
Partnerstwo Borów Niemodlińskich

RAPORT Z KONSULTACJI ZAŁOZEŃ
 NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

BORÓW NIEMODLIŃSKICH
DO ROKU 2020: DIAGNOZA , ANALIZA SWOT I CELE ROZWOJOWE

Sporządził: Daniel Podobiński
zastępca kierownika biura 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34

49-100 Niemodlin

Niemodlin, 2.12.2015

1/10



▌I. Informacje wyjściowe
Raport dotyczy przedstawienia wyników z przeprowadzonych konsultacji w zakresie 

diagnozy, analizy SWOT oraz celów i przedsięwzięć rozwojowych do nowej Lokalnej Strategii 
Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2020.   

▌II. Metodologia i czas trwania

Konsultacje zostały przeprowadzone w systemie online. 17 listopada 2015 roku na 
stronie Partnerstwa Borów Niemodlińskich oraz na profilu facebookowym została zamieszczona 
informacja o możliwości składania uwag do diagnozy obszaru Borów Niemodlińskich,m analizy 
SWOT oraz celów rozwojowych. Do ogłoszenia dołączono wymienione dokumenty w postaci 
plików tekstowych oraz dodatkowo plik z drzewem celów i przedsięwzięć nowej strategii. 

Wyznaczono również czas zgłaszania uwag i wniosków do 23 listopada 2015 roku, dając 
czas na konsultacje 1 tygodnia. Uwagi można było zgłaszać za pomocą dwóch formularzy, 
oddzielnie do analizy SWOT oraz oddzielnie do diagnozy. Droga składania uwag pozostawała 
otwarta, tj. mailowo, faksem, pocztą tradycyjną lub osobiście do biura Stowarzyszenia.

Informacja o trwających konsultacjach została także wysłana drogą mailową do 
wszystkich członków Partnerstwa Borów Niemodlińskich (ok. 100), wszystkich Urzędów Gmin 
objętych nową LSR (8 urzędów) oraz do wszystkich uczestników spotkań gminnych (ok. 220 
osób). 

▌III. Wyniki konsultacji i sposób rozstrzygnięcia

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji założeń LSR, do biura Stowarzyszenia 
wpłynęły uwagi od 8 osób (podmiotów), zarówno do diagnozy jak i do analizy SWOT. Kilka 
uwag miało charakter ogólny i skupiało się na całościowym funkcjonowaniu organizacji i 
wizerunku obszaru. Uznano jednak, że uwagi te są na tyle cenne, że włączono je jako część 
konsultacyjną. Wszystkich zgłoszonych uwag zarejestrowano 27, z tego do analizy SWOT 22. 

Wykaz uwag oraz sposób ich rozstrzygnięcia przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp. Zgłaszający 
Część projektu, 
do którego odnosi 
się uwaga 

Treść uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi Rozpatrzenie uwagi: 

1 Stowarzyszeni
e na Rzecz 
Trwałego  i 
Zrównoważon
ego Rozwoju 
„Zielona 
Ziemia” 
Prószków 

Analiza SWOT 
Atuty Propozycja 

dopisania: 

Pomologia - Zespół parkowo 
zabytkowy wraz z przyległymi 
gruntami o powierzchni 80 ha, 160 
lat historii, parki zabytkowe, stare 
sady owocowe, grunty rolne, 
korytarze ekologiczne, aleje. 
Uwzględniony na jej terenie ogród 
botaniczny w wojewódzkim planie 
zagospodarowania przestrzennego.

Temat Pomologii 
został już ujęty w 
szansach dla obszaru 
Borów 
Niemodlińskich. 
Proponowane zapisy 
są zbyt szczegółowe 
do uwzględnienia w 
dokumencie 
obejmującym 8 
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gmin.  

2

Analiza SWOT 
Wady

 

Propozycja 
dopisania: 

- Niska świadomość planistów 
prószkowskich (ostatnio 
zaskarżone studium uwar. i kier 
.zag.przestrz.).
- Marginalizacja potencjału 
przyrodniczego, kulturowego i 
krajobrazowego takich obiektów 
jak Pomologia.
- Niespójne strategio lokalne, 
które mają również znaczenie 
regionalne.
- Niedocenienie organizacji 
działających tylko i wyłącznie 
woluntarystycznie, które mają 
ogromny potencjał intelektualny, 
np. w gminie Prószków

Temat Pomologii 
został już ujęty w 
szansach dla obszaru 
Borów 
Niemodlińskich. 
Proponowane zapisy 
są zbyt szczegółowe 
do uwzględnienia w 
dokumencie 
obejmującym 8 
gmin.  

3
Analiza SWOT 
Trudności

Propozycja 
dopisania: 

- Nie rozwiązana kwestia 
planowania przestrzennego, co 
zagraża zasobom i specyfice 
Pomologii (zaskarżone studium u. 
i k. z. p.)
- Ignorancja władz gminnych i 
powiatowych wobec rzeczowych 
argumentów za utworzeniem 
ogrodu botanicznego na 
Pomologii.

Temat Pomologii 
został ujęty w 
szansach dla obszaru 
Borów 
Niemodlińskich. 
Proponowane zapisy 
są zbyt szczegółowe 
do uwzględnienia w 
dokumencie 
obejmującym 8 
gmin. 

4 Analiza SWOT 
Okazje

Propozycja 
dopisania: 

- Reaktywacja części Pomologii 
(29 ha) przez Uniwersytet 
Opolski, jako jeden z elementów 
docelowego utworzenia ogrodu 
botanicznego na całym jej terenie - 
80 ha. 
- Otwartość Urzędu 
Marszałkowskiego: organizowane 
wyjazdy studyjne do innych 
ogrodów botanicznych, osobista 
wizyta marszałka w Śląskim 
Ogrodzie Botanicznym w 
Mikołowie w celu zweryfikowania 
postulatów utworzenia ogrodu 
botanicznego w Pomologii. 
Sprzyjające zapisy w 
dokumentacji strategicznej i 
planistycznej województwa.
- Pomologia jako "jeden kawałek" 
w niekomercyjnych rękach, co 
umożliwia ustabilizowanie jej 
sytuacji prawno-własnościowej.

Temat Pomologii 
został ujęty w 
szansach dla obszaru 
Borów 
Niemodlińskich. 
Proponowane zapisy 
są zbyt szczegółowe 
do uwzględnienia w 
dokumencie 
obejmującym 8 
gmin. 
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5

Kazimierz 
Ożóg

Analiza SWOT
Propozycja zmiany 
zapisów : silne 
strony pkt 6.

Nie jest prawdą wzmianka o 
wszystkich stylach 
architektonicznych – brak 
romańskich zabytków na obszarze 
BN

Uwzględniono. 

6 Analiza SWOT 

Propozycja zmiany 
zapisów o 
dostępności 
zamków i pałaców

Dostępność zamków i pałaców np. 
w Dąbrowie jest wybitnie 
ograniczona

Uwzględniono. W 
mocnych stronach 
pozostawiono 
jedynie te obiekty, 
które  można 
regularnie zwiedzać. 

7

Gmina 
Dąbrowa/
Katarzyna 
Gołębiowska 
Jarek 

Analiza SWOT 
obszaru PBN 
(str.3) kolumna: 
okazje

Pkt. 10. Budowa 
ronda na grzybku 

Budowa zaprojektowanego już 
ronda. Nowe rondo docelowo ma 
być częścią wielopoziomowego 
węzła drogowego, który 
powstanie, gdy droga nr 46 będzie 
w przyszłości rozbudowywana o 
drugą jezdnię. 
Za tym idzie bezpieczeństwo i 
skomunikowanie terenu 
inwestycyjnego. 

 Proponowane zapisy 
są zbyt szczegółowe 
do uwzględnienia w 
dokumencie 
obejmującym 8 
gmin. 

8

Analiza SWOT 
obszaru PBN 
(str.3) kolumna: 
okazje

Pkt. 11. 
Zagospodarowanie 
terenu 
inwestycyjnego  
Wrzoski-Karczów 
(uzbrojenie, 
pozyskanie 
inwestorów)

Uzbrojenie terenu (który już jest w 
Wałbrzyskiej Strefie) i 
skomunikowanie go z drogą 
krajową pozwoli na pozyskanie 
inwestorów, a co za tym idzie 
nowe firmy, podatki i wpływy dla 
gmin, nowe miejsca pracy.

Proponowane zapisy 
są zbyt szczegółowe 
do uwzględnienia w 
dokumencie 
obejmującym 8 
gmin. 

9

Analiza SWOT 
obszaru PBN 
(str.3) kolumna: 
okazje

Pkt. 12. Stworzenie 
centrum OZE przy 
Zamku w Dąbrowie

 Jest koncepcja na 
zagospodarowanie terenu 
przyzamkowego (możliwe 
powstanie klastra) co 
zdecydowanie przyniesie 
możliwość renowacji zamku i 
nadanie mu funkcji.

Rozwój 
odnawialnych źródeł 
energii 
uwzględniono w 
analizie SWOT

10 Analiza SWOT 
biura PBN 
(str.5/6) 
kolumna: 
atuty/silne 
strony

Poz. 1. 
Ugruntowana 
pozycja i 
rozpoznawany znak 
biura PBN 

Drzewo, ludzie lasu to kojarzy się 
z biurem i ludźmi którzy przez lata 
wypracowywali tą markę.

Ugruntowana 
pozycja i 
rozpoznawalny znak 
PBN znajdują się już 
w zapisach mocnych 
stron dotyczących 
stażu 
funkcjonowania oraz 
rozpoznawalności 
wśród mieszkańców. 
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11

Analiza SWOT 
biura PBN 
(str.5/6) 
kolumna: 
atuty/silne 
strony

Poz. 2.  Dobra 
polityka 
informacyjna biura 
PBN 

Szybka, systematyczna i dobra 
komunikacja z członkami. 

Wyniki 
anonimowych ankiet 
on-line pokazują, że 
odbiór działań biura 
jest inny: na 108 
członków mniej niż 
10% informuje o 
członkostwie na 
własnych stronach 
internetowych czy w 
wydawanych 
materiałach), 
członkowie na 
pytanie czym się 
zajmujemy udzielają 
rozproszonych 
głosów  od dotacji, 
przez historię, sport, 
rekreację, 
przedsiębiorczość, 
ochronę lasów itp. 
Pojawiają się 
również głosy 
mówiące, że jest za 
mało informacji o 
działalności PBN w 
ogóle. 

12

Moszna 
Zamek sp. z 
o.o. /Tomasz 
Ganczarek

Analiza SWOT 
tabela 1, punkt 
10 
 

Propozycja 
uzupełnienia 
zapisów

brak wymienionej imprezy o 
zasięgu ogólnopolskim tj. 
Muzycznego Święta Kwitnącej 
Azalii na Zamku w Mosznej 
(XXXI edycji)

Uwzględniono. 
Impreza została 
dopisana. 

13

Analiza SWOT 
tabela 1, punkt 
10 
str 3 w Tabeli 
"okazji/szanse" 

Propozycja 
uzupełnienia 
zapisów

nie umieszczono perełki 
województwa opolskiego tj. 
Zamku w Mosznej wraz z jego 
działalnością turystyczną, 
kulturalną, rozrywkową i 
gastronomiczno - hotelową.

Obiekt w Mosznej 
został już 
uwzględniony w 
Analizie SWOT jako 
element mocnych 
stron obszaru. 

14

Danuta Proks 

Analiza SWOT

Proponuję 
ujednolicić w całym 
dokumencie 
terminologię na: 
mocne strony, słabe 
strony, szanse i 
zagrożenia

Jest najczęściej spotykane 
objaśnienie hasła „SWOT”

Uwzględniono

15 Analiza SWOT 
Str. 2 tabela 
wady
11. 

11. 
niewystarczająca 
liczba punktów 
opieki nad małymi 

Na terenie PBN funkcjonuje NŻ w 
Przysieczy, NŻ w Białej. Od 
stycznia 2016 r. działać będzie 
Żłobek w Komprachcicach

Uwzględniono. 
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niewystarczając
a liczba 
punktów opieki 
nad małymi 
dziećmi (do lat 
3) – na 8 gmin 
tylko 1 

dziećmi (do lat 3) – 
na 8 gmin tylko 2 
żłobki,

16

Analiza SWOT 
Str. 3 
zagrożenia
2. kryzys w 
Unii 
Europejskiej

Proponuję 
wykreślić

Kryzys w Unii Europejskiej (jaki? 
Ekonomiczny? Polityczny? Zw z 
uchodźcami? ) jest tak ogólnym 
zagrożeniem, że zanim dotknie  
Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich prędzej 
doświadczy nas globalne 
ocieplenie, deszcz meteorytów 
oraz wymarcie ludzkości. Kryzys 
w Unii Europejskiej może być 
zagrożeniem w analizie SWOT 
Polski, ale nie w analizie PBN (z 
całym szacunkiem i sympatią oby 
im się dobrze wiodło i się 
rozrastały). Wystarczą punkty 3 i 
4.

Program LEADER 
jest specjalną 
inicjatywą  Komisji 
Europejskiej. Ze 
względu na 
finansowanie ze 
środków UE oraz 
realizację 
międzynarodowych 
projektów 
współpracy kryzys w 
UE jest  dużym 
zagrożeniem dla 
funkcjonowania PBN 
(utrata finansowania, 
bariery w 
przemieszczaniu się 
spowodowane 
kontrolą graniczną). 

17

Analiza SWOT 
organizacji 
PBN
Mocne strony i 
słabe strony,

Rozpoznawalność 
członków PBN jest 
ujęta jednocześnie 
w mocnych i 
słabych stronach, to 
trochę niejasne

W  mocnych 
stronach ujęto dużą 
rozpoznawalność 
pracowników oraz 
samej organizacji, 
natomiast w słabych 
niską 
rozpoznawalność 
członków zarządu i 
poszczególnych 
członków w gminach 
(członkowie nie 
kojarzą się 
wzajemnie i nie 
wiedzą, kto z 
obszaru gminy jest 
ich reprezentantem w 
zarządzie) jeszcze 
słabiej wygląda 
sytuacja z 
rozpoznawalnością 
członków pomiędzy 
gminami. 

18 Urząd Gminy 
Łambinowice /

Analiza SWOT  
SŁABE 

Słaba oferta 
rekreacyjno-

Zauważalne i zdiagnozowane w 
skali krajowej i wojewódzkiej oraz 
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Katarzyna 
Byra, Maria 
Matusik-
Strombek

STRONY sportowa i 
kulturalna w 
mniejszych 
miejscowościach

powiatowej (projekty Strategii 
Partnerstwa Nyskiego) jest bardzo 
duże zróżnicowanie w bazie 
rekreacyjno-sportowej i 
kulturalnej, jak i ofercie zajęć i 
możliwości zagospodarowania 
wolnego czasu w poszczególnych 
miejscowościach. Widoczna jest 
przede wszystkim  ogromna  
dysproporcja w ofercie 
miejscowości najmniejszych z 
ofertą nikłą lub bardzo ubogą i 
największych z ofertą bardzo 
bogatą, wskazująca na 
niezrównoważony rozwój obszaru. 
Wydaje nam się, że tego problemu 
nie można pominąć w Strategii 
PBN, bo znaczyłoby to że 
koncentrujemy się tylko na 
rozwoju obszarów z dobrze 
rozwiniętą infrastrukturą, których 
skala obecnych potrzeb jest inna 
niż skala potrzeb obszaru ze słabą 
bazą infrastrukturalną. 
Pojęcie „puste świetlice”, które 
pojawia się w analizie SWOT 
naszym zdaniem nie wyczerpuje 
tematu bo kojarzy się tylko z 
brakiem kadry i zajęć w 
istniejących świetlicach (uważam 
że to może być zaniedbanie 
samorządu, który oddając obiekt, 
nie zapewnił kadry i oferty zajęć a 
organizacje pozarządowe na 
danym terenie są zbyt słabe, by 
coś na większą skalę i w dłuższym 
okresie zorganizować; z 
doświadczeń naszej gminy 
wynika, że wszędzie gdzie jest 
zatrudniona kadra i sensowna 
oferta dla ludzi to ludzie z niej 
korzystają). Braki w tym obszarze 
dotyczą również sfery rekreacyjnej 
w zakresie miejsc zabaw i 
rekreacji dla dzieci i miejsc 
rekreacji dla starszych 
niezrzeszonych w klubach 
sportowych (np. place zabaw, 
siłownie zewnętrzne,  ścieżki 
zdrowia, ścieżki rowerowe, 
ogólnodostępne boiska do siatki 

Uzupełniono 
częściowo opis 
słabej strony w poz. 
20 o proponowane 
zapisy. 
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czy kosza, korty tenisowe, 
zewnętrzne stoły do tenisa itp) + 
np. organizacja popołudniowych 
zajęć rekreacyjno-sportowych z 
instruktorem. Przy ograniczonym 
budżecie gminy i niewielkim 
funduszu społecznym realizacja 
tego typu przedsięwzięć w małych 
miejscowościach jest nierealna, co 
sprawia że stają się coraz bardziej 
marginalne, a w konsekwencji nie 
są atrakcyjnym miejscem do 
mieszkania czy prowadzenia 
firmy. A konsekwencje, wiadomo 
– wyludnianie, rodzice wożą 
dzieci do szkoły czy na zajęcia 
pozalekcyjne do miasta lub dzieci 
z niczego nie korzystają. 
Ostatecznie dorosłe już dzieci 
uciekają ze wsi w której nic nie 
ma, do miasta w którym jest 
wszystko.
Najważniejszym jest żeby 
wszelkie inwestycje w tej materii 
były bardzo dobrze przemyślane i 
dostosowane do rzeczywistych 
potrzeb danej społeczności 
lokalnej i jeśli to uzasadnione  
połączone z jakimiś działaniami 
miękkimi (np. zajęcia z 
instruktorami, piknik rodzinny w 
formie warsztatowej), żeby nie 
powstawały kolejne pomniki w 
formie pustych placów zabaw czy 
niewykorzystywanych siłowni 
zewnętrznych. Wydaje mi się, że 
potrzeba realizacji danej 
inwestycji w danej miejscowości 
powinna być poprzedzona bardzo 
konkretną analizą i diagnozą 
potrzeb (np. spotkanie z 
mieszkańcami, uchwała zebrania 
wiejskiego, podpisy co najmniej 
50 mieszkańców itp.)   

19 Analiza SWOT  
SŁABE 
STRONY

Niezrównoważony 
rozwój obszaru 
Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich 

Problem ten został zdiagnozowany 
na poziomie strategii 
województwa opolskiego i wydaje 
nam się, że nie można go pomijać 
w Strategii PBN, który swoim 
obszarem obejmuje zarówno 
gminy bogatsze jak i biedniejsze, 

Problem opisany  w 
diagnozie obszaru, 
gdzie w ujęciu 
tabelarycznym 
pokazano różnice 
pomiędzy 
poszczególnymi 
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co łatwo ocenić po poziomie 
wskaźników związanych z 
dochodami gmin.
Bardzo dużego zróżnicowania w 
poziomie rozwoju i zamożności 
poszczególnych gmin i ich 
mieszkańców nie można 
sprowadzić tylko do prostego 
antagonizmu „mieszkańcy zza 
lasu” – „sprzed lasu”, ale do 
mającego tradycję ponad 50-ciu lat 
niezrównoważonego rozwoju tych 
obszarów w obrębie jednego 
województwa, który jest widoczny 
tzw. „gołym okiem” po 
infrastrukturze zarówno publicznej 
jak i prywatnej, a gdyby sięgnąć 
głębiej to różnice w poziomie 
życia (jakość, standard, dostęp do 
usług, oferty itd.) są pewnie 
jeszcze głębsze. 

gminami. Uwaga 
uwzględniona 
częściowo. 

20
Analiza SWOT  
SŁABE 
STRONY

Niedostateczna 
infrastruktura 
kanalizacyjna 

W gminie Łambinowice jest to 
poważny problem,  gdyż 
większość obszaru gminy jest 
nieskanalizowana; 

Nie uwzględniono z 
uwagi na brak 
planów realizacji 
zadań tego typu w 
LSR.

21

Analiza SWOT  
SŁABE 
STRONY LUB 
ZAGROŻENIA

Płatna autostrada 
A4

Brak obwodnicy 
Niemodlina
Opór społeczeństwa 
wobec OZE

W skali kraju drogi o podobnym 
standardzie są niepłatne (np. S8)
Sygnalizowane tematy pojawiały 
się na spotkaniu konsultacyjnym; 
w przypadku OZE opór 
społeczeństwa może blokować 
wiele inwestycji związanych z 
OZE

Uwzględniono 
częściowo

22
Analiza SWOT 
SILNE 
STRONY

Rozwijająca się 
rekreacja konna / 
agroturystyka

W Gminie Łambinowice są 
obecnie 3 stadniny koni, które się 
rozwijają. Nie wiem jakie to ma 
przełożenie na cały obszar Borów, 
ale u nas widoczny jest rozwój 
rekreacji konnej jako oferty  wsi 
dla mieszkańców miasta. Być 
może tę mocną stronę należy 
uogólnić w kontekście całego 
obszaru PBN np. rozwijająca się 
agroturystyka (stadniny koni, 
gospodarstwa agroturystyczne, 
miejsca do wędkowania itp.)

Tematyka 
uwzględniona w 
LSR.

23
Krzysztof 
Szopa

Diagnoza 

Błędy 
literowe/matematyc
zne na stronach 1, 
3, 4, 6, 8

Wszystkie 
uwzględniono. 
Naniesiono poprawki 
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24 Diagnoza Strona 2 Brak tabeli 
Uzupełniono 
diagnozę o brakującą 
tabelę

25

Urząd Gminy 
Łambinowice /
Katarzyna 
Byra, Maria 
Matusik-
Strombek

Diagnoza

Analiza sieci 
obiektów 
kulturalnych w 
gminach BN [...]. 
Istotnym 
problemem 
pozostaje natomiast 
kwestia braku
wystarczającej ilość 
zajęć świetlicowych 
i oferty 
(szczególnie dla 
młodzieży 
gimnazjalnej i 
seniorów) we 
wspominanych 
obiektach.

Proponuję poszerzyć tę tematykę o 
analizę sieci terenów / obiektów 
rekreacyjno-sportowych na 
terenach gmin. Jest to ważna sfera 
aktywności mieszkańców, więc 
jeśli analizujemy temat świetlic i 
braku w nich zajęć, należałoby 
poruszyć również kwestię terenów 
/ obiektów rekreacyjno-
sportowych (wystarczająco? za 
dużo? za mało?) i ich 
wykorzystania przez 
mieszkańców.   

Uwzględniono 
częściowo

26 Diagnoza Brak zagadnienia

Niezrównoważony rozwój obszaru 
Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich – jako podpunkt 
w diagnozie

Uwzględniono 
częściowo 

27 Diagnoza s. 6, tabelka 

Proponujemy podanie źródła 
danych dla tej tabelki. W 
przypadku Gminy Łambinowice 
pewne wątpliwości budzi bardzo 
wysoki dochód na mieszkańca, 
zwłaszcza w kontekście kolejnych 
informacji, że w gmina jest na 3 
miejscu jeśli chodzi o bezrobocie i 
na 2 miejscu jeśli chodzi o liczbę 
mieszkańców korzystających z 
OPS.

Podano źródło 
danych

Niemodlin, 25.11.2015 r. 
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