystyki przejazdowej. Miejsc noclegowych brakowało również w gminie Tarnów Opolski, 

natomiast w gminie Strzelce Opolskie przydałby się dodatkowo jeszcze jeden obiekt noclegowy. 

W gminie Leśnica potrzeba dotyczyła natomiast ewentualnej poprawy jakości istniejących 

obiektów noclegowych. W wielu gminach nie dostrzegano konieczności tworzenia dodatkowych 

miejsc noclegowych, czasem wskazując, że miejsc tych jest wręcz za dużo (Ujazd, Gogolin). 
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W gminie Gogolin, w związku z powyższym, pojawiła się potrzeba wypromowania usług 

noclegowych w mieście Gogolin, w związku z ruchem turystycznym generowanym przez Kamień 

Śląski. 

Przedstawiciele gmin oraz lokalni liderzy dość często zaznaczali, że miejsc noclegowych 

w poszczególnych gminach jest znacznie więcej niż podają statystyki GUS. W związku 

z krytycznymi uwagami uczestników spotkań konsultacyjnych na temat ilości miejsc 

noclegowych wykazanych w statystykach GUS obliczony został – zgodnie z sugestią 

Zamawiającego – wskaźnik Schneidera, czyli miernik intensywności ruchu turystycznego, 

wyrażający liczbę turystów korzystających z noclegów przypadających na 100 stałych 

mieszkańców obszaru1.  

Zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli, począwszy od roku 2011 wskaźnik ten – 

dla całego obszaru LGD – pozostawał wyższy niż dla całego województwa opolskiego. W roku 

2013 województwo odwiedziło 26,6 turystów na 100 mieszkańców, a obszar Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny – 28,7. Mimo spadku wartości wskaźnika, jaki dokonał się na obszarze LGD 

w roku 2013, atrakcyjność turystyczna obszaru LGD wciąż pozostaje wyższa niż całości 

województwa opolskiego. Najwyższy wskaźnik Schneidera odnotowany został w gminie Leśnica 

– 187,3 turystów na 100 mieszkańców to wartość kilkukrotnie wyższa od wartości wskaźnika 

obliczonego w skali kraju. Wartością wskaźnika Schneidera – wyższą od wartości na poziomie 

całego kraju - na obszarze LGD charakteryzuje się również gmina Gogolin (65,6). Dla gminy 

Krapkowice wartość wskaźnika wyniosła 25,6 turystów na 100 mieszkańców, nieznacznie mniej 

niż w województwie opolskim.  

 

Tabela 37. Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego (Schneidera) 

 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego w latach (wskaźnik 
Schneidera – liczba turystów korzystających z noclegów na 100 

mieszkańców) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Polska 50,7 53,1 55,7 58,7 60,8 

Województwo opolskie 22,3 22,1 23,8 25,8 26,6 

Obszar LGD - gminy z 
noclegami dla turystów 
wg GUS 

16,8 19,2 33,4 36,6 30,0 

Obsza LGD - wszystkie 
gminy 

15,9 21,0 32,3 33,6 28,7 

Gogolin 70,8 87,1 88,1 99,8 65,6 

Krapkowice 22,9 21,2 26,4 34,6 25,6 

Tarnów Opolski 2,3 1,7 0,4 0,6 0,8 

Izbicko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Jemielnica 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Leśnica 30,9 34,1 191,8 188,2 187,3 

Strzelce Opolskie 11,5 24,5 25,3 20,8 21,8 

 

                                                             
1 zob. A. R. Szromek, Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na 

przykładzie obszarów państw europejskich (w) „Studia Ekonomiczne” nr 132, 2013 Katowice, s. 93. 
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Potrzeba skoordynowania działań w zakresie rozwoju i promocji turystyki - poza gminą 

Krapkowice i Gogolin - dostrzegana była w szczególności w gminie Leśnica. W gminie Leśnica 

szczególnie odczuwano potrzebę poprawy jakości ruchu turystycznego oraz poszerzenia go 

również o turystykę świecką. W powyższym kontekście, wskazano na zamiar budowy centrum 

przyrodniczego i geologicznego oraz atrakcji turystycznych przyjaznych rodzinie. Aktualnie, 

w gminie Leśnica trwają prace nad uszczegółowieniem koncepcji. Planuje się również 

przebudowę rynku, oświetlenie Góry św. Anny, redukcję hałasu, ułatwienie dostępu osobom 

niepełnosprawnym, budowę parkingów i małej infrastruktury. Powyższe rozwiązania, zdaniem 

przedstawicieli gminy, powinny okazać się pomocne we wzmocnieniu ruchu turystycznego poza 

sezonem letnim.  

W niektórych gminach dostrzegano również potrzeby remontów obiektów zabytkowych 

(Zdzieszowice), w tym także zabytkowych obiektów sakralnych – kościołów i kaplic (Ujazd). 

Możliwości rozwoju turystyki upatrywano również w działaniach ukierunkowanych na 

zagospodarowanie rzek i cieków wodnych. Powyższe dotyczyło zwłaszcza terenów 

nadodrzańskich, których zagospodarowanie miałoby rozwinąć funkcję rekreacyjną. W gminie 

Krapkowice pojawiła się potrzeba budowy przystani na Odrze, którą można by wykorzystać do 

rozwoju indywidualnych sportów wodnych oraz która umożliwiłaby pływającym zwiedzenie 

zamku.  

W gminach wskazywano również na konieczność zwiększenia promocji produktów 

lokalnych oraz stworzenie punktów, w których możliwy byłby ich zakup (Krapkowice, 

Jemielnica). Wzmocnienie działań w tym zakresie stanowiło również postulat lokalnych liderów. 

Przedstawiciele gmin oraz lokalni liderzy zgłaszali również potrzeby w zakresie 

remontów, przebudowy i wyposażenia instytucji edukacyjnych (Walce, Tarnów Opolski, 

Krapkowice). Chociaż potrzeba budowy nowych obiektów nie zaistniała, ważne okazywało się 

ich stałe doposażenie (zwłaszcza przedszkoli) oraz termomodernizacja (podobnie jak innych 

obiektów użyteczności publicznej) i wymiana oświetlenia (Krapkowice). W gminach 

dostrzegano potrzebę rozbudowy obiektów o funkcje sportowe (sale gimnastyczne), potrzebę 

tworzenia większych sal (auli) w celu umożliwienia realizacji innych zadań w ramach tych 

instytucji. W kontekście niedoboru na rynku pracy zwracano również uwagę na dostosowanie 

profilów nauczania do potrzeb rynku pracy. 

W wielu gminach zwracano również uwagę na potrzebę stworzenia żłobków 

publicznych lub na potrzebę ich odremontowania (Leśnica, Krapkowice). Potrzebę tę 

potwierdzili również liderzy lokalni na spotkaniu podsumowującym. 

W kontekście potrzeb osób starszych dostrzegano konieczność tworzenia miejsc opieki 

dziennej nad tymi osobami (żłobki/przedszkola dla osób starszych; Ujazd, Leśnica, Strzelce 

Opolskie, Zdzieszowice) oraz opieki całodobowej. Z realizacją powyższych potrzeb wiązano 

również możliwość powstania nowych miejsc pracy (Ujazd). Dla osób starszych postulowano 

utworzenie klubów seniorów, a także ich wyposażenie (Krapkowice). 
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Zróżnicowane okazały się potrzeby gmin w zakresie remontów i budowy sieci instalacji 

wodno-kanalizacyjnej. Zróżnicowany był również dotychczasowy stan tej infrastruktury, 

zgodnie z danymi statystycznymi GUS, chociaż również w tym przypadku przedstawiciele gmin 

wskazywali na zmianę, jaka zdążyła zajść w stosunku do roku 20132. Potrzeba remontów lub 

rozbudowy infrastruktury wodnej lub kanalizacyjnej pojawiła się w niektórych miejscowościach 

gminy Walce, Zdzieszowice, Tarnów Opolski. Lokalni liderzy zaznaczali jednak, że potrzeba 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej na ogół nie stanowi potrzeby samych mieszkańców, którzy są 

raczej niechętni do włączania się w system ze względu na konieczność ponoszenia kosztów. 

Powyższe było przedstawiane w kategoriach bariery w realizacji tego typu inwestycji. 

Spośród pozostałych działań twardych w gminach dostrzegalna była potrzeba remontów 

dróg lokalnych (Zdzieszowice, Leśnica, Walce) oraz innych dróg i obiektów drogowych (m.in. 

skrzyżowań – rond oraz przebudowy mostu w Krapkowicach). Liderzy lokalni zaznaczali, 

że środki w ramach RPO na ten cel nie wystarczają na zaspokojenie potrzeb w wymaganym 

zakresie. 

Znaczącą potrzebą okazał się rozwój komunikacji publicznej między gminami. Brak 

funkcjonalnej komunikacji publicznej stanowił dla mieszkańców barierę w dotarciu do instytucji 

publicznych oraz instytucji ochrony zdrowia.  

W niektórych gminach istotną potrzebą rozwojową była budowa tanich mieszkań lub 

mieszkań socjalnych. Potrzebę tę – w odniesieniu do całego obszaru LGD – potwierdzili również 

lokalni liderzy na spotkaniu podsumowującym. 

W gminach dostrzegano również potrzebę wsparcia dla mikroprzedsiębiorców. Na ogół 

jednak nie precyzowano rodzaju preferowanego wsparcia. Przedstawiciele gmin wskazywali 

zwłaszcza na wzmocnienie współpracy między lokalnymi przedsiębiorcami a LGD. Liderzy 

lokalni (oraz przedstawiciele gminy Zdzieszowice) zaznaczali natomiast, że wsparcie powinno 

być ukierunkowane zwłaszcza na istniejącą już działalność, w celu utrzymania tych 

przedsiębiorstw na rynku. Powyższe potrzeby – na co należy zwrócić uwagę – kontrastowały 

nieco z potrzebą pozyskania większych inwestorów w ramach stref ekonomicznych. 

W kontekście trudności w pozyskaniu wykonawców deficytowych zawodów pojawiała 

się potrzeba wsparcia takich zawodów (m.in. zdun, kowal, szewc), a także – włączenia 

niektórych z nich w obszar rozwoju turystyki. 

Chociaż lokalni liderzy nie wskazywali na potrzebę działań w zakresie służy zdrowia, 

przedstawicielom gmin zdarzało się formułować potrzeby wynikające z niedostatku lekarzy 

specjalistów (Krapkowice, Strzelce Opolskie) oraz wskazywać na zwiększenie dostępności do 

laboratorium medycznego poprzez utworzenie go w gminie Ujazd. 

W gminach dostrzegano również potrzeby różnorodnych działań z zakresu ochrony 

przyrody oraz z zakresu zagrożeń naturalnych. W gminie Walce zwracano uwagę na konieczność 

                                                             
2 W czasie realizacji badań diagnostycznych GUS nie upublicznił danych z roku 2014, dlatego analizy były 

prowadzone w oparciu o dane GUS z 2013 roku. 
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działań edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i przestrzeni publicznej, czy w zakresie 

utylizacji odpadów (dzikie wysypiska, niska emisja). Postulowano również budowę wałów 

przeciwpowodziowych oraz uporządkowanie przestrzeni, w tym zarośniętych cieków wodnych.  

W zakresie działań miękkich ukierunkowanych na sferę społeczno-kulturalną w gminach 

oczekiwano raczej kontynuacji dotychczasowych działań niż zmiany. Nieszczególnie 

przedstawiciele gmin i lokalni liderzy byli zainteresowani wdrażaniem w tym zakresie 

innowacji. Zdarzało się jednak, że niektórzy uczestnicy postulowali zmniejszenie zakresu 

finansowania takich inicjatyw, gdyż nie mają one trwałego charakteru. Zwolennicy miękkich 

projektów wskazywali natomiast, że inwestycje twarde wymagają dodatkowych wkładów 

związanych z utrzymaniem ich użyteczności, natomiast w gminach w dalszym ciągu dostrzegane 

są również potrzeby integracji mieszkańców. Przykładem powiązania twardych i miękkich 

inicjatyw w sferze kultury mogą być zapatrywania przedstawicieli gminy Ujazd, którzy 

dostrzegli możliwość realizacji miękkich projektów kulturalnych w ruinach zamku.  

Lokalni liderzy odnosili się również do ilości wykładów i prelekcji, stwierdzając, że ich 

ilość jest wystarczająca. Wskazane byłoby jednak – ich zdaniem – zwiększenie dofinansowania, 

żeby poprawić ich jakość i zwiększyć zainteresowanie wśród mieszkańców.  

Sporadycznie, przedstawicielom gmin zdarzało się wskazywać na potrzebę 

wprowadzenia usług Internetu szerokopasmowego (Gogolin) oraz na stworzenie możliwości 

odbioru opolskiej telewizji regionalnej (Ujazd).  

Tabela 38. Potrzeby rozwojowe gmin obszaru LGD 

Potrzeby rozwojowe dostrzegane z perspektywy gmin z obszaru LGD, ich mieszkańców oraz 

liderów lokalnych 

Walce 
Potrzeba stworzenia tanich miejsc noclegowych, w tym agroturystyki; Oferta dla turystów 
przejazdowych – brak infrastruktury kempingowej 
Potrzeba budowy większej ilości ścieżek rowerowych 
Potrzeba remontów sieci wodno-kanalizacyjnej – Dobieszowice, Brożce 
Potrzeba remontu przedszkola, zwiększenia miejsc w przedszkolu jak i dostosowanie do wymogów 
sanitarnych 
Potrzeba rozwoju sieci komunikacji publicznej – istotne z punktu widzenia dostępu do instytucji opieki 
zdrowotnej 
Potrzeba doposażenia boisk, remont istniejącej infrastruktury sportowej. Budowa nowych i doposażenie 
Potrzeba organizacji treningów gry w piłkę dla dzieci z klas I-III  
Potrzeby mieszkaniowe; brak mieszkań socjalnych 
Potrzeba rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
Potrzeba poprawy przestrzeni publicznej – lekcje jak dbać o środowisko 
Sieć dróg dobra, ale zła jakość 
Potrzeba renowacji, budowy placów zabaw. Nie każda miejscowość ma plac zabaw 
Doposażenie i modernizacja placówek szkolnych, termomodernizacja 
Remont dróg dojazdowych do pól i odwodnień terenów zurbanizowanych i polnych; budowa wałów 
przeciwpowodziowych 
Leśnica 
Uregulowanie stanu prawnego pustostanów 
Potrzeba wyuczenia fachowców w zawodach: murarz, tynkarz, piekarz, szewc 
Potrzeba rozwoju mikroprzedsiębiorstw 
Potrzeba poprawy jakości obsługi ruchu turystycznego; - centrum geologiczne, przyrodnicze przyjazne 
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dla rodziny, nie tylko ruch pielgrzymkowy 
Wzbogacenie oferty turystycznej poza sezonem letnim 
Przebudowa rynku, oświetlenie góry św. Anny, ograniczenie hałasu,  
Potrzeba renowacji i utrzymania ścieżek i szlaków rowerowych; plany budowy ścieżki od Zdzieszowic do 
Krapkowic, z Kędzierzyna do Leśnicy, budowa ścieżek wzdłuż Odry 
Potrzeba rozbudowy kanalizacji 
Potrzeba termomodernizacji budynków 
Potrzeba remontu boisk 
Potrzeba budowy dróg lokalnych 
Dzienny dom pobytu dla osób starszych 
Kontynuacja imprez, poszerzenia zakresu inicjatyw społeczno-kulturalnych, promocja tradycji - 
Potrzeba remontu dróg dojazdowych do pól 
Zdzieszowice 
Potrzeba wsparcia istniejących przedsiębiorstw, nie tworzenie nowych 
Potrzeby rozwoju mikroprzedsiębiorstw  
Trasa kamieniarska z góry św. Anny do Odry – częściowe odtworzenie trasy 
Potrzeba remontu pałacu w Żyrowej 
Potrzeba rozbudowy kanalizacji – Oleszka, Jasiona 
Potrzeba utworzenia żłobka  
Potrzeba termomodernizacji przedszkola i remont żłobka 
Potrzeba budowy siłowni na starym mieście i w mniejszych miejscowościach 
Potrzeba modernizacji i budowy świetlic, potrzeba poszerzenia działalności świetlic - Krępna 
Potrzeba utworzenia domu spokojnej starości,  
Kontynuacja imprez społeczno-kulturalnych 
Potrzeba remontów dróg lokalnych 
Potrzeba remontu dróg dojazdowych do pól 
Potrzeba poprawy komunikacji publicznej Zdzieszowice --Krapkowice 
Ujazd 
Potrzeba uporządkowania przestrzeni - pustostany 
Potrzeba budowy placów zabaw w związku z napływem nowych mieszkańców 
Potrzeba kontynuacji spotkań integracyjnych i kulturalne; potrzeba organizacji koncertów i plenerów 
malarskich w ruinach zamku 
Promocja Studzionki 
Potrzeba bieżących remontów zabytków - 3 zabytkowe kościoły drewniane; kaplice i krzyże przydrożne 
- remont 
Potrzeba tworzenia małych przedsiębiorstw 
Potrzeba budowy ścieżek rowerowych i dróg dojazdowych do pól 
Potrzeba remontu przedszkola w Olszowej i w Balcerzowicach 
Potrzeba budowy siłowni i wiat 
Potrzeba otwarcia żłobka dla dorosłych 
Potrzeba otwarcia laboratorium medycznego 
Potrzeba tworzenia miejsc pracy, w tym usług dla mieszkańców 
Potrzeba dostępu do opolskiej  telewizji regionalnej 
Ograniczenie wywozu śmieci do lasu 
Tarnów Opolski 
Potrzeba stworzenia obiektu noclegowego (brak) 
Potrzeba ograniczenia niskiej emisji 
Potrzeba uporządkowania zarośniętych cieków wodnych 
Potrzeba budowy sal gimnastycznych w szkołach poza Tarnowem 
Potrzeba budowy auli w Przyworach Opolskich przy gimnazjum 
Potrzeba remontu domu kultury 
Potrzeba rozbudowy kanalizacji 
Potrzeba budowy placu zabaw, miejsca spotkań w Przyworach Opolskich 
Gogolin 
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Potrzeba promocji miasta jako miejsca noclegowego dla turystów odwiedzających Kamień Śląski 
Potrzeba budowy ścieżki rowerowej do Kamienia Śląskiego 
Potrzeba szkolnictwa zawodowego – w zakresie kształcenia w zawodach: elektryk, robotnik, szkolnictwo 
zawodowe, nie ma zawodówek, 
Potrzeba ograniczenia ilości imprez 
Strzelce Opolskie 
Potrzeba stworzenia przedszkoli dla dorosłych 
Potrzeba przebudowy większej ilości ścieżek rowerowych 
Potrzeba jeszcze jednego obiektu noclegowego 
Potrzeba zwiększenia ilości lekarzy-specjalistów 
Jemielnica 
Potrzeba zwiększenia promocji produktów lokalnych 
Potrzeba budowy ścieżek rowerowych 
Potrzeba budowy przedszkoli dla dorosłych 
Izbicko 
Potrzeba zwiększenia ilości wydarzeń w świetlicach wiejskich 
Potrzeba budowy ścieżek rowerowych  
Zatrzymanie młodych na rynku pracy 
Krapkowice 
Potrzeba budowy tanich hoteli dla pracowników 
Potrzeba przyciągnięcia turystów 
Potrzeba koordynacji rozwoju turystyki 
Potrzeba wykorzystania Odry – przystań  przy zamku 
Wypracowanie oferty przez gospodarstwa agroturystyczne oraz wypracowanie standardów współpracy 
z innymi podmiotami z branży (włączenie gospodarstw agroturystycznych w strategie rozwoju 
turystyki) – propozycje atrakcji turystycznych 
Potrzeba zmiany świadomości w zakresie korzystania ze ścieżek rowerowych 
Potrzeba remontu i modernizacji przedszkoli – zwiększenie miejsc w przedszkolach i dostosowanie do 
wymogów sanitarnych 
Potrzeba rozwoju komunikacji publicznej 
Potrzeba zwiększenia ilości lekarzy-specjalistów 
Potrzeba doposażenia obiektów sportowych i unowocześnienie starych istniejących 
doposażenie  
Potrzeba budowy siłowni, bieżni 
potrzeba świetlic wiejskich 
Potrzeba aktywizacji mieszkańców przy technicznej pomocy 
Potrzeba utworzenia klubów seniorów wraz z ich wyposażeniem 
Potrzeba opłacenia aktywistów kulturalnych, instruktorów 
Potrzeba otwarcia ośrodków fitness 
Potrzeba stworzenia miejsca, w którym możliwy będzie zakup produktów lokalnych 
Potrzeba edukacji w zakresie ochrony środowiska 
Potrzeba remontu placówek szkolnych, wymiana oświetlenia, termomodernizacji obiektów 
Potrzeba budowy wałów przeciwpowodziowych 
Potrzeba terenów dla większych przedsiębiorstw 
Tworzenie szkół zawodowych 
Potrzeba otwarcia żłobków publicznych 
Potrzeba budowy rond w centrum miasta, przebudowy mostu kolejowego na drogowy 
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3. Wyniki badań IDI zrealizowanych wśród przedstawicieli Rady, Zarządu 

i pracownikami Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) zostały przeprowadzone z przedstawicielami Rady, 

Zarządu i pracownikami Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Ponadto, osoby badane 

reprezentowały różne sektory – publiczny, społeczny i gospodarczy. 

3.1 Bariery i potencjały rozwojowe  

Członkowie Stowarzyszenia Krainy św. Anny upatrywali barier rozwojowych obszaru LGD 

zwłaszcza w migracjach, w niedostatku małych przedsiębiorstw, w braku aktywności ludzi młodych, 

w niedostatku miejsc pracy dla kobiet w wieku 50+ oraz w nierównowadze popytowo-podażowej na 

rynku pracy, związanej również z systemem szkolnictwa. 

W przekonaniu badanych barierę rozwojową stanowiły głównie zarobkowe migracje 

zagraniczne mężczyzn, sprzyjające nawarstwianiu się innych problemów społecznych, takich jak 

eurosieroctwo, bezrobocie i poczucie osamotnienia wśród kobiet.  

Utrudnieniem okazywało się również niedostosowanie rynku pracy do potrzeb osób 

kończących studia, które zmuszone są podejmować pracę poniżej swoich kwalifikacji i nierzadko – 

z tego względu - decydują się na wyjazd do większych miast lub za granicę. Oto przykładowe 

wypowiedzi: 

(…) na pewno migracje zarobkowe na terenie LGD. Wiąże się to z potrzebą rozwoju 

gospodarczego terenu LGD. Jeżeli będzie znaczący rozwój gospodarczy to na pewno 

w jakimś stopniu zmniejszy się migracja zarobkowa. Ważnym elementem, który jest do 

poprawy to zaangażowanie społeczeństwa do jakiejkolwiek aktywności, działalności, przede 

wszystkim osób młodszych, młodzieży, bo to jest problem, który widać na poziomie 

przynajmniej mojej gminy, mojego terenu, że trudno jest pobudzić młodych do działania 

jakiegokolwiek. (R1) 

Najpoważniejsza barierą w rozwoju tej grupy (…) szczególnie mężczyzn, [jest] 

emigracja zarobkowa. Istnieją również problemy społeczne jak dzieci-półsieroty, 

matki, które nie pracują, opiekując się dziećmi, które w pewnym stopniu są skazane 

na samotność. Problemem są także kobiety, które przekroczyły wiek 50+, które byłyby 

w stanie pracować, ale nie ma dla nich ofert pracy. Nie ma też pracy dla młodych ludzi, 

którzy kończą studia, w związku z tym, wyjeżdżają poza granice ( lub nie wracają 

po studiach w ogóle), nawet poza województwo, a gdy wrócą są skazane 

na bezrobocie. Jeśli znajdą prace to często niezwiązaną z ich kwalifikacjami, 

na przykład praca na kasie (R2) 

Emigracja jest, młodzi ludzie wyjeżdżają, nie ma możliwości tworzenia tych małych 

firm, rozwijania się. Są te blokady raz, że urzędnicze, a dwa-  dużo trudniej jest tutaj, 

a niżeli - można powiedzieć - na zachodzie. (R4) 

Na pewno wyjazdy osób za granicę, na pewno mała możliwość podjęcia pracy 

przez nie tylko ludzi młodych, ludzi w różnym wieku. Eurosieroctwo na pewno 

jest barierą. (R5) 
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Ważnym elementem, który jest do poprawy to zaangażowanie społeczeństwa 

do jakiejkolwiek  aktywności, działalności, przede wszystkim osób młodszych, 

młodzieży, bo to jest problem, który widać na poziomie przynajmniej mojej gminy, 

mojego terenu, że trudno jest pobudzić młodych do działania jakiegokolwiek. (R1) 

Migracja zarobkowa, bo tutaj nie ma zakładów pracy jest mało miejsc pracy. Migracja 

ta się wiąże z sieroctwem, problemami rodzinnymi z rozwodami, brakiem dzieci. (R6) 

Dużą barierę widzę tutaj w systemie szkolnictwa - nie ma tutaj konkretnych zawodów 

takich jak kiedyś były po ZSZ. (R7)  

No na pewno miejsca pracy, nowe miejsca pracy dla młodych osób po szkole, po studiach czy 

nawet po szkołach średnich, po maturze. Oni nie umieją sobie miejsca znaleźć. Nie ma tych 

miejsc, jest mało firm, które by wzięły takie osoby, przeszkoliły i ewentualnie zostawiły jako 

przyszłych pracowników. (R8) 

Poza barierami rozwojowymi będącymi de facto problemami społeczno-gospodarczymi 

na badanym terytorium, badani wskazywali również na trudności w pozyskiwaniu środków 

finansowych, co znajdowało także wyraz w dalszych wypowiedziach: 

Największą barierą s ą ograniczone możliwości ubiegania się beneficjentów o środki 

finansowe na różne działania, ale w momencie kiedy mamy limit i ogłaszamy nabór, 

wtedy bardzo dużo beneficjentów się zgłasza. Po weryfikacji okazuje się że część 

pomimo że podpisały umowy, czy nie podpisały, rezygnuje z tego działania, (…)  

również znikoma część osób, które się ubiegają na rozwój mikroprzedsiębiorstw. (R3) 

Opolszczyzna jest rejonem który ulega wyludnieniu, ponieważ młodzi ludzie stąd 

wyjeżdżają i nie ma tu ludzi młodych, a ci, którzy już pozostają, też mają problem 

z pozyskaniem jakiś dotacji (…) Jeżeli ktoś nie ma pracy i chce otworzyć 

jakąś działalność, to on te środki chciałby mieć zaraz, aby rozpocząć pracę, 

a nie czekać. (R7) 

Sporadycznie – w kontekście barier rozwojowych – badanym zdarzało się wskazywać również 

na zagrożenie niezachowania spójności terytorialnej LGD. Zagrożenie to było jednak rozważane 

bardziej teoretycznie i z wypowiedzi respondenta wypowiadającego odpowiednią opinię nie wynikało, 

że aktualnie kwestia ta stanowi realny problem:  

Dobrze, że trzymamy się razem i dobrze, że wszystkie gminy są członkami, 

bo w momencie wystąpienia jednej gminy może się LGD trochę rozłamać, 

bo Strzelce Opolskie akurat graniczą z Jemielnicą i gdyby wystąpili, Jemielnica 

z automatu występuje, bo nie przylega do Krainy. Czyli ta jedność tych gmin jest 

bardzo ważna (R3) 

Najistotniejszym potencjałem rozwojowym Krainy św. Anny – w przekonaniu członków 

Stowarzyszenia – były walory przyrodniczo-krajobrazowe, stwarzające możliwości dla rozwoju 

turystyki. Badani – w powyższym kontekście – wskazywali na duże zasoby leśne, park krajobrazowy, 

bogactwo geologiczne, pozostałości pocysterskie, rzekę Odrę, zabytki i turystykę pielgrzymkową. 

Respondenci upatrywali także szansy w powstawaniu pensjonatów, będących alternatywą dla 

agroturystyki. Zdaniem niektórych badanych trudno bowiem rozwijać agroturystykę na obszarze, 

na którym nie ma zbyt dużej ilości tzw. ludności zbędnej w sektorze rolniczym. Istotnym potencjałem 
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rozwojowym na obrzeżach Krainy św. Anny, była również Strefa Aktywności Gospodarczej (gm. Ujazd) 

oraz tereny przemysłowe w gminie Strzelce Opolskie. Za potencjał rozwojowy uznawana była bliskość 

autostrady A4 ora rzeka Odra, na którą zapatrywano się również w kategoriach infrastrukturalnych. 

Mimo iż migracje uznawane były za barierę rozwojową, sporadycznie badanym zdarzało także się 

dostrzegać istotność doświadczenia zdobytego za granicą przez mieszkańców: 

Uważam, że nasze LGD powinno się rozwijać na bazie turystyki. Mamy dość mocne 

zasoby przyrodnicze, (…) duże kompleksy leśne, Odrę, miejsca gdzie są zabytki 

architektury, pomniki historii, park krajobrazowy, to wszystko sprzyja rozwojowi 

turystyki. W tym kierunku Kraina, (…)  powinny się kierować, niekoniecznie [w stronę] 

agroturystyki, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy wsi żyją z rolnictwa. W większości są 

to ludzie, którzy wydzierżawili swoje pola, wyjechali za pracą (…). Mogłyby prowadzić 

działalność  turystyczną (niekoniecznie agroturystyka), ale w formie np. pensjonatów. 

Strefa przemysłowa jest też szansą ale ona jest na obrzeżach Krainy św. Anny. (…) 

Działa tutaj Strefa Aktywności Gospodarczej w Olszowej., to jest na terenie gminy 

Ujazd. Jest to dość prężnie rozwijająca się strefa, w której tworzy się wiele zakładów 

przemysłowych. Po drugiej stronie są Strzelce, gdzie też tworzą się lub będą tworzyć 

nowe zakłady przemysłowe. To jest potencjalna szansa dla ludzi niekoniecznie dla tych 

o bardzo wysokich kwalifikacjach, ale dla ludzi którzy będą chcieli podjąć pracę. (R2) 

Na pewno potencjał to jest ochrona dziedzictwa kulturowego, to jest naprawdę taki 

potencjał, dlatego że wszyscy wiemy, jakie mamy perełki, jeżeli chodzi o dziedzictwo 

kulturowe i tu nie ma wątpliwości, to jest nasz potencjał. To wiem, że Góra Św Anny to 

jest największy potencjał ta cała geologia, geoskarby, cysterskie pozostałości 

w Jemielnicy. (R3) 

Na pewno zasoby turystyczne, kulturowe. Też położenie geograficzne czyli komunikacja, 

bliskość autostrady itd. Dwa węzły autostradowe 3 w zasadzie 4 na naszym terenie. 

Wysoka świadomość społeczna, tutaj jest sporo osób, które miały już od dawna kontakt ze 

światem, kontakt z Europą. Pracowały w firmach zagranicznych, ich świadomość jest na 

pewno dosyć wysoka co do jakości pracy i jakości życia. (R5) 

Dużym potencjałem jest turystyka, te zasoby turystyczne takie jak: Góra św. Anny czy 

Kamień Śląski. Można by tu położyć nacisk na rzemiosło różne jak piekarnie, cukiernie, 

elektrycy. (R6) 

Dużym potencjałem byłoby wykorzystywanie Odry na żeglugę wodną tak, jak to było 

kiedyś. Obecnie coś tam drgnęło w kierunku turystyki, bo są tam statki wycieczkowe. 

Z naszego LGD też były pozyskiwane środki na MARINĘ. Następne to kolej, mieliśmy 

taką piękną linię kolejową Gogolin – Prudnik ale podczas powodzi w 1997 r. został 

uszkodzony most i od tamtej pory linia ta jest nieczynna. Teraz prawdopodobnie 

miłośnicy kolei chcą ją reaktywować. Wioski są bardziej rolnicze, widać tutaj po tych 

naszych Gminach gdzie jest tam jakiś mały przemysł. W naszej Gminie w samych 

Krapkowicach mamy dwa zjazdy z autostrady a w całym LGD to będzie ich cztery czy 

sześć i tez ten potencjał można by wykorzystać na jakieś spedycje, małe warsztaty. 

Opolszczyzna ma to szczęście że ma autostradę i Odrę  jest to niesamowity potencjał 

i należałoby postawić na infrastrukturę. (R7) 

Jeśli chodzi o nasz region, to turystyka z rekreacją połączona. Ta turystyka przyjazdowa, 

2/3 dniowa, gdzie w sprawach jakiś tam biznesowych przyjeżdżają osoby albo by załatwić 
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wszelkie inne sprawy. Zostają przez dwa trzy dni i zwiedzają, oglądają co jest na naszym 

terenie, to jest chyba plusem tutaj naszym. Mamy te zabytki wszystkie dosyć fajnie 

odrestaurowane (…), wiec tutaj to jest taki plus.-(…) Ale też turystyka pielgrzymkowa 

trzeba dodać, bo mamy 3 sanktuaria, gdzie to jest taki atut św. Anny. (R8) 

3.2 Znaczenie LSR w osłabianiu barier i wzmacnianiu potencjałów rozwojowych oraz 

potrzeby rozwojowe obszaru LGD 

Badani przedstawiciele LGD na ogół dostrzegali zgodność pomiędzy aktualnymi barierami 

i potencjałami rozwojowymi obszaru LGD, a tymi z okresu sprzed realizacji LSR. Chociaż – jak 

zaznaczali – część problemów udało się rozwiązać, to na obszarze LGD nasilały się negatywne zjawiska, 

co należy wiązać zwłaszcza z migracjami osób młodych: 

Z pewnością tak. Myślę, że w tym zakresie zrobiono drobny krok naprzód, ale jeszcze 

wiele kroków przed nami. (R1) 

W pewnym sensie tak, są tożsame. Z tym, że mogę powiedzieć, że problemy się nasiliły. 

Problem wyjeżdżania szczególnie młodych ludzi, którzy dochodzą do wniosku, że tutaj nie 

warto pracować i wyjeżdżają. Ludzie, którzy mieli małe gospodarstwa rolnicze i  nie widzieli 

dla siebie przyszłości, i w związku z tym pracują jako siła robotnicza za granicą. (R2) 

Część na pewno pozostała, natomiast doszły inne. Na pewno doszło eurosierodztwo, to się 

pogłębiło, na pewno depopulacja, na pewno zwiększyła się ilość osób starszych, pogłębiła 

się ilość osób starszych na tym terenie. Na pewno więcej osób wyjeżdża za granicę, więcej 

osób młodych wyjeżdża za granicę. Myślę, że to się zmienia bardzo. (R5) 

Istotne – że w powyższym kontekście - respondenci wskazywali na osłabianie się barier 

komunikacyjnych między członkami Stowarzyszenia, co aktualnie znajduje również odzwierciedlenie 

we wzajemnym konsultowaniu strategii rozwoju poszczególnych gmin: 

Myślę, że te bariery się przełamały, dlatego że każda gmina ma swoją strategię 

rozwoju i prowadzi tą strategię rozwoju. Natomiast nasze strategie, tych 10 gmin są 

w tej chwili spójne ze strategią rozwoju LGD, tego wcześniej nie było, 

nie konsultowaliśmy wzajemnie swoich strategii w tej chwili strategia województwa, 

powiatu, gminy, LGD -one są spójne i to jest taka wartość dodana, że my patrzymy 

na tą Krainę, my jesteśmy co prawda z innych gmin, ale w momencie kiedy jesteśmy w 

tym stowarzyszeniu stanowimy jedność. (R3) 

Realizacja LSR pomogła ponadto umocnić poczucie tożsamości kulturowej mieszkańców: 

Na pewno poczucie tożsamości kulturowej podniosło się poprzez działania, poprzez 

możliwość realizacji projektu, poprzez nasze działania aktywizacyjne. (R5) 

Zdaniem badanych realizacja LSR pozwoliła osłabić niektóre bariery oraz wzmocnić niektóre 

potencjały rozwojowe. Poprzez realizację LSR z pewnością możliwa stała się poprawa infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej, budynków użyteczności publicznej (m.in. obiektów kultury, placów zabaw, 

świetlic) zabytków i kościołów. Realizacja Strategii okazała się również pomocna w promocji walorów 

Krainy św. Anny. W ramach realizacji LSR dofinansowywane były również imprezy kulturalne; 
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niektóre z nich – jak zdarzało się twierdzić badanym – funkcjonują już jako imprezy cykliczne, 

a w przyszłości będą finansowane ze środków własnych gminy. Ponadto realizacja LSR przyczyniła się 

również do wzrostu świadomości i wzmocnienia tożsamości terytorialnej mieszkańców: 

Z pewnością poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej. (…) poprawa bazy lokalowej, 

samorządowej, ale tej, która jest przeznaczona dla mieszkańców miast i wsi. (R1) 

Myślę, że to są takie działania promocyjne, (…) stowarzyszenie wygrało konkurs na 

najlepszą stronę internetową w kraju. Stowarzyszenie miało kilka audycji 

ponadlokalnych, krajowych w telewizji ogólnopolskiej. (…) bo gminy same są zbyt 

biedne, zbyt małe, żeby przebić się ze swoją ofertą, to udało się jako LGD. (…) LSR 

wzmocniła ten potencjał, bo to jest wspólna, (…)  promocja to są te wydawnictwa, 

które stowarzyszenie wydaje dla 10 gmin, Poznaj Krainę Św. Anny, w tym przewodniku 

mamy cały ten potencjał. W pełni zostały zrealizowane, czy urządzane place zabaw 

dla dzieci, jakieś miejsca aktywności wiejskiej, dlatego że wszystkie gminy w ramach 

aktywnego spędzania czasu wolnego składały projekty. mamy bardzo dużo - dzięki 

temu - nowych, nowoczesnych placów zabaw, mamy miejsca spotkań, mamy takie 

miejsca aktywizacji wiejskiej, to się nam wyjątkowo udało (R3). 

Potrzeby jako takie były, bo potrzeb zawsze jest dużo, zawsze będą. W dużej mierze 

pomogło współfinansowanie imprez kulturalnych. Reprezentuje również gminę i patrzę 

pod kontem finansowym. Myśmy tworzyli jarmarki, gdzie wcześniej to nie miało miejsca. 

Wcześniej taka większa z imprez to była tylko i wyłącznie dożynki , jeśli coś się teraz 

stworzyło, to jest to już cykliczne. Do tej pory było to dofinansowane z środków LGD, 

w tej chwili będziemy kontynuować temat, ale już z własnych środków. Stowarzyszenia 

bardzo pobudziły się i pisały wnioski, pozyskiwały środki na zewnętrzne siłownie czy 

doposażyły swoje świetlice, to jest pod tym kierunkiem dobre. (R4) 

Zagospodarowanie turystyki, rozwój kultury, rozwój tożsamości regionalnej. Dzięki 

LSR nastąpił wzrost świadomości, odrębności kulturowej. (…) Pieniądze zostały bardzo 

dobrze wykorzystane w sferze odnowy zabytków, wiejskich kościołów. Śmiem 

twierdzić iż 90% potrzeb dzięki LSR zostało załatwione, jeśli chodzi o remonty, 

naprawy bieżące, świetlice, domy kultury, te jednostki zostały bardzo mocno wsparte, 

ale dzięki swoim działaniom głównie. (R2) 

Od realizacji strategii wzrósł ten potencjał turystyczny, atrakcyjność na wsi, place 

zabaw, siłowni , dużo zabytków zostało odnowionych, został zrobiony parking 

na Górze św. Anny, Kaplice zostały odnowione. (R6) 

Na pewno turystykę wzmocniła, (…). Pobudziliśmy społeczność, która gdzieś tam 

działała aktywnie, chodzi mi o kobiety konkretnie. One siedziały wcześniej w domu 

(…).Potrzebą dużą było stworzenie przy szkołach hal sportowych, dużo szkół na 

wioskach tych podstawowych nie miało bazy rekreacyjno-sportowej, dzieci nie miały 

gdzie ćwiczyć. To jest taki duży plus. I te place zabaw, których tez wszędzie brakowało, 

tych boisk sportowych i szlaki piesze, przystanie, które powstały na tych szlakach (R8) 

Badani wyrażali jednak również opinię, że potrzeby rozwojowe Krainy św. Anny powinny być 

realizowane stale i na bieżąco, co nie pozwala stwierdzić, że jakiekolwiek z nich zostały już całkowicie 

zaspokojone poprzez realizację Strategii: 
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No myślę, że takich w pełni to nie będzie żadnych zrealizowanych (R1) 

Nigdy nie można powiedzieć, że promocja skończyła się raz na zawsze. Jest to rzecz, 

którą trzeba cały czas kontynuować, zawsze coś można udoskonalać (R2) 

Znacznie gorzej realizacja LSR była oceniana ze względu na potrzebę rozwoju 

przedsiębiorczości. Zdaniem większości badanych nie udało się – poprzez realizację Strategii – 

doprowadzić do powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw. Respondenci zwracali również uwagę 

na nieadekwatność działań względem rolników, w tym – inicjatyw ukierunkowanych na odchodzenie 

od działalności rolniczych do nierolniczych. Ostatnie trudności mogły wiązać się z zawiłością procedur 

aplikacyjnych i długim czasem oczekiwania na decyzje, co zniechęcało rolników do składania 

wniosków. Badanym zdarzało się również dostrzegać niewystarczającą realizację potrzeb z zakresu 

ekologii lub też konieczność kontynuacji renowacji zabytków: 

(…) Główną barierą jest potrzeba rozwoju gospodarczego no i rzeczywiście [w] LSR był 

temat związany z rozwojem i wsparciem mikroprzedsiębiorstw i działalności 

nierolniczej, no nie udało się zrealizować w pełni strategii. Również patrząc przez 

pryzmat wydatkowania środków na te działania to jest na przyszłość ważny element, 

nad którym musielibyśmy się wspólnie zastanowić, jak zrealizować, żeby właśnie 

rozwinąć mikro przedsiębiorczość. (R1) 

Mikroprzedsiębiorstwa - u nas to był problem. Później jeśli chodzi o rolnictwo - myśmy 

mało ukierunkowywali się na rolnictwo, bo rolnictwo jest raczej pod kontem agencji, 

tam mogą wnioski pisać. Agroturystyka akurat u nas tez nie wypaliła, bo wiem, że 

wnioski były, zapotrzebowania były. Wiem, ze firmy typu małe, jakieś solaria czy 

gabinety rehabilitacyjne, to też tam były problemy. (R4) 

Nie udało nam się z rozwojem mikroprzedsiębiorstw i mamy tutaj te wskaźniki bardzo 

małe. Również, jeżeli chodzi o działalność pozarolniczą, to LGD miało bardzo małe 

możliwości, by zmotywować rolników do działalności pozarolniczej innej niż 

rolnictwo. Nie udało nam się zrealizować działań proekologicznych. (R3) 

Bardzo dużym problemem jest rozwój mikroprzedsiębiorczości i działalności 

nierolniczej. To są dwa problemy, których nie dało się dogłębnie rozpracować. 

Nie wynikało to z niechęci mieszkańców, ale trudnościami w przekraczaniu barier 

urzędniczych, administracyjnych, które zniechęcają ludzi do pozyskiwania środków. (R2) 

Działania proekologiczne w zakresie przedsiębiorczości. Tworzenie różnicowania 

i z mikroprzedsiębiorstw, bo mieliśmy dodatkowe środki na to i na dzień dzisiejszy 

nie zostało to w ogóle zrealizowane. (R5) 

Nie wszystkie obiekty zabytkowe zostały zrewitalizowane (R9) 

Na pewno nie udało się wszystkich obiektów zabytkowych odrestaurować i, moim 

zdaniem, nie udało się tez zaopiekować tymi budowlami, które są z białego kamienia. 

To chodzi o te stodoły, które stoją, są wpisane do ewidencji zabytków, bądź są 

niewpisane. (R8) 

W przekonaniu badanych zmiany, jakie zaszły w gminach z obszaru LGD, to w dużej mierze 

rezultat działań podejmowanych w ramach LSR przy pomocy środków PROW/LEADER. 

Respondentom trudno jednak było jednoznacznie rozdzielić efekty uzyskiwane w ramach 

PROW/LEADER od efektów osiąganych poprzez realizację innych programów. Badani wskazywali 
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jednak również na inne źródła finansowania, m.in. RPO, PO KL, PO IiŚ, środki własne gmin. Z innych 

źródeł finansowana była na ogół infrastruktura wodno-kanalizacyjna i remont dróg: 

Oprócz środków finansowych płynących z LGD w ramach PROW oczywiście widać środki 

zewnętrzne pozyskiwane przez przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, samorządy, chociażby 

z regionalnego programu operacyjnego. No również tutaj widać środki zewnętrzne, ale 

krajowe z różnych programów rządowych, ale również samorządy w ramach własnych 

środków finansowych też generują rozwój tereny Góry Św. Anny. (R1) 

Zewnętrzne oczywiście były. Dotyczyły sfery typowo kulturowej. (…) Działania były 

finansowane z projektu Kapitał Ludzki. Było to szkolenie przewodników turystycznych. 

(…) Z tego co pamiętam, nie było większych działań realizowanych poza ramami LSR. (…) 

Nie można powiedzieć, że tylko PROW przyczynił się do sytuacji wsi. Inne programy na 

pewno też były. Na pewno korzysta się z programu Kapitał Ludzki, Regionalne Programy 

Operacyjne, Infrastruktura i Środowisko, to programy z których korzystamy. (R2) 

Trudno ocenić w jakim stopniu, bo liczby by o tym mówiły. Trudno ocenić, na naszym 

terenie na pewno działania POKL, PROW, Program Pogranicza polsko-czeskiego. 

Trudno ocenić, bo należało by wiedzieć, jaka jest skala środków. Wszystkie są 

zauważalne. Myślę, że gdyby kwotowo na to popatrzeć, to jednak projekt PROW czy 

LEADER to kwotowo w najmniejszym stopniu, ale w aspekcie społecznym ten oddźwięk 

jest bardzo wysoki. Może nawet większy niż POKL czy Pogranicza. (R5) 

Z innych działań ta mamy planowaną kanalizację, będzie robiona nowa nawierzchnia 

asfaltowa, chodnik będzie robiony a z LGD są remontowane Remizy Strażackie 

na wioskach a w miastach Domy Kultury, termoizolacje te proekologiczne działania, 

rewitalizacja parków jakiś tam cieków wodnych, ścieżki rowerowe, tego jest multum. 

W ramach LGD też są duże inwestycja jak hale sportowe ale na te duże to jest jakiś tam 

limit. Były również odnawiane kościoły, była przeprowadzona renowacja kaplic 

na naszej Górze Kalwaryjskiej (R7) 

Respondenci zaznaczali również, że rola Stowarzyszenia nie ograniczała się jedynie do pomocy 

w pozyskiwaniu środków; wiele inicjatyw udało się zrealizować przy niefinansowej współpracy gmin 

i innych podmiotów ze Stowarzyszeniem Kraina św. Anny, polegającej na udostępnianiu obiektów 

i promocji wydarzeń: 

To są te działania, które LGD była partnerem w innych projektach dla innych podmiotów. I 

to Stowarzyszenie Kraina św. Anny stało się podmiotem czy partnerem na przestrzeni lat 

bardzo wiarygodnym i nawet jak nie ma tego udziału finansowego, a jest tylko 

partnerstwo czy udostępnienie naszych obiektów w ramach LGD, to już jest duży sukces, 

tego by się nie udało gdyby nie było stowarzyszenia, (…) dlatego że w ramach promocji 

stowarzyszenie ma możliwość podejmowania samodzielnie swoich niektórych inicjatyw, 

jeżeli oni służą promocji, a nie koniecznie są związane z udziałem finansowym.(R3) 

Badani za potrzeby niezbędne do realizacji na ogół uznawali w szczególności rozwój 

mikroprzedsiębiorczości. Niektórzy oczekiwali również podejmowania przez młodych ludzi zawodów 

związanych z usługami i rzemiosłem. Akcentowana była ogólna potrzeba tworzenia miejsc pracy. 

Jeden z respondentów – w powyższym kontekście - wskazywał na możliwość pozyskania środków 

na funkcjonowania mini przedszkoli i mini domów pomocy dla osób starszych oraz na funkcjonowanie 
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sklepów z produktami regionalnymi. Badani nie zawsze mieli pewność, czy rozwój 

mikroprzedsiębiorstw jest możliwy w ramach PROW/LEADER. Wątpliwości dotyczyły zwłaszcza 

potrzeby aktywizacji młodych osób na wsi, niebędących rolnikami. Sporadycznie zwracano jednak 

również uwagę na konieczność organizacji szkoleń dla rolników oraz na przekazywania odpowiedniej 

wiedzy tej kategorii mieszkańców, w celu jej aktywizacji zawodowej poza rolnictwem: 

Na pewno rozwój gospodarczy, ale nie na poziomie ogromnego inwestora, który 

zatrudni tysiąc ludzi, ale rozwój małych i średnich przedsiębiorstw rodzimych, 

lokalnych, rodzinnych, wykorzystujących lokalne zasoby terenu LGD. Również w dużej 

mierze w działalności usługowej (…) to pobudzenie właśnie młodych ludzi do tego, aby 

starali się wybierać zawody związane z usługami i rzemiosłem: hydraulik, stolarz, 

szklarz. Tego typu zawody, które są świadczone przez naszych mieszkańców i dla 

naszych mieszkańców. (R1) 

Myślę o sytuacji ludzi, by ich zmotywować, by chcieli tutaj tworzyć 

mikroprzedsiębiorstwa. Adresowanie do rolników, którzy mają nie być rolnikami jest 

błędem. Rolnicy w tej chwili  są już uprzywilejowani. Natomiast co innego jest 

z mieszkańcami, którzy mieszkają na wsi, nie mają możliwości realizowania swojej 

myśli, zakładania mikroprzedsiębiostw. Mieszkańcy nie mają możliwości pozyskać 

środków, muszą być rolnikami, by prowadzić działalność nierolniczą. To jest taka 

główna bariera. Jest dużo młodych ludzi którzy by chcieli prowadzić działalność 

w formie mikroprzedsiębiorstwa, ale na pewno nie w ramach PROW. Działania 

w ramach programów PROW lub LEADER raczej nie będzie realizowane. Nie jest to 

odpowiedni adres dla nich. (…) Trzeba przede wszystkim zaktywizować te osoby, które 

są samotne. Działania mogłyby być finansowane z PROW-u. Nie wiem czy mogłyby być 

realizowane takie pomysły jak np. mini przedszkola, 2-3 osobowe, na wsiach tworzenie 

mini domów opieki dziennej nad osobami starszymi, by osoby opiekujące się starszymi 

mogły podjąć pracę. Ważne byłoby, żeby starsze kobiety w ramach LGD mogły 

prowadzić jakąś działalność, przykładowo sklepy produktów regionalnych. (R2) 

Na pewno ja będę mówiła cały czas o promocji. Te działania również na rzecz 

mikroprzedsiębiorstw i na rzecz działalności pozarolniczej. (…) [Rolnicy] nie chcą tej 

swojej działalności czy tego swojego potencjału wykorzystywać do działalności 

pozarolniczej i tutaj jest bardzo ważne, żeby był taki nacisk, żebyśmy mogli tych 

rolników i potencjalnych naszych beneficjentów szkolić, informować, aktywować, 

promować. Takie widzę duże pole do działania. (R3) 

Poza kwestią rozwoju przedsiębiorczości badanym zdarzało się zwracać uwagę 

na konieczność dofinansowania publicznych przedszkoli, na wprowadzenie usług opieki nad dziećmi, 

na modernizację obiektów sportowych oraz na udostępnianie większej ilości mieszkań socjalnych: 

Duża potrzeba jest w finansowaniu niepublicznych przedszkoli, opieki dzieci do lat 3. Dobrze 

by było, gdyby np. hale sportowe, czy inne duże inwestycje…, jest potrzeba modernizacji 

starych obiektów, które należą do gmin. W dużej mierze jest problem z mieszkaniami 

socjalnymi - gdyby ten kierunek był pod tym kontem dofinansowywany (R4) 

Potrzeba na pewno walczyć z depopulacją to my raczej nie będziemy, ale na pewno 

opieka nad ludźmi starszymi w jakimś stopniu idąca z rozwojem przedsiębiorczości 
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usług w tym zakresie. Z resztą myśmy sobie wyznaczyli takie cele w pewnym czasie, 

opieka nad dziećmi. W tym zakresie usługi po prostu (R5) 

Duże zapotrzebowanie na pracę jest ze strony osób 50+, należałoby też pomóc młodym 

małżeństwom uruchomić  żłobki, przedszkola i wówczas byłyby tam też miejsca pracy, 

opieka senioralna (R7) 

Sporadycznie wskazywano również na potrzebę rozwoju produkcji alternatywnych źródeł 

energii, zwłaszcza takich jak biomasa: 

(…) duża współpraca mogłaby być w odnawialnych źródłach energii i np. rolnik 

produkuje biomasę, inny ją przetwarza, inny zaś jej dystrybutorem tej masy. (R7) 

 

 

Podsumowanie - słabe i mocne strony obszaru LGD – aktualizacja z uwzględnieniem 

perspektywy mieszkańców, przedstawicieli gmin i liderów lokalnych 

 

Tabela 39. Mocne i słabe strony obszaru LGD – aktualizacja z uwzględnieniem perspektywy 

mieszkańców, przedstawicieli gmin i liderów lokalnych 

Mocne strony Słabe strony 

Bliskość autostrady A4 i innych dróg krajowych Ujemne saldo migracji, w tym zwłaszcza migracji 
zagranicznych Dobrze rozwinięta sieć osadnicza; relatywnie gęsta 

sieć osadnicza  Depopulacja większości gmin (za wyjątkiem gminy 
Ujazd i Gogolin) Walory przyrodnicze i turystyczno-rekreacyjne (w tym 

u wybrzeża rzeki Odry) Relatywnie niższe (względem kraju i województwa) 
dochody i wydatki w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca 

Działalność dużych i średnich przedsiębiorstw 
Dobrze rozwinięta baza hotelowa; obecność hoteli 
o standardzie co najmniej 3 gwiazdek oraz stale 
rozwijająca się baza noclegowa 

Relatywnie mniej (względem kraju i województwa) 
podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. 
ludności Relatywnie (względem kraju i województwa) lepiej 

rozwinięta sieć dróg rowerowych w części gmin Ograniczona liczba turystów po sezonie 
turystycznym Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura 

wodociągowa i rozwijająca się infrastruktura 
kanalizacyjna 

Zbyt mało oddawanych do użytku mieszkań 
socjalnych 

Edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym w kilku 
ośrodkach miejskich 

Relatywnie wyższe bezrobocie wśród kobiet 

Relatywnie mniej organizacji pozarządowych 
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców Relatywnie niższy odsetek korzystających 

ze środowiskowej pomocy społecznej 

Niedobór pracowników o określonych 
kwalifikacjach zawodowych – w związku z 
migracjami zawodowymi 

Relatywnie niższa stopa bezrobocia 
Dobrze rozwinięta sieć klubów sportowych; wysoki 
poziom zaangażowania mieszkańców w działalność 
klubów sportowych 
Relatywnie lepiej rozwinięta sieć instytucji i obiektów 
kultury 
Duża ilość inicjatyw kulturalnych 
Systematyczny wzrost liczby organizacji 
pozarządowych 
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