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1. WSTĘP 
Strategia rozwoju gminy jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to 
dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju gminy. 
Strategia jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania gminą. Pozwala na 
zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz gminy, niezależnie od zmieniających się 
uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi, 
zwykle ograniczonymi zasobami gminy, takimi jak: zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki 
finansowe. 
Dobrze zorganizowany proces opracowania strategii umożliwia zaangażowanie władz lokalnych 
oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie zgłaszanych opinii i pomysłów 
pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie się identyfikowała w dużym stopniu 
społeczność lokalna. Utożsamianie się władz i mieszkańców gminy z opracowaną strategią 
stanowi niezbędny warunek jej skutecznej realizacji. 
 
Rysunek 1. Schemat planowania strategii rozwoju Gminy 
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Konieczność posiadania aktualnej strategii rozwoju gminy podyktowana jest nie tylko względami 
praktycznymi „dobrego rządzenia”, ale również wynika z uregulowań prawnych, zawartych między 
innymi w ustawie o samorządzie gminnym czy też ustawie o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju, w której strategie gmin i powiatów zostały zaliczone – obok strategii rozwoju kraju, 
strategii sektorowych oraz strategii wojewódzkich – do kluczowych dokumentów planistycznych, 
na podstawie których powinna być prowadzona polityka rozwoju kraju (Art. 9 ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. Nr 227,poz. 1658). Strategia 
rozwoju gminy stanowi również formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków 
o finansowanie zadań ze źródeł unijnych.  
Na przykład jednym z warunków ubiegania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 jest posiadanie aktualnej strategii rozwoju lokalnego 
wraz z wynikającym z niej wieloletnim planem inwestycyjnym. 

 
Założono że strategia będzie dokumentem średniookresowym, a okres jej realizacji przypadnie na 
lata 2011-2021. Przyjęcie takiego horyzontu czasowego jest zgodne z zaleceniami planistycznymi 
oraz pozwala na dostosowanie strategii do wymogów wynikających z obowiązującej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej 2007-2013 oraz przyszłej 2014-2020. 
Z uwagi na dość długi okres obowiązywania strategii, przyjęto, że musi to być dokument 
uniwersalny, koncentrujący się na rozwiązaniu najważniejszych problemów rozwojowych gminy 
i jej mieszkańców. 
 

2. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY 
LEŚNICA 
Planuje się, iż opracowana Strategia Rozwoju Gminy Leśnica zostanie wdrażana na terenie gminy 
Leśnica w latach 2011–2021. 
Strategię Rozwoju Gminy Leśnica wykonano zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990r.                         
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity + zmiany). 
 
Zadania zapisane w Strategii Rozwoju Gminy Leśnica są zgodne wraz z: 

- Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla gminy 
Leśnica na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016 wraz 
z Prognozą oddziaływania na środowisko (Uchwała Nr XXXIII/219/09 Rady Miejskiej 
w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r.) 

- Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2010 – 2012 (Uchwała Nr XLII/264/10 Rady 
Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. 

 
Ponadto Strategia Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2011–2021 została opracowana zgodnie 
z zasadami przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz przyszłej na lata 2014-2020. 
W odniesieniu do Strategii Rozwoju przyjęto następujące założenia: 

- realizacja Strategii ma służyć mieszkańcom gminy oraz instytucjom i organizacjom 
funkcjonującym na omawianym terenie. 

- decyzję o przyjęciu Strategii oraz decyzję dotyczącą realizacji jej założeń podejmuje Rada 
Miejska w Leśnicy 

- strategia została opracowana przy współudziale mieszkańców miasta i gminy, co wpływa 
na wartość tego dokumentu. W pracy nad strategią wykorzystana została wiedza ludzi 
najlepiej znających problemy i potrzeby gminy, a także nastąpiła integracja społeczności 
wokół istotnych problemów gminy. 

- projekt strategii poddano społecznej konsultacji, której wyniki wpłynęły na hierarchizację 
potrzeb i celów. 

Strategia Rozwoju Gminy Leśnica będzie na bieżąco aktualizowana we współpracy z lokalnymi 
partnerami społeczno – gospodarczymi. 
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3. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO  
Zaprezentowana poniżej diagnoza stanu wyjściowego obejmuje szczegółową analizę 
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju miasta i gminy. Do czynników zewnętrznych 
mogących w istotny sposób wpłynąć na rozwój miasta i gminy zaliczono postępujące procesy 
integracyjne i globalizacyjne w Europie, stosowanie polityk wspólnotowych (w tym polityki rolnej i 
polityki rozwoju obszarów wiejskich), a także takie zjawiska jak rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, pojawianie się nowych form turystyki czy niekorzystnie kształtujące się trendy 
demograficzne. 
Natomiast oceny czynników wewnętrznych rozwoju miasta i gminy, dokonano w sześciu 
najważniejszych obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy, zwracając 
szczególną uwagę na powiązanie analizowanych obszarów z przyjętym w strategii systemem 
monitorowania. Zbiorcza analiza SWOT jest podsumowaniem przeprowadzonych badań 
analitycznych i stanowi podstawę do sformułowania właściwej diagnozy strategicznej, która z kolei 
służy do określenia właściwej wizji i strategii rozwoju gminy. 

3.1. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH ROZWOJU GMINY  

Należy przypuszczać, że rozwój gminy Leśnica, podobnie jak i zdecydowanej większości gmin 
w Polsce, będzie mocno uzależniony od szeregu czynników zewnętrznych. Niektóre z nich będą 
miały pozytywny wpływ na rozwój miasta i gminy, natomiast inne mogą w sposób istotny 
przyczynić się do ograniczenia ich rozwoju. 
W niniejszej analizie ograniczono się do krótkiej charakterystyki kilku najważniejszych 
pozytywnych i negatywnych zjawisk, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na szanse rozwoju 
gminy. Od uświadomienia sobie znaczenia tych zjawisk zależy w dużej mierze poprawność 
sformułowania diagnozy i strategicznej wizji rozwoju gminy. 
Do głównych czynników zewnętrznych, mogących pozytywnie wpłynąć na rozwój gminy Leśnica, 
należy z pewnością zaliczyć: 
Postępujące procesy integracyjne w Unii Europejskiej, dokonujące się w wymiarze 
przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Z licznych analiz oceniających możliwy wpływ 
procesów integracyjnych na rozwój Opolszczyzny wynika, że w dłuższej perspektywie czasu 
należy spodziewać się szeregu pozytywnych zjawisk związanych z modernizacją gospodarki 
i infrastruktury technicznej, napływem inwestycji i nowych technologii, rozwojem nowych form 
zatrudnienia, a także poprawą poziomu wykształcenia i jakości życia mieszkańców regionu. 
Należy mieć nadzieję, że również  gmina Leśnica będzie objęta częścią pozytywnych procesów 
rozwojowych zachodzących na obszarze Polski i województwa opolskiego. 
Transfer do regionu znacznych środków finansowych, związanych z realizacją przez Polskę 
programów współfinansowanych z Unii Europejskiej.  Szacuje się, że w latach 2007-2015 łączny 
napływ środków z UE do województwa opolskiego może wynieść nawet 5 mld euro. Około 60% 
tych środków (3 mld euro) będzie pochodzić z programów realizowanych w ramach unijnej polityki 
spójności, natomiast pozostała kwota (2 mld euro) będzie dostępna w ramach wdrażania                               
w województwie opolskim instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (w tym tych związanych 
z rozwojem obszarów wiejskich i płatnościami bezpośrednimi dla rolników). Od wielkości 
i efektywności wykorzystania tych środków będzie w dużej mierze zależał rozwój społeczności 
lokalnych, w tym również miasta i gminy Leśnica. 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego i możliwości z tym związanych. Przewiduje się,                            
że w ciągu najbliższych lat nastąpi szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
przyczyniający się do ich powszechnego wykorzystania przez coraz szersze kręgi społeczeństwa. 
Łatwy dostęp do informacji i wiedzy stanowi obecnie fundament rozwoju i może stać się ważnym 
czynnikiem zmierzającym do  wyrównywania szans rozwojowych i przeciwdziałania marginalizacji 
terenów wiejskich i małych miasteczek Opolszczyzny. Wraz z upowszechnianiem się infrastruktury 
komunikacji elektronicznej możliwy będzie stopniowy rozwój różnych form zatrudnienia oraz 
samokształcenia mieszkańców. Powszechny dostęp do technik informacyjnych będzie 
z pewnością przyczyniał się do zwiększenia atrakcyjności obszaru i ograniczał występujące 



8 
 

w poszczególnych gminach problemy społeczne i gospodarcze, takie jak bezrobocie, ubóstwo, 
patologie społeczne, itd. 
Rosnące znaczenie walorów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju różnych form 
turystyki. W ciągu najbliższych lat, turystyka będzie stanowiła jedną z najszybciej rozwijających 
się branż, zarówno w Europie jak i w Polsce. Rynek usług turystycznych, będzie w dużej mierze 
kształtowany przez kompleksowe produkty turystyczne, które w dużym stopniu oparte będą na 
lokalnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Biorąc pod uwagę bogate dziedzictwo 
przyrodnicze i kulturowe Opolszczyzny, wydaje się, że wiele gmin z regionu będzie miało duże 
możliwości włączenia się w ogólnokrajowy proces rozwoju i świadczenie usług turystycznych. 
Dotyczy to również miasta i gminy Leśnica, która z pewnością będzie miała realne szanse na 
rozwój różnych form turystyki i rekreacji. 
Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. Założenia polityki energetycznej Wspólnoty 
Europejskiej zakładają wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem                    
w krajach Unii Europejskiej do 12% w roku 2010 i 21% w roku 2020. Ponadto udział biopaliw                        
w zużyciu paliw silnikowych w transporcie ma w roku 2020 wynieść nie mniej niż 5,75%. 
Przewiduje się, że sektor energetyki odnawialnej w Polsce będzie rozwijał się w oparciu o trzy 
podstawowe źródła: biomasę (pochodzącą głównie z upraw energetycznych oraz odpadów 
rolnych i komunalnych), energię wiatrową oraz wodną. Dodatkowym źródłem do wykorzystania, 
chociaż na mniejszą skalę, będzie również energia geotermalna i słoneczna. Rozwój energetyki 
odnawialnej będzie z pewnością stanowił mocny impuls rozwojowy dla kraju i regionów. 
W dłuższej perspektywie czasu należy spodziewać się napływu nowych inwestycji i technologii, 
a popyt na odnawialne surowce energetyczne stworzy dla wielu gmin wiejskich alternatywę dla 
modernizacji rolnictwa oraz dodatkowe szanse na różnicowanie działalności gospodarczej na wsi. 
Do negatywnych czynników zewnętrznych mogących ograniczyć możliwości rozwojowe miasta 
i gminy Leśnica, należy zaliczyć: 

 Wspólna polityka rolna, która z jednej strony wymusza modernizację i efektywność 
polskich gospodarstw rolnych, zaś z drugiej może prowadzić do upadku znacznej części 
małych i nierentownych gospodarstw rolnych. Problem ten może w szczególności dotyczyć 
gospodarstw rolnych z województwa opolskiego, które w większości są rozdrobnione 
i w dłuższej perspektywie czasu mogą nie sprostać narastającej w tym sektorze 
konkurencji. Biorąc pod uwagę niekorzystną strukturę zatrudnienia w rolnictwie, upadek 
wielu gospodarstw rolnych mógłby powodować poważne problemy społeczne na poziomie 
lokalnym, ograniczając znacznie możliwości rozwojowe i inwestycyjne wielu gmin, w tym 
również miasta i gminy Leśnica. 

 Narastająca emigracja ludzi młodych za granicę. Coraz szerszy dostęp do 
europejskiego rynku pracy, połączony z brakiem realnych możliwości zatrudnienia 
w miejscu zamieszkania, powoduje, że coraz więcej młodych i dobrze wykształconych 
ludzi decyduje się na szukanie pracy poza granicami kraju. Proces ten zaczyna już 
negatywnie wpływać na regionalny rynek pracy oraz sytuację gospodarczą w regionie, 
ograniczając szanse rozwojowe województwa i poszczególnych jednostek 
samorządowych. Ponadto, w wymiarze lokalnym, dalsze utrzymywanie się zjawisk 
emigracyjnych może prowadzić do wyludniania się obszarów wiejskich i zachwiania 
funkcjonowania podstawowych struktur społeczno-kulturowych w wielu gminach. 

 Niedostosowanie środków unijnych do potrzeb inwestycyjnych większości 
samorządów lokalnych w regionie. Ryzyko takie jest coraz bardziej realne w związku 
z zobowiązaniem Polski do przeznaczenia co najmniej 60% środków z Unii Europejskiej na 
realizację celów tzw. Strategii Lizbońskiej, koncentrującej się przede wszystkim na 
rozwiązywaniu problemów ogólnoeuropejskich, zaś w niewielkim stopniu uwzględniającej 
potrzeby rozwojowe wielu samorządów lokalnych. Takie podejście może doprowadzić do 
sytuacji, w której tylko niewielki odsetek samorządów lokalnych będzie mógł uzyskać 
wsparcie na modernizację swojej podstawowej infrastruktury, zaś zdecydowana większość 
będzie musiała rozłożyć w czasie zaplanowane inwestycje, co z pewnością ograniczy ich 
konkurencyjność i zdolność do inwestowania w innych obszarach rozwoju. 
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3.2. ANALIZA UWARUNKOWAŃ WEWNĘTRZNYCH GMINY  

3.2.1. RYS HISTORYCZNY  

Miasto i jedenaście wsi sołeckich, należących obecnie do gminy Leśnica, powstało w różnych 
okresach historycznych, o czym świadczą zachowane dokumenty pisane. Struktura i formy 
osadnictwa gminy, wytworzone w historycznym procesie rozwoju, charakteryzuje z jednej strony 
znaczne zróżnicowanie, będące skutkiem odmienności uwarunkowań rozwojowych, z drugiej zaś 
pewne cechy wspólne wyrażające podobne mechanizmy procesów rozwojowych. 
 
Głównym ośrodkiem administracyjny jest miasto Leśnica położone na południowo-wschodnim 
zboczu Masywu Chełmskiego. Nazwa miasteczka jest bardzo stara i wywodzi się od lasów, które 
niegdyś otaczały osadę. Pierwsza wzmianka zamieszczona została w 1217 roku w dokumencie 
księcia opolskiego Kazimierza. Tym dokumentem książę udzielił Leśnicy, należącej do kapelana 
książęcego Sebastiana i jego brata Grzegorza, zwolnienia od ciężarów prawa książęcego na tych 
samych warunkach, jakie uzyskali "goście" (hospitels), tzn. osadnicy niemieccy osiedleni 
poprzednio przez tego samego księcia w Opolu i Raciborzu. Prawo niemieckie poprzez mniejsze 
obciążenia i większe swobody umożliwiało szybszy rozwój miejscowości. We wspomnianym 
dokumencie mowa jest o Leśnicy jako osadzie targowej. Dokument ten pozwala uznać Leśnicę za 
jedną z najstarszych miejscowości w tej części Śląska. Książęta opolscy nadali miastu herb 
przedstawiający złotego orła górnośląskiego na błękitnym tle. Z dokumentu z 20 stycznia 1257 
wydanego przez księcia Władysława I wynika, ze istniał już wtedy w Leśnicy drewniany kościół 
parafialny pod wezwaniem Trójcy Świętej. W 1384 r. Leśnica była otoczona murami z trzema 
bramami: lichyńską, kozielską i żyrowską. W 1386 r. wójtostwo w Leśnicy oddano Pakoszowi 
z Bierawy. W tym samym roku wymieniono w dokumentach leśnicką łaźnię miejską, ławę 
piekarską, rzeźniczą i szewską. 
W 1429 r. Leśnica została spalona przez husytów podczas ich wyprawy na Śląsk. Z dokumentu 
z 1439 r. wynika, że wójtem w Leśnicy był Strala. W 1451 r. spaliło się całe miasto wraz 
z kościołem i 17 domami poza miastem. Dopiero w 1498 r. wybudowano nowy kościół św. 
Marcina. 
Od 1638 r. Leśnica stanowiła własność rodziny Promnitz. W latach 1650-1807 miasto należało do 
rodziny Colonna, która miała swoją siedzibę w Strzelcach Opolskich. W 1807 r. Leśnica przestała 
być miastem prywatnym i uzyskała samorząd. 
W okresie I wojny światowej zginęło 165 mieszkańców Leśnicy, głównie mężczyzn walczących 
w szeregach armii niemieckiej. Kapitulacja Niemiec i proklamowanie państwowości polskiej 
w 1918 r. podniosły temat nowego wytyczenia granic na Górnym Śląsku. W Leśnicy, położonej na 
obszarze mieszanego etnicznie powiatu strzeleckiego, od 1919 r. działała komórka Polskiej 
Organizacji Wojskowej Górnego Śląska pod kierownictwem Antoniego Panteroka. Wśród 
mieszkańców miasta wyraźnie przeważała jednak ludność niemiecka: w plebiscycie górnośląskim 
20 marca 1921 r. 899 osób opowiedziało się za pozostaniem w granicach Niemiec, a 101 za 
przyłączeniem do Polski. 
W trakcie III powstania śląskiego w maju i czerwcu 1921 Leśnica oraz sąsiednie miejscowości były 
miejscem krwawych walk. 7 maja 1921 r. została zdobyta przez baon strzelecki Pawła Dziewiora 
z podgrupy "Bogdan", po czym 9 maja odparto kontrnatarcie z rejonu Zdzieszowic. 21 maja 
zdobyta przez wojska niemieckie nacierające ze strony Gogolina. Odzyskane przejściowo 
w krwawych walkach przez oddziały katowickiego pułku Walentego Fojkisa. Ostatecznie podział 
Górnego Śląska w 1922 r. pozostawił miasto po stronie niemieckiej. 
W 1934 r. Leśnica uzyskała połączenie kolejowe z Kędzierzynem-Koźlem i Strzelcami Opolskimi. 
Ze względu na słowiańskie brzmienie historycznej nazwy niemieckiej Leschnitz, nazistowska 
administracja przemianowała w 1936r. miasto na Bergstadt. W okresie II wojny światowej 
w rejonie Leśnicy Niemcy założyli obozy pracy dla Żydów i jenieckie oddziały robocze. Ofiary 
niemieckiego obozu pracy pochowano w rejonie Muzeum. Wojna pociągnęła za sobą liczne ofiary 
spośród mieszkańców Leśnicy. W styczniu 1945 r. do miasta zbliżył się front, który przyniósł 
śmierć także wielu jego cywilnym mieszkańcom. Wiele budynków uległo wtedy zniszczeniu. 
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Po przejściu frontu pierwszym burmistrzem Leśnicy został Paweł Lelonek. Leśnica pozostając 
w cieniu potężnych przemysłowych sąsiadów, jak Kędzierzyn-Koźle i Zdzieszowice, przeżywała 
w okresie powojennym słaby rozwój. Brak przemysłu i upadek rzemiosła groził nawet w 1950 r. 
odebraniem jej praw miejskich. 
Dnia 1 stycznia 1999 r. w wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju, Leśnica uzyskała 
statut gminy miejsko-wiejskiej, wchodzącej w skład powiatu strzeleckiego województwa 
opolskiego.  
Rys historyczny dla poszczególnych sołectw Miasta i Gminy Leśnica został szczegółowo 
przedstawiony poniżej. 
 
Czarnocin 
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1485 roku. W najstarszym dokumencie 
wymieniona została nazwa "Czarnozenie". Później nazywano wioskę "Czarnosin" lub 
"Czarnosień". Do 1945 roku obowiązywała urzędowa nazwa Scharnosin. W 1845 roku na terenie 
wsi były 4 młyny i gorzelnia, a od 1861 roku funkcjonowała również karczma. W 1910 roku 
Czarnocin liczył 374 mieszkańców, w 1939 roku - 272, a obecnie zamieszkuje tutaj blisko 200 
osób. 
 
Dolna 
W 1615 r. wioskę kupił hrabia Jerzy von Redem. 150 lat później właścicielem jej został hrabia 
Colonna. Dolna miała już wtedy własną szkołę, w której zatrudniony był jeden nauczyciel. W 1783 
roku Dolna liczyła 195 mieszkańców. Kolejnym właścicielem wioski został w 1817 roku baron von 
Gastheimb. Liczba mieszkańców wzrosła wówczas do 249. Najciekawszym zabytkiem we wsi jest 
kościół parafialny p.w. Piotra i Pawła wzmiankowany już w 1335 r. Obecny gotycki kościół 
zbudowany został zapewne w XV wieku. Liczne przebudowy świątyni sprawiły, że zatarciu uległo 
wiele jej cech gotyckich.  
 
Góra Świetej Anny 
Niegdyś nazwa tej miejscowości brzmiała „Święta Anna”, a później Annaberg lub Sankt Annaberg. 
Jej powstanie i rozwój wiąże się z klasztorem franciszkanów. W 1720 roku wioska liczyła zaledwie 
54 mieszkańców, w 1843 roku liczba ta wzrosła do 476. W tym czasie wieś była ośrodkiem 
rzemieślniczym i miejscem targowym. W 1910 roku Góra Świętej Anny liczyła 704 mieszkańców, 
obecnie zamieszkuje ją blisko 550 osób. Góra Świętej Anny jest szczególnym miejscem 
w krajobrazie Śląska Opolskiego. Od niepamiętnych czasów ludzie otaczali ją czcią i wyznaczali 
jako cel swoich pielgrzymek i modlitw. Góra Świętej Anny i okolice wchodzą w skład utworzonego 
w 1988 roku Parku Krajobrazowego. 
 
Kadłubiec 
Miejscowość leżąca na północny zachód od Leśnicy, w 1679 roku była własnością leśnickiego 
proboszcza. W 1720 roku liczyła 82 mieszkańców, a kilkadziesiąt lat później żyło w niej 6 kmieci, 
9 zagrodników oraz 75 mieszkańców. Na jej terenie był wiatrak typu holenderskiego. 
 
Lichynia 
Wioska położona na wschód od Leśnicy. Nazwa miejscowości pochodzi od wyrazu lichy, co 
można wiązać z niską klasą tutejszej ziemi. W 1410 roku książę opolski Bolko IV prowadził spór 
ze swoim bratem Bernardem o zboże z Lichyni, Zalesia i Leśnicy. Późniejsze dzieje wioski 
związane były z pobliskimi Sławięcicami, a w roku 1782 Lichynia przeszła w ręce rodziny 
Hohenlohe, która władała na tym terenie do 1945 roku. W roku 1843 we wsi był młyn wodny, 
wapiennik i cegielnia, a w roku 1861 zamieszkiwało ją 728 osób. 
 
Łąki Kozielskie 
Łąki Kozielskie leżą w południowej części gminy w pobliżu kilku kompleksów leśnych. Dzieje 
wioski związane są z przeszłością Koźla. W 1783 roku należała ona do latyfundium kozielskiego 
stanowiącego własność hrabiego Plettenberga. Mieszkało tu wtedy 185 osób. W 1843 roku 
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w Łąkach Kozielskich były następujące budynki: zamek, folwark, 3 wodne młyny i 79 prywatnych 
domów. Wioska liczyła wówczas 550 mieszkańców. Należała do niej także kolonia Kuszówka. 
 
Poręba 
Wioska położona u podnóża Masywu Chełmskiego. Poręba to obszar w lesie, gdzie wycięto 
drzewo i taka jest prawdopodobnie etymologia nazwy wioski. W XV i XVI wieku należała do 
znanego rodu rycerskiego Strzałów, fundatorów pierwszego kościoła na Górze Świętej Anny. 
Podkreślić należy, że obszar tej góry przez długi czas należał właśnie do dóbr w Porębie. W 1637 
roku wieś nabył Melchior Ferdynand Gaszyn. Sto lat później liczyła ona 97 mieszkańców. Obecnie 
mieszka w niej blisko 300 osób.  
 
Raszowa 
Nazwa wioski wywodzi się od nazwiska właściciela lub dzierżawcy Rass. W wykazie wsi 
książęcych z 1532 roku użyto nazwy Russowa, a w kościelnych sprawozdaniach powizytacyjnych 
z lat 1679 i 1688 wieś występuje, jako Raszowa oraz Rassowa. Do 1810 roku wioska należała do 
klasztoru cystersów w Jemielnicy. W tym czasie liczyła ona 259 mieszkańców. Obecnie jest to 
duża wioska zamieszkała przez 1100 osób. 
W latach 1927-1928 włączono do niej wioskę Rokicie (Rokitsch), na terenie której znajduje się 
barokowy kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych z 1791. Wewnątrz świątyni 
znajduje się ciekawy barokowy ołtarz główny z rzeźbami świętych i aniołków. 
 
Wysoka 
Wioska łączy się od południa z miejscowością Góra Świętej Anny. W 1234 roku wioska nosiła 
nazwę Visoka. Należała wówczas do klasztoru w Czarnowąsach. W 1421 roku była własnością 
Petrasza Strala. 53 lata później ówcześni właściciele Wysokiej zostali powieszeni w lesie koło 
Wysokiej, a ich dobra zburzono. Była to kara za dokonywane przez nich rabunków, których 
ofiarami padali kupcy. W późniejszym okresie wioska należała do rodów Buchtów, 
Dzierżanowskich oraz Gaszynów. Od 1799 do 1927 roku Wysoka była własnością rodziny von 
Thun. Obecna, gotycko-renesansowa, świątynia w Wysokiej powstała na przełomie XIV i XV 
wieku. W ciągu wieków kościół był wielokrotnie rozbudowywany, ostatnio w 1934 roku, kiedy to 
wzniesiono nowy neobarokowy kościół centralny. Dawne prezbiterium pokrywa cenna dekoracja 
sgraffitowa o motywach roślinnych z umieszczoną tam datą 1598 r. Wartościowymi zabytkami są 
także: późno-renesansowa rzeźba Św. Trójcy oraz ozdobna krata z 1602 r., w której ośrodkiem 
kompozycji zwieńczenia jest polichromowana scena Ukrzyżowania na Drzewie Życia. 
Zalesie Śląskie 
Wieś położona jest w odległości 6 km na pd. wsch. od Leśnicy, przy drodze do Sławięcic 
(Kędzierzyna - Koźla). Po raz pierwszy wymieniona została w dokumencie z roku 1223 jako 
Zalese, czyli osada za lasem. Ludność Zalesia trudniła się rolnictwem, warzywnictwem oraz 
drobnym rzemiosłem. Już na początku XIII wieku istniał w wiosce drewniany kościół. Później 
zbudowano murowany, którego gotyckie prezbiterium z około 1400 roku zachowało się do dziś. 
W latach 1812-1825 przebudowę kościoła w Zalesiu Śląskim przeprowadził budowniczy z Ujazdu, 
Karol Heintze,  

3.2.2. RYS KULTUROWY  

Miasto i Gmina Leśnica może pochwalić się bogatym życiem kulturowym, albowiem na ich terenie, 
organizowanych jest w ciągu roku wiele interesujących imprez środowiskowych, m.in.: 

 imprezy organizowane cyklicznie na terenie gminy: 
- Dożynki Gminne, 
- Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej – Góra 

Świętej Anny, 
- Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej – Lichynia, 
- Gminny Dzień Seniora – Lichynia, 
- Regionalny Przegląd Koni – Poręba, 
- Spotkanie na wulkanie – Góra Świętej Anny, 
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 imprezy organizowane cyklicznie i współorganizowane przez Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Leśnicy: 
- Noworoczny Koncert  Kolęd   
- Spotkanie karnawałowe w  Kadłubcu  
- Dzień Babci i Dziadka w Leśnicy  
- Gala Noworoczna Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Leśnica  
- Dzień Babci i Dziadka w Łąkach Kozielskich  
- Spotkanie karnawałowe 
- Dzień Kobiet w Leśnicy  
- Otwarte Szachowe Mistrzostwa Gminy Leśnica  
- Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego  
- Eliminacje dla przedszkoli i szkół podstawowych do II Regionalnego Przeglądu 

Twórczości Śląskiej  
- Regionalny Przegląd Twórczości Śląskiej  
- Miejsko-Gminny Turniej Recytatorski Przedszkolaków  
- Przegląd Mażoretek  
- Dzień Matki i Dzień Działacza Kultury  
- Dzień Dziecka  
- Spotkanie Odpustowe w Górze Świętej Anny  
- Festyn Rodzinny w Leśnicy  
- Bal przebierańców dla dzieci  
- Gminne Święto Piwa  Występy kapel i zespołów   
- II Gminny Przegląd Twórczości  
- Świąteczny Koncert Kolęd  
- Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych  
- Bożonarodzeniowy Turniej Szachowy  

 ważniejsze imprezy organizowane przez sołectwa i inne organizacje w miejscowościach 
gminy Leśnica 
- Dożynki parafialne, dożynki gminne 
- Przegląd koni - Poręba 
- Festiwal latawców w Leśnicy 
- Dzień Dziecka i Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Dziadka  
- Święto Marcina 
- Dzień Kobiet 
- Stawianie Drzewka Majowego i Majówka dla wszystkich mieszkańców 
- Rodzinny Rajd Rowerowy 
- Babski Comber - Leśnica 
- Wieczór Karnawałowy  - Leśnica 
- Spotkanie z Mikołajem 
- Powitanie lata  - Czarnocin  
- Bal przebierańców  
- Spotkanie seniorów  
- Spotkanie podożynkowe – Łąki Kozielskie  
- Andrzejki   
- Impreza Bożonarodzeniowa – Łąki Kozielskie  
- Bal Sylwestrowy  
- Dzień Świętego Józefa - Dolna 
- Festyn rodzinno-sportowy - Dolna  
- Rodzinny Dzień Dziecka 
- Popołudnie walentynkowo-karnawałowe - Krasowa 
- Odpust św. Jana  Krasowa  - Krasowa 
- Festyn Rodzinny (Dzien Matki, Dziecka i Ojca) - Kadłubiec  
- Pożegnanie Lata – Bauernfest - Kadłubiec               
- Turniej gminny piłki siatkowej - Dolna 
- Zakończenie lata - Raszowa 
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Na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113) Rada Miasta i Gminy Leśnica nadaje tytuł „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” osobom 
fizycznym i instytucjom. Ostatnia Uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta w dniu 9 
sierpnia 2010r. przez Rade Miejską w Leśnicy (Uchwała Nr XLVII/281/10).  

3.2.3. POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA  

Leśnica jest siedzibą gminy miejsko – wiejskiej, łącznie zajmuje powierzchnię 94,50 km2. Gminę 
zamieszkuje 8 042 osób (stan na koniec 2010r.) przy gęstości zaludnienia wynoszącej 85 
osób/km2, jest zatem niższa od średniej gęstości zaludnienia w powiecie (111 osób/km2) 
i w województwie (113 osób/km2). 
Liczne zabytki oraz atrakcje i malownicze tereny turystyczno-rekreacyjne stwarzają doskonałe 
warunki tak dla inwestowania jak i dla wypoczynku. Lokalizacja w strefie autostrady A-4, 
nowoczesna sieć połączeń telekomunikacyjnych z krajem i zagranicą, a także dogodne 
połączenia drogowe i kolejowe to zdecydowanie poważne atuty gminy.  
Gmina Leśnica należy do najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym  rejonów 
Opolszczyzny. O jej wyjątkowości decydują:  

- Góra Świetej Anny – klasztor, bazylika, kalwaria, rajski plac, Grota  Lurdzka 
- bogate zasoby dziedzictwa kulturowego wyrażające się w ilości obiektów zabytkowych, 

historycznych elementów zagospodarowania przestrzeni, unikalnymi układami 
przestrzennymi wsi, 

- walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny, 
- ciekawy krajobraz, zwłaszcza terenów północnych gminy (masyw Góry Chełmskiej 

z formami krasowymi w rejonie Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny), 
- powiązania szlakami turystycznymi  z sąsiednimi terenami, 
- obecność największego w Polsce i jednego z największych w Europie amfiteatru. 

Obliczony na 7 tys. miejsc siedzących i 23 tys. miejsc stojących umożliwia organizację 
imprez przyciągających turystów i mieszkańców Opolszczyzny, 

- park wiejski w Raszowej pełniący funkcję rekreacyjno – wypoczynkową, 
- geopark. 

 
 
Położenie geograficzne i administracyjne miasta i gminy Leśnica: 
 

Gmina Leśnica położona jest w zachodniej części Wyżyny Śląskiej, w środkowo 
wschodniej części województwa opolskiego w powiecie strzeleckim, u podnóża 
Góry Świętej Anny. Leśnica graniczy od strony wschodniej z gminą Ujazd, od 
południa z miastem Kędzierzyn-Koźle, od zachodu z gminą Zdzieszowice, a od 
północy z gminą Strzelce Opolskie. Głównym ośrodkiem usługowym oraz siedzibą 
administracji samorządowej jest miasto Leśnica. Obsługą gminy w zakresie oświaty 

ponadgimnazjalnej, podstawowej ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości,  urzędu pracy 
i ubezpieczeń społecznych, a także obsługi ponadlokalnych dróg publicznych, ochrony 
przeciwpożarowej (zawodowej) i sanitarno-epidemiologicznej oraz obsługi geodezyjnej zapewnia 
miasto powiatowe Strzelce Opolskie oraz miasto wojewódzkie Opole. 
Na terenie Gminy Leśnica znajduje się 21 miejscowości: miasto Leśnica z siedzibą władz Gminy, 
z czego 11 posiada status sołectwa. Podział administracyjny gminy przedstawia się następująco: 

 Leśnica - miasto, 
 Kowalików – część miasta Leśnica, 
 Księżą Wieś - część miasta Leśnica, 
 Stoki - część miasta Leśnica, 

 Czarnocin - wieś, 
 Dolna - wieś, 
 Góra Świętej Anny - wieś, 
 Kadłubiec - wieś, 
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 Krasowa - wieś, 
 Lichynia - wieś, 
 Granica – przysiółek wsi Lichynia, 

 Łąki Kozielskie - wieś, 
 Poręba - wieś, 
 Raszowa - wieś, 
 Kurzawka – przysiółek wsi Raszowa, 
 Rokicie – część wsi Raszowa, 

 Wysoka - wieś, 
 Zalesie Śląskie - wieś. 
 Dolnica –osada wsi Zalesie Śląskie, 
 Popice – przysiółek wsi Zalesie Śląskie, 
 Stanięcin – osada wsi Zalesie Śląskie. 

 
Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski J. Kondrackiego teren gminy Leśnica 
położony jest na pograniczu mezoregionu Kotlina Raciborska, będącego częścią Niziny Śląskiej, 
oraz mezoregionu Chełm należącego do Wyżyny Śląskiej. W granicach Kotliny Raciborskiej 
położone są wsie Krasowa, Raszowa, Łąki Kozielskie, południowa część wsi Lichynia i Zalesie 
Śląskie oraz miasta Leśnica. Do wyżynnego Chełmu należą  północne części dwu ostatnich wsi, 
miasta oraz w całości obszar wsi Czarnocin, Dolna, Kadłubiec, Góra Świętej Anny, Poręba 
i Wysoka. Granica między wyżynnym Chełmem i nizinną Kotliną Raciborską jest dosyć wyraźna 
i przebiega wzdłuż drogi Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie – Ujazd. 
 
Rysunek 2. Położenie gminy Leśnica na tle podziału administracyjnego powiatu strzeleckiego 
oraz na tle podziału fizycznogeograficznego Polski (Kondracki J., 2002) 
 

Źródło: www.gminy.pl; Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski (Kondracki J., 2002). 

 

3.2.4. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI, GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA  

Obszar gminy pod względem budowy geologicznej należy do najbardziej urozmaiconych na 
terenie województwa. Pod względem geologicznym gmina Leśnica wchodzi w skład jednostki 
Próg Środkowotriasowy, stanowiącej pasmo wzniesień pochodzenia tektoniczno-denudacyjnego, 
zbudowane z osadów dolnego i środkowego triasu, rozpościerającego się na znacznej szerokości 
od Olkusza po Krapkowice. Stanowi ono charakterystyczny element morfologiczny wyraźnie 
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zaznaczający się w krajobrazie Wyżyny Śląskiej. Pasmo to silnie rozczłonkowane przez czynniki 
erozyjno-denudacyjne rozpada się na szereg płaskowyży, pagórków i garbów, m.in. Garb Chełmu 
– z kulminacją w postaci Góry Chełmskiej. 
 
Gmina Leśnica znajduje się w zasięgu jednostki hydrogeologicznej zwanej triasem opolskim. Trias 
opolski dzieli się na kilka jednostek o odmiennie ukształtowanych warunkach hydrogeologicznych. 
Głównym zastosowanym kryterium podziału jest wielopiętrowy układ skał przepuszczalnych 
i nieprzepuszczalnych. Stopień izolacji skał triasowych ma kluczowy wpływ na zasilanie, 
zasobność i odporność na zanieczyszczenia całej struktury wodonośnej. 
Gmina Leśnica leży w obrębie dwóch mezoregionów geograficznych – Chełmu będącego 
częścią Wyżyny Śląsko – Krakowskiej i Kotliny Raciborskiej stanowiącej cześć Niziny Śląskiej. 
Granica między tymi obszarami przebiega na południe od Leśnicy i zaznacza się w postaci 
wysokiego na około 150 m progu. Omawiany obszar charakteryzuje  się skomplikowaną budowa 
geologiczną.  
 
W profilu geologicznym wyróżnia się silnie pofałdowane utwory dolnokarbońskie, 
reprezentowane przez fację fiszową (kulmową) pozbawioną wkładek wapiennych. Na nich 
zalegają utwory triasu reprezentowane przez piaskowo – iłowcowe osady terygeniczne pstrego 
piaskowca oraz utwory triasu środkowego wykształcone w facji wapienia muszlowego. Powyżej 
znajdują się osady morskie górnej kredy wykształcone w postaci  piaskowców z glaukonitem 
(cenoman) oraz margli i wapieni marglistych (turon). Młodszą pokrywę stanowią utwory miocenu 
i pliocenu. Trzeciorzęd reprezentowany jest przez osady serii poznańskiej wykształconej 
w postaci iłów i iłów z glaukonitem. Utwory czwartorzędowe to lessy i gliny lesssopodobne 
zalegające na glinach zwałowych moreny dennej zlodowacenia środkowopolskiego.  
 
Najwyższym punktem Wyżyny Śląskiej jest Góra Chełmska (404 m.n.p.m.) w Garbie Chełmu. 
Garb Chełmu zbudowany jest z utworów wapienia muszlowego (cieńkopłytowe wapienie warstw 
gogolińskich, średnioławicowe warstwy górażdżańskiej, łupkowate i margliste wapienie warstw 
terebratulowych oraz gruboławicowe i zdolomityzowane wapienie warstw karchowickich), 
podścielonego osadami pstrego piaskowca (iłowce i piaskowce warstw świerklanieckich oraz 
wapienie, dolomity, margle, gipsy i anhydryty piaskowca górnego) i dolnego karbonu (szarogłazy, 
łupki szarogłazowe), silnie pofałdowanego i zaburzonego. 
Utwory górnej kredy ukazują się na powierzchni terenu tylko na Górze Chełmskiej, reprezentując 
tzw. kredę opolską. Osady te w postaci małego płatu budują sam wierzchołek wzniesienia i są to: 
piaski i piaskowce, margle, margle ilaste i wapienie. 
Kopuła szczytowa Góry Świętej Anny z zabudową klasztorną położona jest na intruzji bazaltowej 
(nefelinowej), której wiek oceniany jest na oligocen. Utwory - bazalty trzeciorzędowe - stanowią 
formę dawnego neku wulkanicznego, odsłoniętego w pobliskim rezerwacie przyrody 
nieożywionej. 
Osady czwartorzędowe reprezentowane są przez osady glacjalne i fluwioglacjalne zlodowacenia 
środkowo i północnopolskiego. Osady te nie stanowią warstwy jednorodnej, poprzebijane są 
licznymi wychodniami starszego pochodzenia. Są to gliny zwięzłe, czasem margliste lub wapniste 
o różnym stopniu piaszczystości, z przewarstwieniami wkładek piasku i żwiru. Z plejstocenu 
pochodzą głazy narzutowe wokół Góry Świętej Anny, w okolicach Wysokiej, Kadłubca oraz osady 
eoliczne - lessy, pokrywające pasmo Chełma warstwą o grubości dochodzącej do 10 m. 

 

3.2.5. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Dominujące zbiorowiska roślinne: 

Na terenie gminy dominują siedliska średnio żyzne i miejscami żyzne, na których roślinnością 
potencjalną powinny być zbiorowiska kwaśnych i żyznych buczyn oraz grądów 
wschodnioeuropejskich. Według geobotanicznego podziału Śląska teren wsi należy do obszaru 
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granicznego Poddziału Pasa Kotlin Podgórskich, krainy Kotliny Śląskiej i Poddziału Pasa Wyżyn 
Środkowych, Krainy Wyżyny Śląskiej. 
Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami na terenie gminy Leśnica są zespoły roślinne użytków 
rolnych, zarówno upraw zbożowych jak i okopowych. Dominującymi zbiorowiskami upraw polnych 
są pospolite zespoły z rzędu Polygono-Chenopodietalia. Użytki zielone w postaci łąk i pastwisk 
również zagospodarowane są intensywnie i pozbawione istotnych walorów przyrodniczych poza 
ciągami łąk i pastwisk w dolinkach rzecznych. Ich skład florystyczny w większości jest ubogi 
i wykazujący cechy degeneracji fitocenoz. Zespoły dobrze wykształcone, interesujące mnogością 
barw chabrów, maków czy wyk zanikają na obszarze terenu badań (Nowak, 2003). Bardzo cenne 
są pozostałości skarp uprawowych oraz nieużytków na terenie północnej części gminy. Na 
obszarach tych wykształcają się rzadkie zbiorowiska roślinności kserotermicznej. 
Zbiorowiska roślin wodnych wykształcają się najczęściej w żyznych wodach niewielkich zbiorników 
wodnych (wyrobiska kruszywa), a także w ciekach i rowach. Zdecydowana większość wód 
powierzchniowych ma charakter eutroficzny lub mezotroficzny. Fitocenozy wodne na terenie 
opracowania są słabo wykształcone. 
Otoczenie zbiorników i cieków wodnych stanowią najczęściej zbiorowiska szuwarowe budowane 
przez trzcinę pospolitą, pałki, manny, kosaćce, sitowie i turzyce oraz inne gatunki. Wśród 
szuwarów właściwych do najczęściej występujących i najbardziej rozpoznawalnych należy szuwar 
trzciny pospolitej, oczeretu jeziornego, skrzypu bagiennego, ponikła błotnego oraz pałki 
szerokolistnej. Fragmenty muraw kserotermicznych są rzadkie na terenie gminy i zajmują 
stanowiska marginalne na stokach i szerokich miedzach o południowej wystawie, w szczególności 
na otwartych terenach północnej części terenu we wsiach Czarnocin, Zalesie Śląskie, Poręba, 
Góra Świętej Anny, Wysoka, Kadłubiec, Dolna i Lichynia. 
 
Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Leśnica 
Teren gminy Leśnica, a w szczególności jego centralna i północna część, pełni ważna funkcję 
w ekologicznym systemie przestrzennym regionu i kraju. Tereny przyrodniczo cenne, o których 
mowa zostały zakwalifikowane do Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL, ostoi CORINE 
Biotopes oraz sieci Natura2000.  
 
Rezerwaty przyrody 
Na terenie gminy Leśnica zlokalizowane są następujące rezerwaty przyrody: 

 „Góra Świętej Anny” – położony w starym kamieniołomie w południowej części wsi. Ma  
powierzchnię 2,79ha. Ustanowiony na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 10 grudnia 1971r. w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody Góra 
Świętej Anny (MP Nr 5, poz. 33/1972) oraz rozporządzenia Nr P/12/2001 Wojewody 
Opolskiego z dnia 23 lipca 2001r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na 
terenie województwa opolskiego. Celem ochrony są rzadkie profile oraz zjawiska 
geologiczne związane z wulkanizmem trzeciorzędowym i strefą kontaktu wulkanitów 
z osadami cenomańskimi oraz środkowotriasowymi. 

 „Grafik” - położony na zachód od Czarnocina. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 
27,43ha, utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 51, 
poz. 486). Celem ochrony jest fragment lasu bukowego o charakterze naturalnym 
z udziałem licznych drzew pomnikowych. 

 „Biesiec” – położony w kompleksie leśnym na zachód od Wysokiej. Utworzony został 
rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 19 lipca 2001r. w sprawie uznania za 
rezerwat  przyrody (Dz. Urz. Woj. Op. Nr  P/9/2001). Celem ochrony jest zbiorowisko lasu 
bukowego z rzadkimi i podlegającymi ochronie prawnej gatunkami roślin. 

 otulina rezerwatu „Boże Oko” – rezerwat w całości położony jest na terenie Gminy 
Ujazd, a jego granica przebiega wzdłuż granicy gminy Leśnica we wsi Czarnocin. Celem 
ochrony jest fragment lasu świeżego z licznie występującym ponad 100-letnim bukiem 
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Park Krajobrazowy 
Na terenie gminy Leśnica znajduje się Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny”, który swym 
zasięgiem obejmuje miejscowości: Leśnica, Czarnocin, Zalesie Śląskie, Lichynia, Kadłubiec, 
Poręba, Góra Świętej  Anny, Dolna. Park ten powstał  na  podstawie  uchwały  nr XXIV/193/88  
Wojewódzkiej  Rady  Narodowej  w  Opolu  dnia  26  maja  1988r.  i  funkcjonuje  obecnie  
w oparciu  o  rozporządzenie  Nr  0151/P/17/06 Wojewody  Opolskiego  z dnia  8 maja  2006r.  
w sprawie  Parku  Krajobrazowego  Góra Świętej Anny (Dz.  Urz.  Woj.  Op.  Nr  33  z 2006r.). 
Park zajmuje wraz z otuliną powierzchnię 13 725 ha, w tym park właściwy zajmuje 5 051 ha. 
Utworzenie Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny" miało na celu szczególną ochronę jego 
walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz zapewnienie warunków dla zgodnego 
z wymogami ekologii rozwoju przestrzennego. Rejon góry Świętej Anny prezentuje także wielkie 
wartości kulturowe. Zlokalizowana na szczycie bazylika św. Anny wraz z klasztorem 
franciszkanów stanowi centralne miejsce pielgrzymkowe Śląska Opolskiego. Na obszarze Parku 
Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” zarejestrowano 832 gatunki roślin w tym 31 chronionych, 
11 częściowo chronionych oraz 21 górskich. 
 
Pomniki przyrody 
Na terenie gminy Leśnica usytuowane są następujące pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej: 
 lipa drobnolistna - nr rej. 396 - rośnie we wsi Wysoka na dz. 239/3 w parku przy kościele, 
 klon jawor - nr rej. 404 - rośnie we wsi Wysoka na działce 239/3 w parku przy kościele, 
 układ skał ze stożkiem tufów wulkanicznych - nr rej. 188, Góra Świętej Anny dz. 201/1. 
Ochronie podlegają drzewa oraz obszar w kształcie zbliżonym do rzutu korony.  
 
 
Obszary NATURA 2000 
 
Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od 
czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny 
najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy 
charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości 
przyrodniczych Europy. Dla obszaru NATURA 2000 sporządza się plan ochrony na okres 20 lat, 
uwzględniający ekologiczne właściwości siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 
dla których obszar Natura 2000 został wyznaczony. 
Część terenu Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” objęta jest obszarem „Natura 2000” 
(Specjalny Obszar Ochrony SOO PLH160002). Większość terenu Masywu Chełmskiego pokryta 
jest lasami, wśród których cenne dla Europy są 3 fitosocjologiczne odmiany buczyn w tym kwaśne 
oraz żyzne buczyny. Znaczący udział osiągają murawy kserotermiczne, zarośla okrajkowe oraz 
ekstensywnie użytkowane łąki, w tym eutroficzne. Łącznie na terenie obszaru spotkać można aż 
11 siedlisk ważnych z europejskiego punktu widzenia, w tym ciekawe ciepłolubne buczyny 
storczykowe i kserotermiczne murawy ze stanowiskami storczyków. Spośród form 
intensywniejszego zagospodarowania przestrzeni dominują grunty orne, tworzące 
z ekosystemami o dużej naturalności, mozaikę krajobrazową. Na terenie ostoi występuje ponadto 
około 40 gatunków roślin chronionych w Polsce oraz około 40 gatunków uznawanych za rzadkie 
lokalnie. Świat zwierząt cennych dla Europy głównie reprezentowany jest przez ptaki i ssaki m.in. 
dwa gatunki nietoperzy mopki i nocki duże oraz 11 gatunków cennych dla Europy ptaków, np. 
bocian biały, kania ruda czy dzięcioł zielonosiwy. Dodatkowo na terenie Góry Świętej Anny można 
spotkać 2 gatunki roślin chronione przez europejskie dyrektywy: storczyk - obuwik pospolity 
i należący do rodziny sandałowcowatych Leniec bezpodkwiatkowy. 
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Rysunek 3. Mapa Obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny 

 
Źródło: www.natura2000.eea.europa.eu 
 
Do głównych zagrożeń dla obszaru zaliczyć należy eksploatację odkrywkową wapieni, brak 
czynnej ochrony muraw kserotermicznych prowadzący do ich powolnego zarastania, intensywną 
penetrację ludzką, szczególnie w granicach parku krajobrazowego "Góra Świętej Anny" 
i rezerwatów przyrody. Priorytetowymi pod względem ochrony są murawy z istotnymi 
stanowiskami storczyków, ziołorośli górskich i ziołorośli nadrzecznych, niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie, źródliska wapienne ze zbiorowiskami, górskie i nizinne torfowiska 
zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, wapienne ściany skalne ze 
zbiorowiskami, jaskinie nieudostępnione do zwiedzania, kwaśne buczyny, żyzne buczyny, 
ciepłolubne buczyny storczykowe, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe olsy 
źródliskowe. 
 
Projektowane formy ochrony przyrody 
Na obszarze gminy Leśnica planuje się ustanowienie następujących form ochrony przyrody: 
 obszarowe : 

- zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Wąwozy Czarnocińskie”, 
 indywidualne : 

- użytek ekologiczny „Rokicie” (grunty wsi Raszowa) i „Dolnica” (grunty wsi Kadłubiec), 
- stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej: 
- pomniki przyrody nieożywionej i ożywionej. 

o wywierzysko Potoku Padół w Porębie, 
o grotę w kompleksie leśnym na zachód od Wysokiej, 
o leje krasowe (kilka projektowanych form w lasach koło Czarnocina, Góry Świętej Anny 

i Wysokiej), 
o lipa drobnolistna (Filia cordata) - obwód = 358cm, H=30m, 
o miłorząb dwuklapowy (Ginko bilboa) - obwód = 190cm, H =15m, 
o dereń właściwy (krzew) - o szerokości korony 6m, H=6m. 
o ściany skalne w amfiteatrze we wsi Góra Świętej Anny, 
o ściany skalne  w kamieniołomach położonych przy drodze z Góry Świętej Anny do 

Leśnicy z profilami wapieni środkowotriasowych, 
o wywierzyska i wysięki w Czarnocinie. 
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Lasy 
Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje 
produkcyjne i społeczne, przede wszystkim rekreacyjne. Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty 
znajdują się w granicach Parku Krajobrazowego Góra Świetej Anny. Na terenie gminy Leśnica nie 
występują typowe zbiorowiska lasów łęgowych. Pospolite na tym obszarze są Grądy, które 
porastają żyźniejsze tereny analizowanego obszaru. W efekcie wieloletniej gospodarki obecne 
biocenozy leśne  są bardzo ubogie. W ich runie licznie występują różne gatunki jeżyn (Rubus sp.) 
oraz niecierpki (Impatiens sp.), szczególnie bujnie rozwijające się w partiach nadmiernie 
prześwietlonych. 
Udział buczyn na terenie gminy, zgodnie z rozkładem roślinności potencjalnej, powinien być 
znaczący.  Jednakże  w  rzeczywistości  powierzchnia  buczyn  jest  znacznie  mniejsza,  co  
oczywiście  wynika  z  charakteru  obszaru  opracowania,  tj.  dominującej  funkcji  rolniczej. 
Najlepiej wykształcony drzewostan tego typu o charakterze kwaśnej buczyny niżowej (Luzulo 
pilosae-Fagetum), żyznej buczyny sudeckiej (Dentario enneaphylidis Fagetum) i żyznej buczyny 
niżowej (Melico-Fagetum)  zarejestrowano na zachód od Wysokiej, w okolicach  Czarnocina,  
a także w wąwozach i dolinach niewielkich cieków. Lasom towarzyszą  często  rozpowszechnione  
niemal na całym obszarze województwa zespoły zadrzewieniowe  budowane  przez  takie  gatunki  
drzew i krzewów jak tarnina, głogi, brzoza, jarzębina, ligustr. Bardzo ważne pod względem  
biocenotycznym są zadrzewienia w północnej i północno-zachodniej części terenu opracowania  
z udziałem buka, które znakomicie uzupełniają siedliska w krajobrazie rolniczym i stanowią 
dominantę krajobrazową na granicach Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny. 
 
Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie 
Na terenie gminy Leśnica stwierdzono występowanie siedlisk przyrodniczych podlegających 
w Polsce ochronie. Są to:  
 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-

Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,  
ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),  
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),  

 źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati,  
 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 
 wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, 
 jaskinie nieudostępnione do zwiedzania,  
 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),  
 żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),  
 ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion),  
 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe),  
 
Rośliny rzadkie i chronione  
Obecnie obszar gminy Leśnica należy do bardzo cennych florystycznie, występuje tu około 30 
gatunków chronionych i rzadkich. Głównie skupiają się one w obrębie Garbu Chełmu, w okolicach 
Czarnocina i na zachód od Wysokiej. Należą do nich grzyby i rośliny naczyniowe: 
 czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea) – występuje w lasach bukowych między 

Czarnocinem i Porębą oraz na zachód od Wysokiej i w okolicach Góry Świętej Anny, 
 ucho bzowe (Hemiola auricula-judae) – występuje w lasach wokół Góry Świętej Anny, 
 gwiazdosz potrójny (Geastrum triplet) – występuje w lesie na zachód od Wysokiej, 
 gwiazdosz frędzelkowaty (Geastrum fimbriatum) – występuje tam gdzie gwiazdosz 

potrójny, 
 soplówka gałęzista (Hericium clathroides) – występuje na usychającym buku przy szosie 

w Czarnocinie, 
 parzydło leśne (Aruncus sylvestris) – występuje w cienistych lasach rezerwatu Grafik koło  

Czarnocina oraz w lesie koło Góry Świętej Anny, 
 kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) – występuje na terenie rezerwatu Biesiec, 
 buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera rubra) – występuje na terenie rezerwatu Biesiec, 
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 buławnik mieczolistny (Cephalenhera longifolia) – występuje na jednym stanowisku 
w kompleksie leśnym na zachód od Wysokiej, 

 pokrzyk wilcza jagoda (Athropa belladonna) – występuje na terenie rezerwatu Biesiec, 
 barwinek pospolity (Vinca minor) – stwierdzony na skraju lasu na południe od Ligoty 

Górnej, 
 paprotnik kolczysty (Polystichum aceletum) – występuje w lesie w miejscowości Góra 

Świętej Anny, 
 wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) – występuje na terenie rezerwatu Biesiec oraz 

w przylegającym kompleksie leśnym, 
 żłobik koralowaty (Corralorhiza trifida) – występował na trasie autostrady, obecnie 

najprawdopodobniej zniszczony, 
 orlik pospolity (Aquilegia vulgaris) – występuje na zachód od Czarnocina 

w nasłonecznionych zaroślach, oraz w podobnej biocenozie leśnej na zachód od Wysokiej, 
  wyka leśna (Vicia sylvatica) – występuje na terenie kompleksów leśnych na zachód od 

Wysokiej, 
 miodownik melisowaty (Melitis melissophyllum) – występuje w kompleksie leśnym na 

zachód od Wysokiej, 
 dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) – występuje na kilku stanowiskach na 

nieużytkowanych skarpach i murawach wśród pól koło Dolnej i na północ od Kadłubca, 
 złoć mała (Gaga minima) – występuje na południe i na wschód od zabudowań Góry 

Świętej Anny, 
 bluszcz pospolity (Hedera helix) – występuje m.in. w rezerwacie Grafik oraz dosyć 

pospolicie w lasach i zadrzewieniach na skłonach Chełmu, 
 kalina koralowa (Viburnum opulus) – występuje m.in. na terenie rezerwatu Grafik oraz na 

skrajach wilgotnych zadrzewień nad potokami rzecznymi sporadycznie na terenie całej 
gminy, 

 kruszyna zwyczajna (Frangula alnus) – jest częstym gatunkiem w zadrzewieniach 
śródpolnych na terenie wsi Lichynia, Zalesie Śląskie, Poręba, Góra Świętej Anny 
i Czarnocin oraz w północnej części miasta, rzadziej występuje na skrajach lasów w części 
południowej, 

 przytulia wonna (Galium odoratum) – występuje w lasach bukowych na skłonie Chełmu na 
zachód od Czarnocina, 

 perłówka jednokwiatowa (Melica uniflora) – występuje sporadycznie na terenach leśnych 
na skłonach Chełmu, m.in. w rezerwacie Grafik, 

 przytulia okrągłolistna (Galium rotundifolium) – występuje w lasach bukowych na skłonach 
Chełmu, 

 przetacznik górski (Veronica Montana) – odnaleziony na terenie rezerwatu Grafik, 
 tojeść gajowa (Lysimachia nemorum) – występuje sporadycznie w lasach na skłonach 

Chełmu, m.in. na terenie rezerwatu Grafik, 
 grzybienie białe (Nymphaea alba) – występują w zbiornikach wodnych po wyrobiskach 

między Raszową i Krasową. 
 leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum Hayne) 
 obuwnik pospolity (Cypripedium calceolus L.) 

 
Fauna 
Obszar gminy Leśnica należy do lepiej zbadanych faunistycznie w województwie. Występują tu 
głównie gatunki rzadkie, często zagrożone i chronione. Znakomita większość z nich występuje 
w północnej i środkowej części gminy, na terenie wzniesienia Chełmu. 
Mała liczba ekosystemów wodnych na terenie gminy powoduje, że płazy i gady występują tylko 
w nielicznych miejscach, głównie w dolinie Potoku Cedruń i Łącka Woda, w rejonie wywierzysk 
i wysięków w Porębie i Czarnocinie, a także okresowo w rozlewiskach na dnie jarów.  
Rejon Góry Św. Anny jest jednym z nielicznych obszarów występowania nietoperzy, które jako 
gatunek podlegają ochronie prawnej w Polsce. Miejscem ich występowania są głównie obiekty 
sakralne w granicach Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” oraz teren cmentarza 
w Leśnicy, gdzie znajdują się kolonie rozrodcze kilku gatunków nietoperzy.  
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W gminie stwierdzono występowanie następujących gatunków nietoperzy: 
 gacek brunatny - jeden z najczęściej spotykanych gatunków, zamieszkuje strychy budynków, 

szczeliny i budki dla ptaków, 
 borowiec wielki - zamieszkuje tereny leśne,   jego obecność stwierdzono także na cmentarzu 

w Leśnicy, 
 mroczek późny - najpospolitszy w Polsce chroniony gatunek nietoperza, zamieszkuje głównie 

strychy budynków. 
 
Wykaz zwierząt chronionych 
 bocian biały      [ptak] 
 dzięcioł czarny     [ptak] 
 dzięcioł średni     [ptak] 
 dzięcioł zielonosiwy      [ptak] 
 gąsiorek     [ptak] 
 kania ruda      [ptak] 
 kraska     [ptak] 
 lerka     [ptak]  
 mopek     [ssak] 
 muchołówka białoszyja     [ptak] 
 muchołówka mała      [ptak] 
 nocek duży     [ssak] 
 ortolan     [ptak] 
 
 

3.3. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  

Gmina Leśnica jest Gminą miejsko - wiejską o powierzchni ok. 94,5 km2, o dominującym obecnie 
rolniczym charakterze. W strukturze użytkowania gruntów gminnych dominują użytki rolne. 
Użytkowanie gruntów w gminie przedstawia się następująco: 
 
Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów w gminie Leśnica.  

L.P. Rodzaj Powierzchnia [ha] Powierzchnia [%] 
1. Użytki rolne 7157 75,7 
 Grunty orne 5844 61,8 
 Sady 225 2,4 
 Łąki trwałe 646 6,8 
 Pastwiska trwałe 395 4,2 
 Grunty rolne zabudowane - - 
 Grunty pod stawami - - 
 Grunty pod rowami 47 0,5 

2. Grunty leśne 1478 15,6 
 Lasy 1399 14,8 
 Grunty zadrzewione i 

zakrzewione 
79 0,8 

3. Grunty zabudowane 743 7,9 
 Tereny mieszkalne 278 2,9 
 Tereny przemysłowe - - 
 Inne tereny zabudowane - - 
 Tereny niezabudowane 13 0,1 
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 Tereny rekreacyjne 91 1,0 
 Tereny komunikacyjne 361 3,9 

4. Grunty pod wodami 12 0,1 
5. Inne 60 0,7 
    
 RAZEM 9450 100 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych, pozyskanych z: Urzędu Miasta i Gminy w Leśnicy, 2011 
 
Cechą zdecydowanie niekorzystną jest zbyt mały areał większości indywidualnych gospodarstw 
rolnych. Utrzymanie rolnictwa na obszarze gminy oraz zwiększenie dochodowości gospodarstw 
rolnych w powiązaniu z przetwórstwem i rynkiem regionalnym wymaga wzmocnienia w polu 
strategicznym „Rolnictwo i przetwórstwo” następujących procesów: uporządkowania rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej poprzez koncentrację gruntów rolnych, ochrony gruntów rolnych 
i leśnych, zalesienia nieprzydatnych użytków rolnych; wzrostu liczby dużych gospodarstw rolnych, 
rozwoju gospodarstw rolnych nastawionych na działy specjalne produkcji rolnej (ogrodnictwo, 
warzywnictwo i hodowla ryb); rozwoju i modernizacji bazy przetwórczej w powiązaniu 
z regionalnym rynkiem zbytu; rozwoju specjalistycznych usług dla gospodarstw rolnych oraz 
zwiększenia specjalistycznych szkoleń dla rolników. 
Struktura użytkowania gruntów w gminie Leśnica zdecydowanie odbiega od wartości średnich 
charakteryzujących powiat strzelecki, a w mniejszym stopniu również województwo opolskie. Areał 
użytków rolnych jest największy w powiecie, ok. 1,5-krotnie większy niż wartość średnia dla 
powiatu. Użytki rolne stanowią również większy udział niż wartość średnia w Województwie. 
Zalesienie gminy jest dla odmiany wyjątkowo niskie, najniższe w powiecie, niemal trzykrotnie 
niższe niż wartość średnia powiatowa i niemal dwukrotnie niższe niż wartość średnia wojewódzka 
i krajowa. 
Walory estetyczne miasta i gminy podnoszą zieleńce i zieleń uliczna - stanowiąc łącznie 
powierzchnię  2,8 ha oraz tereny zieleni osiedlowej o powierzchni 4,9 ha.  
Miasto Leśnica zostało rozplanowane wokół kwadratowego rynku otoczonego czterema blokami 
przyrynkowymi. W południowo-zachodnim narożniku usytuowano kościół parafialny. Zabudową    
mieszkalną sytuowano w pierzejach przyrynkowych. Do dziś zachował się genetyczny układ 
rozplanowania, z wyjątkiem zachodniej pierzei zabudowy i jej podziałów parcelacyjnych, którą 
wyburzono po 1945 roku.  
Wsie Zalesie Śląskie, Lichynia, Łąki Kozielskie i Raszowa posiadają typowy układ ulicówki. Jest to 
typ wsi jednodrożnej o zwartej zabudowie po obu stronach drogi, z budynkami z jednej lub dwu 
stron drogi. Wyglądem przypomina miejską ulicę.  
Wsie Dolna, Kadłubiec, Góra Świętej Anny posiadają typowy układ owalnicy. Jest to typ wsi 
budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym 
lub dwoma wejściami do wsi. Plac o zróżnicowanym kształcie (owalnym, eliptycznym) zwany 
„nawsiem” zabudowany, ale wyłącznie z funkcjami wspólnymi dla wszystkich mieszkańców, jak 
np. staw, cmentarz, kościół. Wsie Poręba, Czarnocin, Wysoka są wsiami o zabudowie folwarcznej.  

3.3.1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  

Zaopatrzenie gminy w gaz ziemny  
Zaopatrzenie terenu województwa opolskiego w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się 
z krajowego systemu przesyłowego gazociągami wysokiego ciśnienia. Województwo opolskie 
zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy podgrupy GZ-50, poprzez system gazociągów 
wysokiego ciśnienia ze strony województwa śląskiego oraz dolnośląskiego.  
Sieć dystrybucyjna niskiego i średniego ciśnienia oraz stacje gazowe II-go stopnia podlegają 
Zakładowi Gazowniczemu w Opolu. 
Przez teren województwa Opolskiego przebiega trzynaście gazociągów wysokiego ciśnienia, które 
zasilają siedemdziesiąt stacji redukcyjno pomiarowych I-go stopnia.  
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Gmina Leśnica należy do niezgazyfikowanych obszarów powiatu strzeleckiego, jednakże przez 
obszar administracyjny gminy Leśnica przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia gazu ziemnego 
GZ50: 

- gazociąg relacji Zdzieszowice - Blachownia DN 500, PN 6,3 MPa z odgałęzieniem 
w kierunku Strzelec Opolskich DN 200, PN 2,5/4,0 MPa,, 

- gazociąg relacji Zdzieszowice - Tworzeń DN 500, PN 1,6MPa,. 
Przebiegające przez teren gminy nitki wysokociśnieniowych gazociągów przesyłowych gazu 
ziemnego potencjalnie stwarzają szansę na wykorzystanie potencjału energetycznego tego 
medium dla zaspokojenia zapotrzebowania na to źródło energii.  
Według „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim” do 2015 roku 
przewiduje się budowę sieci rozdzielczej gazu oraz jednej stacji redukcyjno-pomiarowej. Dokładna 
charakterystyka istniejącej sieci gazowej na terenie gminy Leśnica wraz z mapą sieci przesyłowej 
została przedstawiona poniżej.  
 
Tabela 2. Charakterystyka sieci gazowej na terenie Gminy Leśnica 
L.P. Infrastruktura techniczna – sieć 

gazowa 
Jednostka 

miary 
2008 2009 

1. Dł. czynnej sieci ogółem km 32,66 36,66 
2. Dł. czynnej sieci przesyłowej km 32,43 32,43 
3. Dł. czynnej sieci rozdzielczej km 0,23 0,23 
4. Czynne przyłącza do budynków szt. 0 0 
5. Odbiorcy gazu gosp. dom. 0 0 
6. Odbiorcy gazu ogrzewający 

mieszkania gazem z sieci 
gosp. dom. 0 0 

7. Zużycie gazu z sieci tys. m3 0 0 
8. Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 0 0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2011 
 
Rysunek 4. Mapa systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM na terenie gminy Leśnica 

 
Źródło: www.gaz-system.pl, Mapa Systemu Przesyłowego 
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Zaopatrzenie gminy w energię cieplną 
Teren gminy Leśnica charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia 
w ciepło, nie występują również duże kotłownie grzewcze lub technologiczne, zlokalizowane 
zazwyczaj przy  dużych zakładach przemysłowych. Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej 
mocy cieplnej. W przewadze są indywidualne systemy zasilania budynków. Większość z nich to 
małe kotłownie lokalne oraz ogrzewanie piecowe. Część obiektów użyteczności publicznej, 
usługowych i zakładów produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe bądź 
gazowe – przyjazne dla środowiska naturalnego.  
Potrzeby grzewcze pokrywane są głównie ze źródeł lokalnych, w większości na paliwo 
wysokoemisyjne (węgiel, koks). Większość budynków użyteczności publicznej wyposażona jest 
w lokalne kotłownie opalane olejem opałowym. Instalacje spalania paliw stanowią zatem 
praktycznie wyłącznie lokalne źródła grzewcze budynków wielo- i jednorodzinnych, szkół, 
przedszkoli itd., będące źródłem „niskiej emisji” zanieczyszczeń.  
Struktura pokrycia potrzeb cieplnych gminy przedstawia się następująco: 

- węgiel - 95 %, 
- olej opałowy, gaz płynny – 4 %, 
- energia elektryczna – 1 %, 
- gaz ziemny – 0 %, 
- energia odnawialna – 0 %.  

 
Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem kamiennym, koksem i drewnem) zapewniające 
blisko 95 % ciepła dla gminy. Brak jest na terenie gminy alternatywnych źródeł ciepła, w tym 
szczególnie gazu przewodowego (pomimo tranzytowego przebiegu sieci wysokiego ciśnienia) 
oraz wykorzystania dla zaspokojenia potrzeb cieplnych odnawialnych źródeł energii (wiatru, 
promieniowania słonecznego, energii geotermalnej i energii biomasy). Gaz płynny LPG i propan 
wykorzystywany jest w celach grzewczych w nieznacznym stopniu. Ogrzewanie elektryczne 
stosowane jest sporadycznie ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne.  
Duże rozproszenie zabudowy na terenach o największym współczynniku zaludnienia powoduje, że 
wprowadzenie scentralizowanej gospodarki cieplnej (nawet tylko na niektórych terenach gminy) 
staje się nieopłacalne dla potencjalnego producenta energii. 

W kotłowniach lokalnych zasilających pojedyncze bloki mieszkalne zasadniczo spalany jest węgiel 
o bardzo dobrych parametrach, sortymentu orzech I lub II (wartość opałowa 30 MJ/kg, zawartość 
popiołu 7¸8 %, zawartość siarki 0,6-0,8 %). Większość budynków mieszkalnych, gdzie stosowane 
są paleniska indywidualne jest natomiast opalanych tanim węglem o złych parametrach (miał 
węglowy „muł” i „flot” o wartości opałowej 20¸24 MJ/kg, zawartości popiołu do 24 %, zawartości 
siarki 0,8-0,9 %) i proces ten nasila się w ostatnim okresie z przyczyn ekonomicznych. Dodatkowo 
w paleniskach tych spalane są okresowo odpady, szczególnie w okresie grzewczym, przede 
wszystkim tworzyw sztucznych.  
Według „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do 2015r” 
(Energoprojekt Katowice S.A. 2003 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu) struktura 
zapotrzebowania gminy Leśnica na moc cieplną przedstawia sie następująco: 

- budownictwo mieszkaniowe: 78 % (24,1 MWt, w tym budynki jednorodzinne – 21,9 MWt, 
budynki wielorodzinne – 2,2 MWt) 

- zakłady: 6 % (1,9 MWt), 
- budownictwo pozostałe: 16 % (obiekty oświatowe, obiekty służby zdrowia, obiekty 

usługowe i handlowe) (4,8 MWt). 
 
Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną 
Przez teren gminy przebiega jedna napowietrzna linia energetyczne najwyższego napięcia 220 kV 
oraz linie sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 kV:  
 linie NN (najwyższego napięcia) 220kV: 

- jednotorowa linia 220 kV Groszowice – Kędzierzyn - przechodząca przez gminę Leśnica 
w okolicach Zalesia Śląskiego, Lichyni i Leśnicy. 
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 Linie WN (wysokiego napięcia) (110kV: 
- dwutorowa linia 2x110 kV Blachownia - Strzelce Opolskie - Ozimek– przechodząca przez 
gminę Leśnica w okolicach Zalesia Śląskiego,  
- dwutorowa linia 2x110 kV Blachownia – Zdzieszowice – przechodząca przez gminę 
Leśnica w okolicach Zalesia Śląskiego, Lichyni i Leśnicy.  

 
Głównym zadaniem linii 110 kV jest „rozdział” energii elektrycznej, wprowadzonej do tej sieci 
przez transformacje NN/110 kV i elektrownie, w poszczególne rejony województwa oraz jej tranzyt 
poza jego granice. Linie 110 kV są liniami jedno oraz dwutorowymi, o przekroju przewodów 
roboczych 120¸525 mm2. Wyjątek stanowi kilka ciągów 110 kV w południowej części 
województwa. Stan techniczny linii 110 kV na terenie województwa opolskiego można ocenić jako 
więcej niż dostateczny. Ocena ta nie ma jednak charakteru w pełni jednoznacznego gdy wpływa 
na nią stan techniczny fragmentów linii oraz poszczególnych urządzeń wchodzących w ich skład. 
Ponadto prowadzone są bieżące prace remontowe mające na celu poprawę ich stanu. 
Odbiorcy z terenu gminy zasilani są z trzech Głównych Punktów Zasilania 110 kV GPZ 110/SN 
umiejscowionych na terenie sąsiednich gmin: 

 Zdzieszowice – 2 linie zasilające miasto Leśnica oraz wsie Góra Świętej Anny, Raszowa, 
Krasowa i Łąki Kozielskie (110/15 kV), 

 Piastów w Strzelcach Opolskich – 2 linie zasilające wsie Kadłubiec, Wysoka, Poręba, 
Dolna, Czarnocin oraz część wsi Góra Świętej Anny i Zalesie Śląskie, (110/15 kV), 

 Chemik w Kędzierzynie - Koźle – 1 linia zasilająca część wsi Zalesie Śląskie (110/15 kV) 
 
których podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii elektrycznej odbiorcom 
komunalno-bytowym i drobnym odbiorcom przemysłowym. Funkcja ta jest realizowana poprzez 
zasilaną z poszczególnych GPZ-tów sieć średniego (SN) a następnie niskiego (nn) napięcia.  
Wymienione wyżej GPZ-ty posiadają duże rezerwy mocy, możliwe do wykorzystania w przypadku 
konieczności podłączania kolejnych odbiorców o znaczącym planowanym poborze mocy z terenu 
gminy.  
Dostarczona energia w formie SN 15kV jest przetwarzana poprzez stacje transformatorowe 
15/0,4kV na niskie napięcia i w takiej formie przekazywana do odbiorców. 
W gminie znajduje się 58 stacji transformatorowych 15/04kV, w tym: 

- 24 słupowe, 
- 19 wieżowych, 
- 12 wnętrzowych, 
- 1 kontenerowa. 

 
Ogólnie stan techniczny stacji stanowiących podstawowe punkty zasilania (GPZ) można określić 
jako więcej niż dostateczny. Stacje te są własnością spółki dystrybucyjnej (Zakład Energetyczny 
Opole S.A.), który dokonuje ich bieżących remontów oraz modernizacji w celu utrzymania 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostaw mocy oraz energii elektrycznej odbiorcom 
końcowym. 
 
Infrastruktura transportowa 
Na terenie gminy występują dwa systemy komunikacyjne: drogowy – odgrywający najistotniejszą 
rolę w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców gminy oraz system kolejowy - stanowiący funkcję 
uzupełniającą w powiązaniach komunikacyjnych gminy.  
 
Transport drogowy 
Gmina Leśnica posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg – począwszy od autostrady A4 po drogi 
gminne i dojazdowe do terenów rolnych. Autostrada A4 przebiega tranzytowo, na terenie gminy 
nie ma węzła autostradowego, zapewniającego bezpośrednie powiązanie z siecią dróg gminy. 
Brak węzła autostradowego na terenie gminy stanowi pewne utrudnienie w bezpośrednim 
dostępie, jednakże bliskość węzła autostradowego takiego dostępu nie wyklucza. Ze względu na 
ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru gminy brak jest możliwości racjonalnego 
powiązania autostrady z regionalnym układem komunikacyjnym.  
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Obecnie przez teren gminy przebiega tylko jedna droga wojewódzka. Jest to droga wojewódzka nr 
426 pełniąca najważniejszą rolę w powiązaniach obszaru gminy z autostradą A-4 (z którą wiąże 
się w węźle „Olszowa”), a także z siedzibą powiatu Strzelce Opolskie oraz z Kędzierzynem-Koźle, 
a także Opolem.  
Sieć dróg powiatowych na terenie gminy Leśnica jest dostatecznie gęsta i zapewnia możliwość 
dojazdu do wszystkich miejscowości oraz dobre powiązania wszystkich wsi gminy z siedzibą 
gminy - Leśnicą.  
Drogi gminne stanowią uzupełnienie podstawowego układu sieci dróg. Nie posiadają one jednak 
większego znaczenia komunikacyjnego, gdyż dostatecznie gęsta sieć dróg powiatowych 
i wojewódzkich zapewnia dojazd do każdej miejscowości. Zapewniają przede wszystkim 
powiązania pomiędzy wsiami gminy i są jednocześnie trasami transportu rolnego, ułatwiającymi 
dojazd do pól uprawnych mieszkańców gminy. 
Przez teren Gminy Leśnica przebiegają drogi następujących kategorii i długości: 

 - autostrada A4 na odcinku o długości 9km z dwoma Miejscami Obsługi Podróżnych MOP 
(Wysoka, Góra Świętej Anny), 

 - droga wojewódzka: 
- DW nr 426 (Sławięcice - Zalesie Śląskie - Olszowa – Strzelce Opolskie - Zawadzkie) – 

długość: 4,71 km na terenie gminy, 
 drogi powiatowe (długość 66 km na terenie gminy): 

- DP nr 1-805 O Strzelce Op. - Leśnica – Kędzierzyn - Koźle, 
- DP nr 1-401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie, 
- DP nr 1-438 O Leśnica - Góra Świętej Anny, 
- DP nr 1-439 O Olszowa - Czarnocin - Zalesie Śląskie, 
- DP nr 1-434 O Januszkowice - Krasowa - Łąki Kozielskie - Cisowa, 
- DP nr 1-435 O Zalesie Śląskie- Cisowa, 
- DP nr 1-472 O Leśnica - Krasowa, 
- DP nr 1-471 O Leśnica - Żyrowa, 
- DP nr 1-808 O Zdzieszowice - Góra Świętej Anny - Wysoka - Kalinów, 
- DP nr 1-468 O Leśnica - Poręba, 
- DP nr 1-412 O Dolna - Olszowa, 
- DP nr 1-818 O Dolna - Rożniątów, 
- DP nr 1-827 O Ligota Dln. - Wysoka - Kadłubiec. 

 drogi gminne o łącznej długości 53,7 km (w tym utwardzone 31,13 km),: 
 

- DG nr 105877 O Dolna – Olszowa, 
- DG nr 105906 O Zalesie Śląskie ul. Ujazdowska, 
- DG nr 105926 O Raszowa ul. Kuszówka, 
- DG nr 105893 O Lichynia – Czarnocin, 
- DG nr 105835 O Leśnica – Osiedle Wargały, 
- DG nr 105837 O Lesnica – Osiedle Pokój, 
- DG nr 105933 O Raszowa – ul. Słowackiego.  

 drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych – 210,94 km (w tym utwardzone 3,22 km). 
 
Transport kolejowy 
Przez teren gminy Leśnica przebiegają dwie linie kolejowe: 

 nr 136 - relacji Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice, której przebieg pokrywa się na 
odcinku 1km z południowa granicą gminy; linia stanowi odcinek linii magistralnej Szczecin - 
Wrocław - Kraków, jest znaczenia krajowego i przez teren gminy przebiega. Na terenie 
gminy jest jedna stacja kolejowa – w Raszowej. Planowana jest modernizacja linii 
kolejowej do nowych parametrów, która spowoduje zapewne wzrost uciążliwości jej 
funkcjonowania (głównie na terenie sołectwa Raszowa). Linia jest linią transportu 
kolejowego osobowego i towarowego. 

 
Zaopatrzenie gminy w wodę 
System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Leśnica jest dobrze rozwinięty. Obecnie na 
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terenie gminy funkcjonuje 5 ujęć, w tym jedno administrowane przez ZGKiM w Zdzieszowicach. 
Zaopatrzenie w wodę w Gminie odbywa się przede wszystkim poprzez pobór wód podziemnych 
dla potrzeb wodociągu gminnego. 
Gminny wodociąg zasilany jest z następujących ujęć: 
 Poręba - zasilające miasto Leśnica oraz wsie Poręba, Góra Świętej Anny, Kadłubiec, 

Wysoka, Dolna, Ligota Górna  (gm. Strzelce Op.)  
 Zalesie – zasilające wieś Zalesie Śląskie 
 Lichynia – zasilające miasto Leśnica oraz wieś Lichynia 
 Raszowa – zasilające wieś Raszowa, Łąki Kozielskie i Krasową 
 Czarnocin – wodociąg awaryjny. 

 
Tabela 3.  Sieć wodociągowa w gminie Leśnica 
 Wodociągi:  Miasto Obszar wiejski 
1 Długość czynnej sieci rozdzielczej km 14,3 62,2 
2 Połączenia do budynków szt 513 1400 
3 Woda dostarczana do gospodarstw domowych tys. m3 68,8 144,7 
4 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 2639 5119 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2009 
 
Odprowadzanie ścieków 
Odprowadzanie ścieków w gminie Leśnica odbywa się za pomocą sieci kanalizacyjnej  
w miejscowościach Leśnica, Góra Świętej Anny i Krasowa i Raszowa (od 2012r. Łąki 
Kozielskie z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Kędzierzynie - Koźlu). Ścieki 
z miejscowości skanalizowanych odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Zakładach 
Koksowniczych w Zdzieszowicach. 
Zakładowa Biologiczna Oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana w zachodniej części miasta 
Zdzieszowice w pobliżu rzeki Odra charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 Qśr d =  5 856 m3/d – średniodobowy dopływ ścieków do oczyszczalni,  
 Qmax d =  7 027 m3/d – maksymalny dobowy dopływ ścieków do oczyszczalni,  
 Qmin d =  3 513 m3/d – minimalny dobowy dopływ ścieków do oczyszczalni. 

 
Wylot z oczyszczalni ścieków Zdzieszowice do odbiornika zlokalizowany jest w km Odry 
109+020. Oczyszczalnia ścieków w Zdzieszowicach spełnia wymagania Dyrektywy Nr 
91/271/EEC z 21 maja 1991 dotyczącej oczyszczania ścieków miejskich. 
 
Na pozostałym terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania 
ścieków. Gospodarka ściekowa w tych przypadkach opiera się na oczyszczalniach przydomowych 
oraz na przejściowym gromadzeniu ścieków w zbiornikach wybieralnych i wywożeniu ich do 
oczyszczalni ścieków. 
 
Tabela 4. Sieć kanalizacyjna w gminie Leśnica w 2009r. 
 Kanalizacja  Miasto Obszar Wiejski 
1 Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 16,4 14,4 
2 Połączenia do budynków szt 456 158 
3 Ścieki odprowadzone tys. m3 79,4 25,8 
4 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 2409 275 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2009 
 
 
Gospodarka odpadami 
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Leśnica został przyjęty Uchwałą Nr 
XLI/240/06 z dnia 29 czerwca 2006 r., zmieniony Uchwałą Nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Leśnicy 
z dnia 23 kwietnia 2008 r. oraz Uchwałą Nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 09 maja 
2011r. 
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Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie jest ich składowanie  
na składowisku odpadów komunalnych, zlokalizowane jest na terenie wsi Krasowa. Przyjmowane 
są tam odpady z terenu gmin: Leśnica i Zdzieszowice. Ilość odpadów komunalnych składowanych 
na składowisku odpadów w Krasowej w ciągu ostatnich kilku lat wykazuje tendencję spadkową. 
gruz dostarczany na składowisko podlega składowaniu, lecz jest w całości wykorzystywany do 
tworzenia warstwy izolacyjnej. W 2010r. na składowisko odpadów w Krasowej przyjęto 6 189,7 Mg 
odpadów komunalnych.  
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizują firmy, z którymi zawarto 
umowy   i które posiadają stosowne zezwolenia. Aktualnie odbiorem odpadów z terenu gminy 
zajmuje się 5 firm, w tym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach.  
 
Selektywna zbiórka odpadów, na terenie gminy Leśnica, polega na: 

- zbiórce segregowanych odpadów opakowaniowych „u źródła” w systemie workowym typu: 
plastik,  szkło oraz makulatura, 

- zbiórce odpadów wielkogabarytowych dwa razy do roku w formie wystawki, 
- zbiórce zużytych baterii w Urzędzie Miejskim oraz placówkach oświatowych na terenie 

gminy. 
 
Na terenie gminy Leśnica zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi: 

- brak objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbiórki odpadów 
komunalnych, co skutkuje tym, iż część odpadów wytwarzanych przez właścicieli  
nieruchomości nieposiadających umów, zagospodarowywana jest w sposób nielegalny, 

- brak zorganizowanej na większą skalę zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych                
w strumieniu odpadów komunalnych (w tym m.in. przeterminowanych leków od ludności), 
spalanie odpadów w paleniskach domowych 

Reasumując gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Leśnica jest  w dużym stopniu  
uregulowana. Prawie wszyscy mieszkańcy gminy objęci są umowami o zapewnieniu odbioru  
odpadów. 

3.3.2. STRUKTURA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 
Zgodnie z rejestrem Banku Danych Lokalnych, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny, 
odnotowuje się stopniowy wzrost zasobów mieszkaniowych na terenie gminy Leśnica w ostatnich 
latach. Wg stanu na dzień 31.12.2009 w gminie istniało 2 364 mieszkań i 11 869 izb. 
Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosiła 237 595 m2.  
W 2007r. komunalne (gminne) zasoby mieszkaniowe wynosiły 124 mieszkania, a zasoby 
spółdzielni mieszkaniowych 19 mieszkań i 83 izby. Ilość mieszkań stanowiących własność 
zakładów pracy to 73, a izb 237. Zasoby mieszkaniowe osób fizycznych w 2007r. wyniosły 
odpowiednio 2 134 mieszkań i 11 113 izb.  
Poniżej w tabelach zostały zestawione informacje z zakresu infrastruktury mieszkaniowej na 
terenie gminy Leśnica. 
 
Tabela 5. Zmiany w zasobach mieszkaniowych gminy Leśnica w latach 2005-2010 

Rok 
Wskaźnik 

Liczba 
mieszkań Liczba izb 

Powierzchnia 
użytkowa mieszkań 

[m2] 
2005 2 340 11 730 233 533 
2006 2 344 11 752 234 336 
2007 2 357 11 821 236 338 
2008 2 362 11 857 237 318 
2009 2 364 11 869 237 595 
2010 b.d. b.d. b.d. 

b.d. – dane są w trakcie opracowanie  
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2011 
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W ostatnich 5 latach zaobserwowano spadek liczby ludności miasta i gminy Leśnica, przy 
jednoczesnym wzroście liczby izb, mieszkań oraz ich powierzchni użytkowej. Największy wzrost 
liczby mieszkań odnotowano wśród osób fizycznych, natomiast najmniejszy wśród zasobów 
mieszkaniowych zakładów pracy i gminy.  
 
Tabela 6. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Leśnica w latach 2005-2010 

Rok 
Przeciętna powierzchnia 

mieszkania w m2 na: 
1 mieszkanie Na 1 osobę 

2005 99,8 26,6 
2006 100,0 26,9 
2007 100,3 27,4 
2008 100,5 28,0 
2009 100,5 28,1 
2010 b.d. b.d. 

b.d. – dane są w trakcie opracowanie  
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2011,  
 
W ostatnich 5 latach sukcesywnie przeciętna powierzchnia mieszkań w przeliczeniu na 
1 mieszkanie i na 1 osobę zwiększała się. Taka tendencja zmian ma odzwierciedlenie 
w stopniowo wzrastającej liczbie mieszkań, ich powierzchni, przy jednoczesnym spadku liczby 
mieszkańców terenu miasta i gminy Leśnica.  
W ocenie warunków mieszkaniowych istotne znaczenie ma stan techniczny zabudowy 
mieszkaniowej oraz standard wyposażenia w instalacje i pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
Na terenie gminy Leśnica dominuje zabudowa stara, zrealizowana przed 1945 rokiem, która 
stanowi około 48,2% ogólnej liczby mieszkań. Nowa zabudowa mieszkaniowa stanowi zaledwie 
4,8% ogólnej liczby mieszkań, a w ostatnim 15-leciu realizowano głównie na terenie miasta 
Leśnica oraz we wsi Zalesie Śląskie, Góra Świętej Anny i Raszowa. 
 
Tabela 7. Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno sanitarne w latach 2005-2010 

Rok 
Wyposażenie 

Wodociąg Ustęp Łazienka Centralne 
ogrzewanie 

Gaz 
sieciowy 

2005 2 279 2 031 2 021 1 735 0 
2006 2 283 2 035 2 025 1 739 0 
2007 2 296 2 048 2 038 1 752 0 
2008 2 301 2 054 2 044 1 759 0 
2009 2 304 2 057 2 047 1 762 0 
2010 b.d. b.d. b.d. b.d. 0 

b.d. – dane są w trakcie opracowanie  
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, 2011 
 
W warunkach gminy Leśnica, przy prognozowanym spadku liczby mieszkańców na terenach 
wiejskich gminy i stabilizacji lub (optymistycznym) niewielkim wzroście liczby mieszkańców miasta, 
nastąpi samoistna poprawa standardów jej zamieszkiwania. O rzeczywistych potrzebach 
mieszkaniowych gminy decydować będzie głównie potrzeba poprawy stanu technicznego (ubytki 
w starej substancji mieszkaniowej) oraz rozgęszczenie mieszkań. 
Z prognozy demograficznej wynika, że ruch budowlany w większości wsi gminy nie będzie 
związany z przyrostem liczby ludności. Tak więc we wsi Czarnocin, Dolna, Lichynia, Krasowa 
i Wysoka można spodziewać się ruchu budowlanego wynikającego głównie z potrzeby poprawy 
standardów zamieszkiwania rodzin (rozgęszczenie istniejących zasobów). Z kolei w takich wsiach 
jak Kadłubiec, Łąki Kozielskie i Poręba, wykazujących regresywny charakter rozwoju (tendencje 
depopulacyjne), ruch budowlany będzie związany głównie z modernizacją zasobów istniejących. 
Brak jest tam potrzeby wyznaczania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Oprócz 
miasta, tylko w Zalesiu Śląskim oraz Raszowej można liczyć się z większym niż dotychczas 
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ruchem budowlanym. Wpływ na to będą mieć także dobre ich powiązania komunikacyjne 
z sąsiednimi miastami, zapewniającymi miejsca pracy. Rozwój wsi Góra Świętej Anny jest 
ustabilizowany i brak jest także jakichkolwiek przesłanek świadczących o tym, że rozwój 
przestrzenny tej wsi stanie się bardziej intensywny. Nie świadczy bowiem o tym ani prognoza 
demograficzna, ani istniejący ruch budowlany.  
W obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego  wyznaczono tereny przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w ilości łącznie wyszacowanej na 835 mieszkań 
(w zabudowie jednorodzinnej). Warto zauważyć, że wielkość planowanego rozwoju niektórych wsi 
gminy odpowiada wielkości ich dotychczasowego rozwoju historycznego (prawie 
osiemsetletniego). 

3.3.3. OBIEKTY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  

Na terenie gminy Leśnica zlokalizowanych jest wiele obiektów zabytkowych o unikalnej wartości 
kulturowej i historycznej. Na terenie gminy zlokalizowano bowiem łącznie 338 zabytków, z czego   
55% stanowią zabytkowe obiekty budowlane, a 45% zabytki archeologiczne o ustalonej lokalizacji. 
Do najciekawszych i najcenniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego zaliczyć można: 
 

Kościół parafialny p.w. Piotra i Pawła pochodzący z  XIX wieku we wsi 
Dolna, w którym zachował się gotycki układ ścian wcześniejszej świątyni. 
W prezbiterium kościoła zachowało się również ciekawe sklepienie 
kolebkowe, a w głównej nawie -  ława kolatorska z przełomu XVII i XVIII 
stulecia. 
 
 
 
 
 
 

Sanktuarium na Górze św. Anny, które znalazło się wśród 30 
najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w Polsce, 
co zainicjowało starania o wpisanie na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. 14 
kwietnia 2004 r. rozporządzeniem Prezydenta RP Góra 
Świętej Anny została uznana za „Pomnik historii, jako 
komponowany krajobraz kulturowo – przyrodniczy”, pierwszy 
w Województwie Opolskim. 
 

 
 
Pozostałości XIX wiecznego 
wiatraka typu holenderskiego oraz 
murowana kaplica w miejscowości 
Kadłubiec. 
 
 
 
 
 
Rynek w Leśnicy otoczony 
zabytkowymi kamienicami, na 
którym znajduje się pomnik św. 
Jana Nepomucena z XVIII w.  
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Ciekawym obiektem historycznym jest barokowy kościół 
parafialny pw. Św. Trójcy oraz kościół cmentarny w stylu 
gotyckim. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kapliczka przydrożna z przełomu XVIII i XIXw. w Lichyni 
 
 
 
 
 
 

 
Kapliczka św. Jana z połowy XIX w. oraz 
Kościół bł. Bronisławy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barokowy kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych z 1791 
w Raszowej. Wewnątrz świątyni znajduje się ciekawy barokowy ołtarz główny 
z rzeźbami świętych i aniołków. 
 
 
 
 
 
 

Kościół pw. św. Floriana, późno-
renesansowa rzeźba św. Trójcy z roku 
1748 stojąca na skrzyżowaniu dróg 
Wysoka – Kadłubiec oraz pozostałości 
kamiennego wiatraka typu 
holenderskiego, wybudowanego w 
połowie XIX wieku w miejscowości 
Wysoka. 
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Kościół Świętej Jadwigi w Zalesiu 
Śląskim, którego gotyckie 
prezbiterium z około 1400 roku 
zachowało się do dziś. W latach 
1812 - 1825 przebudowę kościoła 
św. Jadwigi w Zalesiu Śląskim 
przeprowadził budowniczy 
z Ujazdu, Karol Heintze, 
wprowadzając w fasadzie 

zachodniej i wieży proste, ale monumentalne formy ostrołukowe w stylu neogotyckim. Ciekawym 
obiektem jest również zabytkowy budynek dworca kolejowego z 1934r.  
 
Na terenie gminy Leśnica ochroną konserwatorską objętych ogółem jest 179 zabytków 
nieruchomych, z czego 48 wpisanych jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Opolu.  
Obiekty zabytkowe występują w mieście oraz we wszystkich wsiach gminy. Dominująca ich ilość 
znajduje się na terenie miasta Leśnica gdzie zlokalizowano 71 zabytków nieruchomych, w tym 
32% ujętych jest w rejestrze zabytków, oraz na Górze Świętej Anny gdzie znajduje się 41 
zabytków nieruchomych, w tym 17% ujętych jest w rejestrze zabytków. Większa liczba zabytków 
znajduje się ponadto we wsi Zalesie Śląskie (15 obiektów, w tym 2 w rejestrze zabytków), Dolnej 
(12 obiektów, w tym 2 w rejestrze zabytków), Raszowej (10 obiektów, w tym 2 w rejestrze 
zabytków) oraz Wysokiej (6 obiektów, w tym 3 w rejestrze zabytków). W pozostałych wsiach liczba 
zabytków nieruchomych waha się od 2 do 6, przy czym we wsi Krasowa, Lichynia, Łąki Kozielskie 
i Poręba żaden z nich nie jest ujęty w wojewódzkim rejestrze zabytków. Jednocześnie ilość 
obiektów budowlanych uznanych w gminie Leśnica za zabytkowe, wydaje się drastycznie mała 
w porównaniu chociażby z udziałem starej zabudowy. Około 48% zabudowy mieszkaniowej gminy 
zrealizowana została przed 1945 rokiem, w tym ok. 26% stanowią budynki zrealizowane przed 
rokiem 1918. Z tego faktu, a także z licznych wyburzeń i przekształceń zabytków nieruchomych 
(stwierdzonych w podczas wizji lokalnej w terenie), wynika pilna potrzeba weryfikacji listy 
zabytków nieruchomych na terenie gminy, w tym szczególnie zabytków ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków. 
Wśród zabytków nieruchomych najliczniej reprezentowane są budynki mieszkalne, które stanowią 
59% ogólnej liczby obiektów zabytkowych miasta i gminy. Historyczna przeszłość gminy   
wpłynęła   także   na   liczny   udział   obiektów   sakralnych reprezentowanych przez kościoły (6 
szt.), klasztory, zespoły klasztorne i dziedzińce (3 szt.), kaplice i kapliczki (37 szt.), domy 
pogrzebowe, groty, szopki i mogiły (5 szt.) i plebanie (1 szt.), bramy i furtki (2 szt.), które stanowią 
30% obiektów zabytkowych gminy. Liczne są także zabytki przemysłowe i gospodarcze, 
stanowiące 8,5% zabytków gminy. Wśród nich zachowała się wozownia (1 szt.), spichlerz (2 szt.), 
piec wapienniczy (2 szt.), wiatrak (2 szt.), młyn wodny (1 szt.), magazyn (2 szt.), pawilon 
ogrodowy (1 szt.) oraz budynki gospodarcze (4 szt.). Z kolei nielicznie występują zabytkowe 
obiekty użyteczności publicznej, ale ich spektrum jest duże (szkoła -1 szt., szpital -1szt., karczma - 
1 szt. i muzeum -1szt.). Poniżej w tabeli znajduje się zestawienie zabytków nieruchomych na 
terenie gminy Leśnica, zgodnie z rejestrem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu i 
stanem na dzień 31.05.2011r.  
 
Tabela 8. Wykaz obiektów nieruchomych zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 
województwa opolskiego na terenie Gminy Leśnica – stan na dzień 31 maja 2011 r. 
LP MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT I ADRES OBECNY ADRES DAWNY  

(Z DECYZJI O 
WPISIE DO 
REJESTRU) 

DATA 
POWSTANIA 

NR 
DECYZJI O 
WPISIE DO 
REJESTRU 

1 Dolna kościół parafialny pw. śś. 
Piotra i Pawła 

kościół parafialny XV 1131/66 z 
09.02.1966 

2 Dolna mogiła zbiorowa 
powstańców śląskich 

 1921 203/89 z 
07.02.1989 
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3 Góra Świętej 
Anny 

obszar na Górze św. Anny   185/49 z 
18.07.1949 

4 Góra Świętej 
Anny 

klasztor   1/50 z 
21.11.1950 

5 Góra Świętej 
Anny 

kościół   1/50 z 
21.11.1950 

6 Góra Świętej 
Anny 

dziedziniec krużgankowy   1/50 z 
21.11.1950 

7 Góra Świętej 
Anny 

zespół kaplic: kaplica pw. 
św. Józefa 

 I poł. XVIII 2010/74 z 
29.04.1974 

8 Góra Świętej 
Anny 

zespół kaplic: 26 kaplic 
Drogi Męki Pańskiej i 
Dróżek Matki Boskiej 

 1700-1709, 
1760-1764 

2010/74 z 
29.04.1974 

9 Góra Świętej 
Anny 

zespół kaplic: 6 kaplic 
Maryjnych 

 XVIII 2010/74 z 
29.04.1974 

10 Góra Świętej 
Anny 

dwie mogiły żołnierskie   233/89 z 
30.12.1989 

11 Góra Świętej 
Anny 

mogiła powstańców śląskich 
na cmentarzu 
przykościelnym 

  232/89 z 
30.12.1989 

12 Góra Świętej 
Anny 

Muzeum Czynu 
Powstańczego, ul. Leśnicka 
28 

  2276/91 z 
08.07.1991 

13 Góra Świętej 
Anny 

dom mieszkalny, ul. 
Leśnicka 22 

dawna karczma XVIII/XIX 1776/66 
z7.10.1966 

14 Góra Świętej 
Anny 

dom ul. Powstańców 
Śląskich 2 

 1797 1779/66 
z7.10.1966 

15 Góra Świętej 
Anny 

dom Rynek 11  1810 1777/66 
z7.10.1966 

16 Góra Świętej 
Anny 

piec wapienniczy szybowy 
wolnostojący 

  2226/90 z 
10.07.1990 

17 Góra Świętej 
Anny 

dom wypoczynkowo – 
rekolekcyjny Dom 
Pielgrzyma, ul. Jana Pawła 
II 

 1929-1938 26/2004 z 
27.01.2004 

18 Leśnica osiedle zabytkowe osiedle zabytkowe 
w ramach 
średniowiecznego 
założenia 

 155/57 z 
12.09.1957 

19 Leśnica kościół parafialny pw. św. 
Trójcy 

kościół parafialny 1717, 1843 1135/66 z 
10.02.1966 

20 Leśnica kościół cmentarny pw. NMP kościół cmentarny XVI/XVII, XIX 1136/66 z 
10.02.1966 

21 Leśnica mogiła zbiorowa 
powstańców śląskich na 
cmentarzu parafialnym 

  204/89 z 
14.02.1989 

22 Leśnica dworzec kolejowy  1933 - 1936 81/2009 z  
11.02.2009 

23 Leśnica dom, ul. Bolesława 
Chrobrego 11 

dom mieszkalny I poł. XIX 1889/67 z 
12.10.1967 

24 Leśnica dom, ul. Bolesława 
Chrobrego 15 

dom mieszkalny, ul. 
Bolesława 
Chrobrego 17 

I poł. XIX 1891/67 z 
12.10.1967 

25 Leśnica dom, ul. Ligonia 2 dom mieszkalny pocz. XIX 1892/67 z 
12.10.1967 

26 Leśnica dom, ul. Ludowa 2 dom mieszkalny, ul. 
Ludowa 1 

I poł. XIX 1893/67 z 
12.10.1967 

27 Leśnica dom, ul. Ludowa 3 dom mieszkalny I poł. XIX 1894/67 z 
12.10.1967 
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28 Leśnica dom, ul. Ludowa 5 dom mieszkalny poł. XIX 1895/67 z 
12.10.1967 

29 Leśnica dom, ul. Ludowa 7 dom mieszkalny poł. XIX 1896/67 z 
12.10.1967 

30 Leśnica dom, ul. Ludowa 9 dom mieszkalny poł. XIX 1897/67 z 
12.10.1967 

31 Leśnica dom, ul. Młyńska 2 dom mieszkalny I poł. XIX 1898/67 z 
12.10.1967 

32 Leśnica dom, Rynek 4 dom mieszkalny Pl. 
Narutowicza 4 

XIX 1880/67 z 
01.06.1967 

33 Leśnica dom, Rynek 7 dom mieszkalny Pl. 
Narutowicza 7 

 1881/67 z 
01.06.1967 

34 Leśnica dom, Rynek 8 dom mieszkalny Pl. 
Narutowicza 8 

XIX 1882/67 z 
02.06.1967 

35 Leśnica dom, Rynek 12 dom mieszkalny Pl. 
Narutowicza 12 

 1883/67 z 
02.06.1967 

36 Leśnica dom, Rynek 22 dom mieszkalny Pl. 
Narutowicza 22 

poł. XIX 1884/67 z 
02.06.1967 

37 Leśnica dom, Rynek 23 dom mieszkalny Pl. 
Narutowicza 23 

poł. XIX 1885/67 z 
02.06.1967 

38 Leśnica dom, Rynek 24 dom mieszkalny Pl. 
Narutowicza 24 

poł. XIX 1887/67 z 
11.10.1967 

39 Leśnica dom, Rynek 25 dom mieszkalny Pl. 
Narutowicza 25 

poł. XIX 1888/67 z 
11.10.1967 

40 Leśnica dom, ul. Strzelecka 3 dom mieszkalny pocz. XIX 1899/67 z 
12.10.1967 

41 Leśnica młyn wodny, ul. Porębska 6  XIX 972/65 z 
28.01.1965 

42 Raszowa kościół parafialny pw. 
Wszystkich Świętych 

 XV/XVI 142/54 z 
27.12.1954 

43 Raszowa dom mieszkalny, ul. 
Kościelna 4 

dawny spichlerz, ul. 
Kościelna 4 

1802, 1956 2072/82 z 
18.02.1982 

44 Wysoka kościół parafialny pw. św. 
Floriana wraz z wnętrzem 

 Pocz. XVII 141/54 z 
27.12.1954 

45 Wysoka dom nr 20 dom mieszkalny nr 
24 

XVIII/XIX 1916/67 z 
21.10.1967 

46 Wysoka dom nr 46 dom nr 26 1733 1918/67 z 
21.10.1967 

47 Zalesie Śląskie kościół parafialny pw. św. 
Jadwigi 

kościół parafialny II poł. XIV, 
1812-15 

885/64 z 
15.05.1964 

Źródło: Rejestr Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, stan na 31.05.2011r. 
 
Ponadto na terenie gminy Leśnica 140 zabytków nieruchomych ujętych jest w gminnej ewidencji 
zabytków, przy czym zgodnie z ww. ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prawnej 
ochronie podlegają tylko te z nich, które zostały objęte ochroną w obowiązujących miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. Obecnie faktyczną ochroną prawną objęte są 
wszystkie zabytki nieruchome, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, usytuowane na terenie miasta 
Leśnica oraz wsi Lichynia, Zalesie Śląskie, Czarnocin, Dolna, Góra Świętej Anny, Kadłubiec, 
Poręba i Wysoka, Łąki Kozielskie, Krasowa, Raszowa, dla których obowiązek ochrony 
wprowadzono w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

3.4. DEMOGRAFIA 

Według danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Lesnicy – liczba mieszkańców w gminie na 
koniec 2010 r. wynosiła 8 042 osoby, z tego w mieście 2 710 osób tj. 33,7%, a na terenach 
wiejskich 5 332 osób tj. 66,3%. W porównaniu z 2006 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców 
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ogółem o ok. 5% - w mieście liczba mieszkańców spadła łącznie o 137 osób, a na terenach 
wiejskich liczba mieszkańców spadła o 285 osób.  
 
W 2010r. obserwowano dalszy, ale nie tak duży jak w ostatnich latach, spadek ludności gminy. 
W porównaniu z rokiem 2009 liczba stałych mieszkańców gminy zmniejszyła się o 46 osoby i na 
koniec 2010r. wyniosła 8042 osoby (w tym: 3853 mężczyzn i 4189 kobiet). Najwięcej 
mieszkańców ubyło w miejscowościach Zalesie Śląskie (o 24 osoby), Łąki Kozielskie (o 9 osób) 
i Krasowa (o 5 osób). niewielkie przyrosty mieszkańców odnotowano tylko w Leśnicy (o 1 osobę) 
i w Porębie (o 3 osoby). Poniżej zestawiono w tabeli liczbę mieszkańców gminy w latach 2006-
2010 z podziałem na poszczególne miejscowości.  
 
Tabela 9. Liczba ludności gminy Leśnica w latach 2006-2010 

L.P. Miejscowość Liczba mieszkańców 
  2006 2007 2008 2009 2010 

1 Czarnocin 170 161 165 163 163 
2 Dolna 348 340 341 333 330 
3 Góra Świętej 

Anny 
497 492 467 464 462 

4 Kadłubiec 414 411 405 404 403 
5 Krasowa 211 209 202 207 202 
6 Leśnica 2847 2810 2743 2709 2710 
7 Lichynia 480 466 447 441 439 
8 Łąki Kozielskie 436 432 420 422 413 
9 Poręba 250 255 248 254 257 
10 Raszowa 1073 1074 1051 1041 1038 
11 Wysoka 390 379 377 361 360 
12 Zalesie Śląskie 1348 1319 1291 1289 1265 

OGÓŁEM 8464 8348 8157 8088 8042 
Źródło: Raport o Gminie Leśnica za 2010r., Urząd Miejski w Leśnicy, 2011 
 
Przyczyny ludnościowego regresu od lat są takie same. Jest on wypadkową ujemnego przyrostu 
naturalnego oraz dalszego porządkowania ewidencji mieszkańców poprzez wymeldowanie osób 
od wielu lat mieszkających lub zmarłych za granicą, a zameldowanych dalej w gminie Leśnica. 
Na dzień 31.12.2010r. na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy) na terenie gminy zameldowanych 
było 379 osób, w tym w mieście Leśnica 195, a w gminie 184 osoby.  
 
 
 
Tabela 10. Struktura wiekowa  ludności gminy Leśnica – stan na 31.12.2010r.  

Wiek 0-2 3 4-5 6 7 8-12 13-15 16-17 18 19-
65 

19-
60 >65 >60 

Płeć M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K 

2006r. 97 80 38 28 75 65 28 51 46 34 224 224 186 178 132 142 68 67 2712 2557 465 967 

2007r. 100 96 34 25 84 57 29 36 27 51 214 209 160 161 148 143 55 65 2667 2585 460 932 

2008r. 90 102 40 29 74 55 45 28 30 36 192 206 142 157 137 116 67 77 2633 2559 450 892 

2009r. 88 98 27 35 76 55 40 30 44 28 184 191 135 147 100 112 78 62 2641 2578 446 893 

2010r. 100 102 34 28 66 63 37 26 40 29 187 188 126 128 94 105 56 55 2667 2577 446 888 

Źródło: Raport o Gminie Leśnica za 2010r., Urząd Miejski w Leśnicy, 2011 
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Tabela 11. Urodzenia i zgony w 2010r. na terenie gminy Leśnica 
Miejscowość Urodzenia Zgony 
Czarnocin 3 0 
Dolna 2 5 
Góra Świętej Anny 4 4 
Kadłubiec 4 6 
Krasowa 3 5 
Leśnica 24 32 
Lichynia 1 8 
Łąki Kozielskie 5 6 
Poręba 5 1 
Raszowa 10 8 
Wysoka 4 7 
Zalesie Śląskie 14 21 
OGÓŁEM 79 103 

Źródło: Raport o Gminie Leśnica za 2010r., Urząd Miejski w Leśnicy, 2011 

Razem w całej gminie w 2010r. urodziło się 79 dzieci, aż o 25 więcej niż w 2009r. Porównywalnie 
tak duża liczba narodzin ostatni raz miała miejsce w 1999r., kiedy to urodziło się 80 dzieci. 
Najwięcej narodzin odnotowano w Leśnicy (24), Zalesiu Śląskim (14) i Raszowej (10).  

3.4.1. STRUKTURA BEZROBOCIA W GMINIE LEŚNICA 

W Polsce w sensie prawnym bezrobotnym jest osoba nie zatrudniona i nie wykonująca innej pracy 
zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie 
ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie 
pracy, jeżeli: 

- ukończyła 18 lat, z wyjątkiem młodocianych absolwentów, 
- kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat, 
- nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej, 
- nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 2 ha 

przeliczeniowych, 
- nie jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia 

nawet w połowie wymiaru czasu pracy 
- nie jest osobą tymczasowo aresztowaną i nie odbywa kary pozbawienia wolności, 
- nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego 

wynagrodzenia, 
- nie pobiera, zasiłku stałego, stałego wyrównawczego, gwarantowanego zasiłku 

okresowego lub renty socjalnej. 
 
Podstawowym miernikiem wielkości bezrobocia jest stopa bezrobocia, czyli stosunek liczby 
bezrobotnych zarejestrowanych do liczby ludności aktywnej zawodowo (tj. pracującej 
i bezrobotnej łącznie) wyrażony w procentach. 
 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych realizowana jest na terenie gminy Leśnica przez 
Referat Organizacji przy Urzędzie Miejskim w Leśnicy. Referat ściśle w tym zakresie współpracuje 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Opolskich. W 2010r. zorganizowano staż dla dwóch 
osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Leśnica. Również w 2010r. zorganizowano 
praktykę zawodowa dla 12 osób, przy współudziale dyrekcji szkół wyższych i szkół średnich.  
 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich na 
koniec czerwca 2011 r. wynosiła 2186 osób i w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2010 
roku (2391) jest niższa o 205 osób. Powiat Strzelecki odznacza się 10,6% stopą bezrobocia (stan 
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na 31.05.2011r.). Wartość ta jest niższa od wartości stopy bezrobocia województwa opolskiego 
(13,7 %) i Polski (12,9%).  
Poniżej w tabeli zestawiono dane dotyczące poziomu i dynamiki bezrobocia na terenie gminy 
Leśnica 

Tabela 12. Poziom i dynamika bezrobocia w gminie Leśnica na przestrzeni 2008-2011r.  

Rok 

Liczba bezrobotnych Udział 
bezrobotnych 

w liczbie 
mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym 

Liczba 
mieszkańców 

Ogółem Z prawem do zasiłku 

Razem Kobiet Razem kobiet 

2011* 177 103 15 7 2,21 8006 
2010 218 132 19 10 3,99 8042 
2009 213 122 21 9 2,63 8088 
2008 160 107 15 8 1,96 8157 

* - stan na 31.06.2011r.; pozostałe stany na 31.12 
Źródło: Informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy za lata 2008-2011, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach 
Opolskich  
 
Do 2010r. liczba osób bezrobotnych na terenie gminy sukcesywnie rosła, przy jednoczesnym 
spadku liczby mieszkańców. W związku z niepełnym okresem za rok 2011 (połowa roku) trudna 
jest ocena dalszych tendencji zmian.  
Od 01.01.2011 do 31.05.2011 roku pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy 
w Strzelcach Opolskich 1450 ofert pracy, w tym 1273 oferty pracy niesubsydiowanej, ofertę pracy 
interwencyjnej,  13 ofert robót publicznych, 94 oferty staży, 69 ofert prac społecznie użytecznych. 
W okresie tym 1163 osoby podjęły pracę.  

3.5. GOSPODARKA  

Do niedawna w sposób jednoznaczny określano Gminę Leśnica jako gminę rolniczą. Obecnie, 
biorąc pod uwagę liczbę osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, liczbę osób 
zatrudnionych poza tym sektorem, w tym także pracujących poza granicami Polski, jak również 
liczbę zarejestrowanych i funkcjonujących form działalności, można stwierdzić, że dokonuje się 
proces restrukturyzacji zajęć ludności. Ostatnie lata, mimo pogarszającej się sytuacji 
makroekonomicznej przyniosły rozwój sfery rzemiosła, usług i handlu. Wzrosła zarówno liczba 
funkcjonujących podmiotów, jak i różnorodność oferowanych przez nie usług i produktów, ponadto 
rośnie liczba osób podejmujących prace wymagające wyższych kwalifikacji, na ogół poza terenem 
Gminy.  
Występujące w Gminie branże to głównie handel i naprawy, działalność wytwórczo-usługowa 
i obsługa nieruchomości. W Gminie nie występują obszary nadmiernej kumulacji funkcji 
gospodarczych, zaś uwarunkowania do ich rozwoju są korzystne. Największy rozwój nastąpić 
powinien w dziedzinie usług decydujących o jakości życia mieszkańców i usług dla rolnictwa, ale 
również usług turystycznych i rekreacyjnych.  
Mieszkańcy gminy nie zajmujący się rolnictwem i działalnością gospodarczą znajdują zatrudnienie 
w najbliższych ośrodkach miejskich, głównie w Kędzierzynie - Koźlu, Opolu, Strzelcach Opolskich 
i Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. 
Obszar gminy położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów przemysłowych Zdzieszowic,  
Strzelec Opolskich i Kędzierzyna - Koźla, ponadto rozwojowi przemysłu oraz innych form 
działalności gospodarczej sprzyja położenie gminy w obszarze autostrady A-4, atrakcyjnego dla 
rozwoju różnorodnych form gospodarki ze względu na łatwą dostępność do głównej drogi 
transportowej na terenie województwa opolskiego. Wysoki poziom gospodarki rolnej w gminie 
sprzyja lokalizacji na terenie gminy firm z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. 
Położenie Gminy w pobliżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz miast Województwa 
Opolskiego stwarza szansę zaopatrzenia tych ośrodków w produkty żywnościowe, zwłaszcza dla 
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dużych i średnich gospodarstw specjalistycznych, ukierunkowanych na: rolnictwo ekologiczne, 
ogrodnictwo, sadownictwo, uprawę ziół i roślin przemysłowych oraz firm zajmujących się 
przetwórstwem.  
Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej dokonywane są na podstawie Ustawy z dnia 19 
listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 ze zm.). Poniżej 
znajduje się tabela z ilością podmiotów gospodarczych wraz z podziałem na zakres wykonywanej 
działalności. W ewidencji działalności gospodarczej figurują tylko te firmy, których działalność 
zarejestrowana jest w granicach administracyjnych gminy Leśnica. 
 
Tabela 13. Liczba podmiotów gospodarczych z podziałem na zakres wykonywanej działalności na 
terenie gminy Leśnica 

L.P. Zakres działalności 2009r. 2010r. 
1. Handel artykułami spożywczymi 16 17 
2. Handel artykułami przemysłowymi, 

chemicznymi, papiernicze i inne 32 33 

3. Handel obwoźny, na straganach i 
targowiskach 11 10 

4. Gastronomia 
w tym:  
- mała gastronomia  
- z miejscami noclegowymi 

14 
 
2 
4 

16 
 

2 
4 

5. Transport 23 23 
6. Usługi 

- budowlane 
- ślusarstwo 
- mechanika pojazdowa 
- fryzjerstwo  
- stolarstwo 
- pozostałe 

107 
38 
5 

17 
8 
5 

34 

113 
41 
5 

20 
10 
4 

33 
7. Produkcja 4 4 
8. Pozostała działalność 89 99 
 RAZEM 295 315 
1. Nowo zarejestrowani 29 41 
2. Decyzje o wykreśleniu 22 21 
3. Zawieszenie działalności 25 21 
4. Wznowienie działalności 8 13 

Źródło: Referat Infrastruktury Komunalnej przy Urzędzie Miejskim w Leśnicy, Ewidencja działalności gospodarczej, 2011 
 
W porównaniu z 2009r. przybyło 20 przedsiębiorców, a liczba nowo zarejestrowanych zwiększyła 
się o 12.  
Wskaźnik przedsiębiorczości dla Gminy Leśnica (wg GUS: liczba firm wpisanych do rejestru 
REGON na 10 tys. mieszkańców) wynosi 567 i jest mniejszy od wartości tego wskaźnika dla 
powiatu: 663 i dla województwa: 964. Można upatrywać w tym możliwości rozwoju m.in. sektora 
średniej i drobnej przedsiębiorczości na terenie gminy 
W gminie Leśnica prowadzona jest działalność gospodarcza praktycznie we wszystkich 
istniejących branżach (wg sekcji PKD). Najwięcej podmiotów gospodarczych (ok.27%) prowadzi 
działalność w obszarze sekcji G (Handel hurtowy i detaliczny). Ilość podmiotów zarejestrowanych 
w tej sekcji na przestrzeni ostatnich lat ulega minimalnym zmianom, co oznacza, iż w branży tej 
przedsiębiorcy uzyskali określoną stabilność, a rynek nie wymusza nagłych zmian. W przypadku 
tak trudnego pod względem konkurencyjności sektora jest to bardzo dobra tendencja pozwalająca 
na dynamiczny rozwój gminy. 
Znacząca ilość podmiotów gospodarczych (ok. 13%) prowadzi działalność w sekcji F 
(Budownictwo). Zważywszy na bardzo dynamiczny rozwój tego sektora, można zakładać, iż ilość 
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przedsiębiorstw wykonujących swą działalność w obszarze sekcji F w najbliższych latach nie 
ulegnie zmniejszeniu. 
Poniżej zostały zestawione informacje Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2010, w zakresie 
podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon wg sekcji i działów PKD 2007 oraz 
sektorów własnościowych. 
 
Tabela 14. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie gminy Leśnica wg 
wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2010r. 

Nazwa sekcji wg PKD Ilość podmiotów 
w 2010 roku 

A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 26 
B. Górnictwo i wydobywanie 0 
C. Przetwórstwo przemysłowe 38 
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0 

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

1 

F. Budownictwo 60 
G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

129 

H. Transport, gospodarka magazynowa 30 
I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 18 
J. Informacja i komunikacja 3 
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 9 
L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 13 
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 34 
N. Działalność  w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 8 
O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

10 

P. Edukacja 23 
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 26 
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 10 
S. Pozostała działalność usługowa 40 
T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

0 

Q. Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 
Źródło: www.stat.gov.pl, Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD w 2010 r.  

3.5.1. SEKTOR ROLNICZY 

Gmina Leśnica charakteryzuje się najlepszymi w powiecie warunkami dla produkcji rolniczej. 
Korzystna dla rozwoju rolnictwa jest struktura bonitacyjna gruntów ornych, przeważają grunty w III 
klasie bonitacyjnej. Obecność dobrych gleb determinuje strukturę użytkowania gruntów na terenie 
gminy. Użytki rolne zajmują tu ok. 75,7 % powierzchni gminy, a grunty leśne  jedynie 15,67%.  
Rolnictwo charakteryzuje duża liczba jednostek zróżnicowanych pod względem wielkości 
gospodarstw, jak i kierunku i poziomu produkcji, co powoduje złożoność i zmienność sytuacji 
ekonomicznej w gospodarstwach rolnych. Ogółem na terenie gminy funkcjonuje 762 gospodarstw. 
Struktura obszarowa gospodarstw w gminie jest stosunkowo korzystna. Gospodarstwa o wielkości 
do 1ha stanowią 41,3% ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa o wielkości powyżej 1 ha to 
58,7% ogólnej liczby gospodarstw w gminie, przy czym pośród nich najwięcej jest gospodarstw 
o wielkości powyżej 10 ha (22,1%). Duży procent stanowią również gospodarstwa małe 
o wielkości 1-2 ha (15,6%). Na terenie gminy funkcjonuje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
z siedzibą w Leśnicy, która użytkuje ok. 500 ha gruntów ornych. Ponadto w Zalesiu Śląskim 
znajduje się duże (2000 ha) gospodarstwo spółdzielcze.  
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Obecność na terenie gminy gleb brunatnych umożliwia uprawę wszystkich zbóż, buraków 
cukrowych, roślin okopowych i warzyw. Najwięcej uprawia się  zbóż, przy czym największa 
powierzchnię zasiewów ma pszenica oraz stosunkowo dużą jęczmień. Ponadto znaczny areał, 
w porównaniu do danych dotyczących powiatu, zajmują uprawy buraków cukrowych. 
Dawniej na terenie Leśnicy dobrze rozwijała się również uprawa warzyw. Została jednak 
zaniechana z powodu braku przetwórstwa. 
Gminę Leśnica charakteryzuje najwyższy na terenie powiatu strzeleckiego areał sadów (225 ha). 
Ze względu na duży areał upraw zbóż na terenie gminy rozwija się hodowla trzody chlewnej.  
Najkorzystniejsze warunki dla produkcji rolnej znajdują się w okolicach Czarnocina, Zalesia 
Śląskiego oraz Lichynia, najmniej korzystne warunki  dla produkcji rolnej lokalizują się w okolicach  
wsi Raszowa, Łąk Kozielskich i Krasowej.  

3.5.2. SEKTOR POZAROLNICZY 
Jak wynika z danych GUS liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta 
i gminy Leśnica w 2010r. wyniosła 478. Sektor publiczny reprezentowany był przez 23 jednostki 
gospodarcze, a sektor prywatny przez 455 jednostek gospodarcze. W sektorze publicznym 
najwięcej jednostek gospodarczych (21) stanowiły państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego, natomiast w sektorze prywatnym osoby fizyczne prowadzące własna działalność 
gospodarczą (359).  
Do największych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy Leśnica należą m.in.:  

 ”IZOBUD” Łąki Kozielskie, ul. Leśna 4,  
 T.I.G. Rusztowania Sp. z o.o. Raszowa, ul. Słowackiego 13 
 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna (Leśnica), 
 ”ROLDAM” Sp. z o.o. Zalesie Śląskie, ul. Św. Jadwigi 8 
 Przedsiębiorstwo Transportowe „Transanaberg” – Logistic Wiesiollek Wolfgang, 
 Spichlerz Raszowa, 
 FHU KKa-Bis s.c. Katarzyna Kurelowska, Klaudiusz Kurelowski 
 Restauracja Harcówka Góra Świętej Anny, 
 ALBA Góra Świętej Anny, ul. Rynek 4 
 PHUP „RED” Sp. z o.o. Leśnica, ul. Zdzieszowicka 45 
  „RAJBUD” Leśnica, ul. Krasowska 4  
 KONBUD (usługi budowlane), 
 Suszarnie Zboża grupy producenckiej „Kłos”, 
 Firma „Chempest”, 
 Gucz Krystyna Magazyn Towarów Masowych Zalesie Śląskie, ul. Dworcowa 1 
 Firma „Skorem”, 
 Przedsiębiorstwo Usług Leśnych „Sotor” 
 FRAPO-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 62-510 Konin ul. Hurtowa 2  
 Polomarket Leśnica Zdzieszowicka 14 

 
Równolegle obok działalności przemysłowej funkcjonuje również działalność usługowa 
prowadzona przez firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, usługami dla ludności, 
doradztwem, usługami bankowymi, transportem, oświatą. Do największych w tym sektorze firm 
zaliczyć należy: 

 Bank Spółdzielczy, 
 Zakład Gospodarki Komunalnej, 
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Medica s.c., 
 Prywatne Laboratorium Analityczne – Izba Przyjęć, 
 Mechanika pojazdowa Auto-naprawa. 
 Piekarnia „Anna” w Raszowej, piekarnia w Leśnicy 
 restauracje, 
 Stacja Opieki „Caritas”. 
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3.5.3. ROZWÓJ SEKTORA TURYSTYKI 

Blisko 70% terenu gminy Leśnica zostało uznane za przydatne dla rozwoju turystyki i wypoczynku. 
Tereny te położone są głównie w południowej części gminy i obejmują przede wszystkim grunty 
wsi Raszowa, Łąki Kozielskie i Krasowa. Część obszaru gminy obejmującą grunty wsi Zalesie 
Śląskie, Lichynia oraz Kadłubiec i Dolna zakwalifikowano jako tereny mało atrakcyjne dla rozwoju 
turystyki i wypoczynku. Za bardzo atrakcyjne dla rozwoju tej funkcji uznano rejon wsi Góra Świętej 
Anny - Poręba oraz miasto Leśnica.  
Istotnym czynnikiem dla rozwoju turystyki terenu gminy Leśnica jest ilość i funkcja lasów. Znaczna 
lesistość centralnej części gminy, a przede wszystkim rejonów na zachód od wsi Wysoka i Góra 
Świętej Anny, a także rejon wsi Czarnocin, stwarzają bardzo dobre warunki do wypoczynku 
i rekreacji.  
Godnym uwagi elementem w gminie Leśnica jest realizowany od kilku lat program tworzenia 
ścieżek ekoturystycznych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”  i jego otuliny. 
Program ten bardzo trafnie łączy przekonanie ideowe z praktycznym wykorzystaniem przez 
turystów, gdyż ścieżki służyć mają celom rekreacyjnym oraz promocji walorów krajobrazowych, 
przyrodniczych i kulturowych gminy. Na terenie całej gminy wytyczone zostały trasy rowerowe, 
z których większość jest już oznakowana. Ze ścieżek korzystają zarówno mieszkańcy jak i turyści. 
Dzięki temu programowi gmina dostosowała swe normy do standardów UE i lansując zdrowy tryb 
życia przyczyniła się do większego zainteresowania mieszkańców i turystów uprawianiem sportu.  
 
Ścieżki podzielić można na dwie grupy: 

• Otulina parku krajobrazowego: system ścieżek w południowej części gminy łączący się 
z siecią ścieżek rowerowych gminy Kędzierzyn-Koźle. Przebieg: Leśnica - Krasowa - 
Raszowa - Kuszówka - Łąki Kozielskie – Leśnica, trasa przebiega przez park w Raszowej. 
Na jego terenie znajduje się zespół akwenów i terenów zielonych. O łącznej powierzchni 
27ha. Na danym obszarze istnieją znakomite warunki do uprawiania wędkarstwa i innych 
form rekreacji. Park stanowi ostoję rzadkiego ptactwa wodnego. Na uwagę zasługuje także 
bogata roślinność. 

• Park krajobrazowy – część wschodnia: Leśnica - Lichynia - Zalesie Śląskie (alternatywnie - 
Lichynia - Granica - Czarnocin). Trasa umożliwia dojazd do rezerwatu leśnego Boże Oko 
w pobliżu Czarnocina. Przedłużeniem trasy będzie (inwestycja w trakcie realizacji) ścieżka 
w kierunku miejscowości Olszowa i Klucz w gminie Ujazd. Szlak ten przebiegać będzie 
przez rezerwat leśny Grafik, a w dalszej kolejności planuje się połączenie wymienionych 
tras z systemem ścieżek ekoturystycznych wokół Góry Świętej Anny. Część północna: 
Leśnica - Poręba - Góra Świętej Anny. Realizowana ścieżka wiedzie przez Leśnicę ulicą 
Szpitalną do zabytkowego cmentarza, a następnie wzdłuż rzeki Padół do Siedmiu Źródeł 
w Porębie i biegnie dalej trasą kaplic kalwaryjskich po stokach Góry Św. Anny. 

 
Na terenie gminy generalnie brak jest cieków i zbiorników wodnych umożliwiających rozwój 
sportów wodnych i wypoczynku pobytowego. Poeksploatacyjne zbiorniki wodne na terenie wsi 
Raszowe mogą zaspokoić tylko i wyłącznie potrzeby mieszkańców gminy w tym zakresie. 
 
Obszar gminy Leśnica posiada także unikalne w skali kraju walory kulturowe, które mogą 
stymulować rozwój turystyki i wypoczynku weekendowego. Za cenne należy przede wszystkim 
uznać ponadlokalne walory kulturowe wsi Góra Świętej Anny i miasta Leśnica, potwierdzone 
ustanowieniem Pomnika Historii, licznych stref ochrony konserwatorskiej dla zabytkowych 
układów zabudowy, a także licznymi zabytkami architektury. Wysoką wartość posiada także 
krajobraz przyrodniczo-kulturowy progu i wzniesienia Góry Chełmskiej ciągnący się przez grunty 
wsi Góra Świętej Anny - Poręba - Czarnocin - Zalesie Śląskie oraz miasta Leśnica. 

Brak jest na terenie gminy Leśnica obiektów i urządzeń wypoczynku stałego oraz jego obsługi, 
a także obiektów specjalistycznych w zakresie wypoczynku stałego i weekendowego (klubów 
jeździecki, łowieckich, wędkarskich czy rowerowych itp.). Brak jest także tendencji do realizacji 
zabudowy letniskowej we wsiach posiadających szczególne warunki dla jej rozwoju tj. we wsi 
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Poręba i Czarnocin. Istnieje za to znaczna baza zaspokajająca potrzeby noclegowe i żywieniowe 
rekreacji i wypoczynku weekendowego, związana głównie z obsługą ruchu turystyczno-
pielgrzymkowego oraz turystyki rowerowej. Różnorodne formy bazy noclegowej skupia przede 
wszystkim wieś Góra Świętej Anny, która wyposażona jest w dom pielgrzyma, schronisko 
młodzieżowe, pensjonaty, motele i zajazdy.  

Wyposażenie gminy w zakresie usług żywienia należy uznać za dobre. Restauracje i kawiarnie 
zlokalizowane są głównie w mieście Leśnica oraz we wsi Góra Świętej Anny, a także w Raszowej 
i Zalesiu Śląskim Standardy obsługi poprawia znaczna ilość miejsc konsumpcyjnych 
usytuowanych w obiektach bazy noclegowej. Rozkład przestrzenny obiektów gastronomicznych, 
zapewniających wyższe standardy obsługi, jest adekwatny do pełnionej przez te miejscowości 
funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. W ostatnich latach poprawił się nieznacznie poziom 
wyposażenia gminy w bazę noclegową i żywieniową. Ważnym elementem organizacji ruchu 
turystyczno-religijnego jest Góra Świętej Anny wraz z klasztorem i bazyliką, gdzie głównymi 
odbiorcami usług turystycznych są pielgrzymi i turyści polscy i zagraniczni, odwiedzający 
sanktuarium Świętej Anny. Atrakcyjność turystyczno -rekreacyjną terenu gminy podnoszą takie 
obiekty jak basen odkryty na terenie miasta, muzeum oraz amfiteatr (największy w Polsce i jeden 
z największych w Europie). 

3.6. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Infrastruktura społeczna jest zespołem urządzeń zaspokajających potrzeby socjalne, oświatowe 
i kulturalne ludności. W polityce społecznej występuje w dwóch układach: w roli instytucjonalnej 
i funkcjonalnej. Infrastruktura społeczna obejmuje usługi w zakresie prawa, bezpieczeństwa, 
oświaty i nauki, kultury, opieki społecznej i służby zdrowia itp. (np. szkoły, szpitale, sądy, 
więzienia, instytucje administracji państwowych).  
 
3.6.1. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI 

Na terenie miasta i gminy Leśnica, działają m.in.: 
 podmioty: 

- Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica   
- Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 5, Leśnica 
- Gminny Zarząd Oświaty, ul. Nad Wodą 15, Leśnica 

 punkty gastronomiczne: 
- "Na Szlaku", ul. Góry Świętej Anny, Leśnica 
- Zajazd "Pod Górą Chełmską", ul. Leśnicka 26a, Góra Świętej Anny 
- Restauracja "ALBA", Rynek 4, Góra Świętej Anny  
- Restauracja "Pod Jeleniem", ul. Strzelecka 1, Góra Świętej Anny 
- "Nowa Zalesianka", ul. św. Jadwigi 1, Zalesie Śląskie 
- Spichlerz Raszowa 
- Restauracja „Harcówka” Góra Świętej Anny, 
- Restauracja „Aleksandra” Góra Świętej Anny, 
- „Dom Pielgrzyma” Góra Świętej Anny, Aleja Jana Pawła II, 
- Rest „Pizzeria Anna” Góra Świętej Anny, Rynek 
 

 muzea i biblioteki: 
- Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28, Góra Świętej Anny 
- Biblioteka, ul. Nad Wodą 14, Leśnica  
- Biblioteka (DFK), ul. Słowackiego 3, Leśnica, 
- Muzeum Misyjne i Klasztorne Góra Świętej Anny 

 OSP: 
- OSP Leśnica 
- OSP Wysoka 
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- OSP Czarnocin 
- OSP Lichynia 
- OSP Łąki Kozielskie 
- OSP Raszowa 
- OSP Zalesie Śląskie 

 szkoły: 
- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy im. Świętego Franciszka z Asyżu, ul. Nad Wodą 15, 

Leśnica 
- Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej,  ul. Zdzieszowicka 23, Leśnica 
- Szkoła Podstawowa w Raszowej, ul. Góry Świętej Anny 91 
- Szkoła Podstawowa im. Józefa Wilkowskiego w Zalesiu Śląskim, ul. Dworcowa 4 
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Kozielska 20, 

Leśnica 
- Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy, ul. Zdzieszowicka 14 

 przedszkola: 
- Publiczne Przedszkole w Leśnicy im. Braci Grimm, ul. 1 Maja 34 z oddziałami 

zamiejscowymi w miejscowości Góra Świętej Anny, Kadłubiec, Dolna 
- Publiczne Przedszkole w Zalesiu Śląskim, ul. Św. Jadwigi 8, z oddziałem 

zamiejscowym w Lichyni 
- Publiczne Przedszkole w Raszowej, ul. Kościelna 7, z odziałem zamiejscowym 

w miejscowości Łąki Kozielski, 
- Przedszkole „Ochronka” w Leśnicy 

 obiekty infrastruktury zdrowotnej: 
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" s.c., Leśnica, pl. Narutowicza 27 
- NZOZ Laboratorium Analityczne „SALUS” (punkt pobrań), Leśnica, pl. Narutowicza 27 
- Gabinet Stomatologiczny A.R. Rodak, Leśnica, ul. Kościuszki 2 
- Stacja Opieki "Caritas", Leśnica, ul. Kościuszki 3 
- Gabinet Rehabilitacyjny "Caritas", Leśnica, ul. Kościuszki 3  
- Dom Pomocy Społecznej, filia w Leśnicy ul. Szpitalna 20 
- Apteka „Pod Lipami” s.c., Leśnica, pl. Narutowicza 2 
- Gabinet Rehabilitacji Duk-Kosok, Góra Świętej Anny 

 Kościoły i kaplice: 
- P.w. Trójcy Świętej, Leśnica, ul. Kościelna  
- Kaplica przy Klasztorze Sióstr NMP NP, Poręba, Wiejska  
- Bazylika Mniejsza p.w. Św. Anny, Góra Świętej Anny, ul. Klasztorna  
- P.w. Św. Piotra i Pawła, Dolna, ul. Wiejska  
- Kaplica p.w. Św. Jana Nepomucena, Czarnocin, ul. Wiejska 
- P.w. Wszystkich Świętych, Raszowa, ul. Góry Św. Anny  
- P.w. Św. Floriana, Wysoka, ul. Strzelecka  
- P.w. Św. Jadwigi, Zalesie Śląskie, ul. św. Jadwigi  
- P.w. św. Józefa, Lichynia, ul. Daszyńskiego 

 obiekty sportowo-rekreacyjne: 
- Kąpielisko miejskie, ul. Porębska, Leśnica  
- Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego, ul. Nad Wodą 15, 

Leśnica 
 

 organizacje pozarządowe:  
- Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, Leśnica, 
- Fundacja Ziemi Leśnickiej,  
- Fundacja "Sanktuarium Góra Św. Anny",  
- Leśnickie Stowarzyszenie Integracyjne,  
- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców, Zarząd Gminny, Leśnica, 
- Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy 
- Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych TIKEA w Leśnicy  
- Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna 
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- Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół  i Budowniczych Szopek Bożonarodzeniowych – 
stowarzyszenie zwykłe rej. w Starostwie Powiatowym 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koła w Leśnicy, Dolnej, Wysokiej, 
Zalesiu Śląskim. 

- Stowarzyszenie „Odnowa wsi Raszowa”, 
- Ochotnicze Straże Pożarne. 

3.6.2. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

Obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę, zajmuje się 
Gminny Zarząd Oświaty utworzony 1 stycznia 2000r. Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy Nr 
XV/99/99 z dnia 17 grudnia 1999r.  
Na terenie gminy Leśnica funkcjonują 3 przedszkola publiczne oraz pięć oddziałów 
przedszkolnych, finansowanych z budżetu gminy. Standardy obsługi mieszkańców gminy 
w zakresie tego rodzaju usług są wysokie. Stan techniczny budynków jest dobry. 
Liczba dzieci w gminie Leśnica w grupie wiekowej przedszkolnej (3 - 6 lat) od początku wykazuje 
tendencje spadkowe. W 2002 liczba dzieci wynosiła 395, w 2006r. – 285, w 2008r. – 271, a pod 
koniec 2010r. – 254. Wskaźnik uczęszczalności do przedszkola zarówno na terenie miasta jaki 
terenach wiejskich gminy kształtuje się na niskim poziomie i wynosi około 50% grupy wiekowej 3 – 
6 lat. Przy tak sukcesywnie zmniejszającej się liczbie ludności, w tym dzieci w wieku 
przedszkolnym może dojść do likwidacji kilkudziesięciu miejsc przedszkolnych, a tym samym kilku 
placówek.  
Na terenie Gminy Leśnica istnieją 3 Szkoły Podstawowe w miejscowościach Leśnica, Raszowa 
i Zalesiu Śląskim, Publiczne Gimnazjum w Leśnicy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Leśnicy oraz Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy.  
Szkoła Podstawowa w Leśnicy w roku szkolnym 2010/2011 liczyła 235 uczniów. Szkoła posiada 
obecnie 20 uruchomionych oddziałów.   
Szkoła Podstawowa w Raszowej w roku szkolnym 2010/2011 liczyła 101 uczniów. Szkoła posiada 
obecnie 6 uruchomionych oddziałów.   
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim w roku szkolnym 2010/2011 liczyła 74 uczniów. Szkoła 
posiada obecnie 6 uruchomionych oddziałów.   
Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy w roku szkolnym 2010/2011 liczyło 
235 uczniów z 11 miejscowości: Poręby, Kadłubca, Góry Świętej Anny, Wysokiej, Dolnej, Lichyni, 
Zalesia, Krasowej, Raszowej, Łąk Kozielskich i Leśnicy. Część uczniów dowożonych jest do 
szkoły trzema gimbusami.  
Kształcenie w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Leśnicy w 2010r. prowadzone było 
dwutorowo i wiązało się z cyklem procesu edukacyjnego: 

- 6 - letni cykl kształcenia – przeznaczony dla dzieci, które rozpoczynając naukę w szkole nie 
ukończyły 10 lat; 

- 4 – letni cykl kształcenia – przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które 10 rok życia 
ukończyły.  

W 6 – letnim cyklu kształcenia uczniowie uczą się gry praktycznie na wszystkich instrumentach 
objętych Arkuszem Organizacyjnym szkoły choć najpopularniejsze instrumenty to fortepian 
i skrzypce. Cykl 4 –letni zdominowany jest przez uczniów uczących się gry na instrumentach 
dętych, perkusji i gitarze. Nauka gry na instrumentach prowadzona jest indywidualnie a pozostałe 
mają charakter zajęć zbiorowych.   
W Leśnicy działa także, należący do Starostwa w Strzelcach Opolskich, Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy, zajmujący się nauczaniem i opieką nad dziećmi specjalnej troski. Szkoła 
specjalna naucza w zakresie podstawowym i zawodowym, a wyposażona jest w internat 
i warsztaty szkoleniowo-produkcyjne (szkoła podstawowa specjalna oraz zasadnicza szkoła 
zawodowa specjalna w Leśnicy). 
Rozkład przestrzenny placówek szkół podstawowych oraz zasięg ich obsługi jest prawidłowy. 
Obecny stopień wykorzystania liczby miejsc w szkołach jest niewielki i kształtuje się na poziomie 
ok. 60 %, przy czym najwyższą (prawidłową) wartość osiąga w szkole w Leśnicy, a najniższą 
w szkole w Zalesiu Śląskim (30 %), co spowodowało połączenie usług w zakresie szkolnictwa 
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podstawowego z nauczaniem przedszkolnym w tej wsi. Zmiany te wymagały adaptacji budynku 
szkoły podstawowej do nowych potrzeb. 
 
3.6.3. INFRASTRUKTURA ZDROWOTNA I OPIEKA SPOŁECZNA 

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcy miasta i gminy Leśnica obsługiwani są 
przez: 

 MEDICA - Praktyka Lekarzy Rodzinnych S.C. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
znajdujący się w Leśnicy (Pl. Narutowicza), 

 Prywatny Gabinet Stomatologiczny Rodak A.R. w Leśnicy (ul. Kościuszki 2), 
 Prywatny Gabinet Ginekologiczny GLEŃSK W. w Leśnicy (Pl. Narutowicza), 
 Gabinet Stomatologiczny Adamik Mirosława w Zalesiu Śląskim ul. 15-lecia 1, 
 Gabinet Medycyny Sportowej Tadeusz Ryncarz, 
 Prywatny Gabinet Okulistyczny Anna Urbaniak – Żelazna w Leśnicy, ul. Kościuszki 2, 
 Prywatna Praktyka Lekarska Żelazny Tomasz (lekarz pediatra), 
 Położna środowiskowo – rodzinna – Beata Hadasik 
 szpitale w Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie - Koźlu i Opolu. 

 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medica” świadczy usługi w zakresie medycyny rodzinnej, 
medycyny ogólnej, medycyny szkolnej i pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.  
Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia należy uznać za 
dostateczny, ale strukturę przestrzenną obsługi mieszkańców za prawidłową, choć nie 
zapewniającą łatwego dostępu do tych usług mieszkańcom terenów wiejskich gminy.  
 
Na terenie miasta i gminy Leśnica nie ma i nigdy nie było żłobka, zapewniającego opiekę nad 
dziećmi w wieku 0-2 lata. W całej gminie liczba dzieci w tej grupie wiekowej w 2010r. wynosiła 202 
osoby, w tym na terenie miasta 72 osoby. Rozproszenie ludności na terenach wiejskich gminy 
decyduje o braku potrzeby sytuowania tego typu usług w jakiejkolwiek jej wsi. 
 
W zakresie opieki społecznej mieszkańców gminy obsługuje Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich Filia w Leśnicy (ul. Szpitalna 20), Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy 
(ul. 1-go Maja 9), Stacja Opieki CARITAS w Leśnicy (ul. Kościuszki 3), Gabinet Rehabilitacyjny 
CARITAS w Leśnicy oraz należący do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NPNMP, Dom Opieki 
w Porębie im. E. Bojanowskiego. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji 
zadań własnych i zleconych gminy w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do 
ustaw, a także uchwałami Rady Miejskiej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 
zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Ośrodek działa w sytuacjach, 
w których zostały zagrożone podstawowe warunki egzystencji człowieka lub rodziny, bądź też 
jakość ich życia obniżyła się poniżej społecznie akceptowanego minimum. Katalog świadczeń 
i usług ośrodka jest różnorodny, a najważniejszymi formami pomocy są: 

1. pomoc materialna: zasiłki pieniężne i w naturze 
2. pomoc instytucjonalna poprzez kierowanie osób wymagających opieki, wsparcia 

i rehabilitacji do placówek opiekuńczych lub domów pomocy społecznej 
3. praca socjalna 

Na przestrzeni ostatnich 3 lat (2008-2010) obserwuje się niewielki spadek rodzin korzystających 
z pomocy społecznej. Najtrudniej powodzi się gospodarstwom jednoosobowym i rodzinom 
wielodzietnym.  
Pracownicy Stacji Opieki CARITAS w Leśnicy na zlecenie lekarskie wykonują wizyty w soboty, 
niedziele i święta w domu pacjenta. Najczęściej są to iniekcje domięśniowe, dożylne i wlewy 
kroplowe, których nie można przerwać ze względu na potrzebę zachowania ciągłości leczenia. 
Podczas godzin otwarcia pielęgniarki zajmują się wypełnianiem bieżącej dokumentacji pacjentów, 
przyjmowaniem pacjentów do opieki, nowymi zleceniami, rozmawianiem z rodzinami pacjentów. 
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Stacja dysponuje szerokim asortymentem sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego, który 
w zależności od potrzeb jest wypożyczany mieszkańcom gminy, na ich odpowiedzialność.  
Gabinet Rehabilitacyjny CARITAS w Leśnicy, świadczy usługi dla mieszkańców gminy Leśnica, 
w zakresie kompleksowej rehabilitacji według wskazań lekarza kierującego. Gabinet dzięki 
wsparciu finansowemu ze strony Samorządu Gminy Leśnica oferuje usługi w ramach rozliczenia 
z NFZ, bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat ze strony pacjentów. Gabinet jest 
wyposażony w sprzęt do fizykoterapii i kinezyterapii, co umożliwia przeprowadzenie leczenia we 
wszystkich schorzeniach narządu ruchu o charakterze urazowym, przeciążeniowym lub 
przewlekłym.   
 
3.6.4. INFRASTRUKTURA KULTURY 

Gmina Leśnica posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek świadczących usługi w zakresie kultury. 
Samorządowi lokalnemu podlega Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji (LOKiR), zlokalizowany na 
terenie miasta Leśnica. Podstawowym celem statutowym ośrodka jest upowszechnianie kultury na 
terenie Miasta i gminy Leśnica. Imprezy kulturalne organizowane przez Leśnicki Ośrodek Kultury 
zostały wymienione w rozdziale 3.2.2. 
W skład LOKiR wchodzą: 

- Dom Kultury, 
- Biblioteka w Leśnicy,  
- budynek noclegowy i kąpielisko miejskie, 
- Galeria sztuki, 
- Punkt Informacji Turystycznej, 
- Kluby w Górze Świętej Anny, Raszowej, Łąkach Kozielskich, Kadłubcu, Dolnej, Zalesiu 

Śląskim, Lichyni, Krasowej, Wysokiej, Porębie i Leśnicy 
- Świetlica Szopkarzy w Górze Świętej Anny. 

 
Dom Kultury oferuje dzieciom i młodzieży zajęcia w ramach kółek: szachowego, warcabowego, 
mażoretek, break dance’a, karate, studia piosenki oraz zajęcia ogniska plastycznego. Dom Kultury 
organizuje również wiele konkursów, przeglądów, spektakli, przedstawień i występów artystów 
zawodowych i amatorów, a dla dorosłych spotkania Klubu Seniora. W świetlicy co roku 
prowadzony jest kurs budowy szopek bożonarodzeniowych przez Górnośląskie Towarzystwo 
Przyjaciół i Budowniczych Szopek Bożonarodzeniowych. 
Biblioteka w Leśnicy pełni rolę miejskiej i gminnej Biblioteki Publicznej oraz Biblioteki Szkolnej dla 
Publicznego Gimnazjum. Stan księgozbioru na 31.12.2010r. wynosił 23 181 woluminów literatury 
w języku polskim oraz 3 927 w języku niemieckim. W 2010r. zarejestrowanych było 2126 
czytelników z czego 1 353 to uczniowie, 163 - studenci, 326 - pracownicy umysłowi, 120 - 
robotnicy, 124 -  niezatrudnieni, 11 – rolnicy i 26 – pozostali. Na terenie gminy istnieje 5 punktów 
bibliotecznych.  
 
Kąpielisko Miejskie czynne jest w okresie letnim. Wyposażone jest w dwa baseny, kawiarenkę, 
wypożyczalni sprzętu do siatkówki, piłki nożnej itp.  
Świetlica Miejska zaopatrzona jest w bilard, tenis stołowy, gry planszowe, zręcznościowe 
i logiczne oraz w bibliotekę z literaturą w języku niemieckim. 
 
Punkt Informacji Turystycznej Gminy Leśnica na Górze Św. Anny udziela informacji dot. 
ciekawych miejsc i obiektów na terenie Góry Świętej Anny. PIT utrzymuje intensywny kontakt 
z instytucjami i jednostkami  z terenu gminy, powiatu i województwa, związanymi z branżą 
turystyczną. Planowana jest bliższa współpraca z Fundacją Wioski Franciszkańskiej z Janic, która 
propaguje pielgrzymowanie Drogą Św. Jakuba, przebiegającą również przez gminę Leśnica.  

3.6.5. INFRASTRUKTURA SPORTOWA I REKREACYJNA 
Na terenie gminy Leśnica działalność rekreacyjno-sportową skupia Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji. Jego głównymi obiektami są boiska LZS i  kąpielisko, usytuowane na terenie miasta. 
Te ostatnie składa się z dwóch niecek basenowych otwartych, umożliwiających prowadzenie 
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działalności w okresie letnim. Do celów rekreacyjnych, przez mieszkańców gminy, 
wykorzystywane są ponadto zbiorniki poeksploatacyjne usytuowane w parku wiejskim na gruntach 
wsi Raszowa. Nie posiadają one jeszcze pełnego zagospodarowania rekreacyjnego, 
a i możliwość jego realizacji jest ograniczona ze względu na wysoką wartość ekologiczną 
zbiorników (projektowany użytek ekologiczny). Wprowadzenie funkcji rekreacyjnej na ten teren 
zostało uwzględnione w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wsi Raszowa. 
Podstawowymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi gminy są gminne boiska sportowe usytuowane 
na terenie miasta oraz we wsi Poręba, Kadłubiec, Dolna, Czarnocin, Raszowa, Łąki Kozielskie, 
Zalesie Śląskie i Lichynia. Struktura przestrzenna usług tego typu jest zadowalająca, ale niektóre 
są niewyposażone. 
Liczne tereny zabudowane gminy Leśnica są wyposażone w ogólnodostępne tereny zieleni 
urządzonej. Park zlokalizowany jest w mieście oraz we wsi Raszowa, (ok. 27ha), Lichynia (ok. 
2,5ha) i Wysoka (ok. 1,5ha). Na terenie Góry Świętej Anny i Poręby za park wiejski można uznać 
istniejące tam tereny zielone towarzyszące Kalwarii i zespołowi klasztornemu oraz teren wokół 
amfiteatru. Ogólny wskaźnik wyposażenia terenu gminy w zespoły zieleni urządzonej jest 
zadowalający na terenach wiejskich gminy, a zbyt mały na terenie miasta. 

3.6.6. BEZPIECZEŃSTWO 

Administracja publiczna staje się, w coraz większym stopniu, jednym z kluczowych czynników 
kształtujących warunki dla szeroko pojmowanego rozwoju. Sprawność i skuteczność jej działania 
wprost przekładają się na jakość życia obywateli, możliwości rozwijania przez nich gospodarczej 
i społecznej aktywności oraz poziom ich zaufania do władzy publicznej. 
Na terenie gminy Leśnica przy ul. 1-go Maja 9 znajduje się Posterunek Policji. Posterunek 
obejmuje swym działaniem teren gminy Leśnica i Ujazd.  
 
Szybkie zmiany cywilizacyjne generują różnego rodzaju zagrożenia dla środowiska, w tym dla 
ludności i mienia. Ich charakter, skala zjawiska oraz skutki wskazują na konieczność doskonalenia 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym jego największego filaru – Państwowej Straży 
Pożarnej. W Strzelcach Opolskich funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
i Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. Na terenie gminy Leśnica działa 7 jednostek OSP: w Leśnicy, 
Wysokiej, Czarnocinie, Lichyni, Łąkach Kozielskich, Raszowej i Zalesiu Śląskim. Dwie jednostki tj. 
Leśnica i Zalesie Śląskie wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  
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4. IDENTYFIKACJA NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW 
WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE GMINY 

Analiza problemów to drugi, po analizie stanu istniejącego etap budowania strategii rozwoju 
Gminy Leśnica. Etap ten ma na celu identyfikacje problemów. Problemy dotyczą całej gminy 
Leśnica, mają wiec charakter globalny.  

4.1. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W SFERZE GOSPODARKI:  

- bardzo duża ilość gruntów o wysokiej klasie przydatności dla rolnictwa 
- obszary najwyższej ochrony i obszary wysokiej ochrony wód podziemnych zbiorników GZWP 

333, 335 i 332 
- znaczna powierzchnia obszarów chronionych, która ogranicza inwestowanie 
- słaby rozwój gospodarki leśnej ze względu na znaczny udział lasów chronionych 
- brak przemysłu rolno-spożywczego i zbytu na lokalnym rynku produktów rolnych 
- niezadowalający poziom uzbrojenia technicznego działek pod zabudowę inwestorską  
- rynek pracy, wyróżniający się małą różnorodnością i ilością miejsc pracy 
- niewystarczająco rozbudowana sieć infrastruktury transportowej – brak obwodnic 
- brak uzbrojenia terenów w sieć gazu rozdzielczego 
- słaba promocja podmiotów gospodarczych gminy 

4.2. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W SFERZE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ:  
 niezadowalający stan techniczny dróg powiatowych,  
 brak chodników przy drogach o dużym natężeniu ruchu,  
 brak pełnego skanalizowania gminy, 
 słaby stan techniczny infrastruktury mieszkaniowej 
 brak dostępu do alternatywnych źródeł ciepła. 
 brak  sieci  gazowej    pomimo,  że  przez  teren  gminy  przebiegają sieci  tranzytowe 

wysokiego ciśnienia,   
 brak wyposażenia terenów wiejskich gminy w centralne systemy odbioru i oczyszczania 

ścieków  

4.3. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W SFERZE SYTUACJI 
SPOŁECZNEJ  
 utrzymujący się ujemny przyrost naturalny 
 wysoki wskaźnik migracji zewnętrznych – migracje zarobkowe 
 zwiększający się udział ludności w wieku poprodukcyjnym z jednoczesnym spadkiem osób 

w wieku produkcyjnym 
 niski wskaźnik zabudowy nowej – dominuje w gminie zabudowa stara sprzed 1945r. 
 niskie poczucie wspólnoty wśród mieszkańców,  

4.4. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W SFERZE ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO 

 wysoka podatność zbiorników GZWP na przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni ziemi, ze 
względu na występowanie warstw przepuszczalnych i kontakt hydrauliczny z wodami płytkimi 

 brak ciągłości strukturalnej i przestrzennej lokalnych korytarzy ekologicznych, 
 zagrożenia ze strony autostrady A4 (hałas), 
 znaczne zróżnicowanie rzeźby terenu co sprzyja procesom erozji. 
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5. ANALIZA SWOT 
Przydatnym narzędziem badania ogólnej sytuacji gminy jest analiza SWOT. Jest to jednocześnie 
kompleksowa metoda planowania strategicznego, pozwalająca odpowiedzieć na pytanie: „gdzie 
jesteśmy”. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter słów angielskich: strenghts (mocne strony 
gminy), weaknesses (słabe strony gminy), opportunities (szanse występujące w otoczeniu), 
threats (zagrożenia występujące w otoczeniu). Analiza SWOT stała się nieodłącznym elementem 
procedur zarządzania strategicznego w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego oraz 
w różnych skalach przestrzennych. Najczęściej stosowana jest jako synteza diagnozy 
wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych. 
Gmina nie jest samoistnym tworem, lecz funkcjonuje w określonym otoczeniu, które tworzą inne 
jednostki samorządowe, administracja rządowa i służby administracji specjalnych oraz ich 
wzajemne powiązania o charakterze organizacyjnym, społecznym, ekonomicznym, czy 
środowiskowym. Uwarunkowania zewnętrzne, które pozostają niezależne od decyzji władz 
lokalnych, w istotny sposób determinują rozwój danej społeczności, a wpływ ten może być 
pozytywny bądź negatywny. Władze gminy mogą jedynie monitorować zmiany, które zachodzą w 
jej otoczeniu, co pozwala na identyfikację istniejących, a także przyszłych szans i zagrożeń 
rozwoju i zminimalizuje wpływ ewentualnych, negatywnych skutków. Znajomość uwarunkowań 
gminy pozwala na podjęcie działań sprzyjających rozwojowi potencjału lokalnego i wykorzystaniu 
nadarzających się okazji.  
Celem analizy SWOT jest określenie i analiza czynników pod kątem pozytywnego i negatywnego 
wpływu na rozwój Gminy. Pozwala to wyodrębnić następujące grupy czynników, zjawisk 
i procesów: 
 
- szanse – pozytywne zewnętrzne (zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio 
wykorzystane staną się impulsem do rozwoju),  

- zagrożenia – negatywne zewnętrzne (wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako 
bariery, utrudnienia dla rozwoju),  
 
- mocne strony – pozytywne wewnętrzne (atuty, walory gminy, które w sposób pozytywny 
wyróżniają ją w otoczeniu; gmina sama wpływa na te zjawiska),  

- słabe strony – negatywne wewnętrzne ( zjawiska ograniczające możliwości rozwoju gminy, na 
które ona sama ma wpływ. Są one konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych 
kwalifikacji).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

Tabela 15. Analiza SWOT. 
 

Mocne strony Słabe strony 

 Bardzo duże walory przyrodnicze gminy 
 Dobre warunki agroklimatyczne dla rozwoju 

rolnictwa 
 Bardzo dobra jakość wód podziemnych 

GZWP 332, 333, 335 
 Korzystne warunki do intensyfikacji 

produkcji rolnej (wysoki wskaźnik bonitacji i 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 Niski stopień rozwoju przemysłu, który 
mógłby stanowić zagrożenie dla lokalnego 
środowiska i rolnictwa 

 Bardzo dobrze rozbudowana baza 
turystyczna (punkty informacji turystycznej, 
baza gastronomiczna) 

 Wysokie walory turystyczne terenu gminy 
 Stosunkowo dobre wyposażenie w obiekty 

wypoczynku, rekreacji i oświaty 
 Bardzo dobre połączenia komunikacyjne z 

takimi ośrodkami ponadlokalnymi jak: 
Zdzieszowice, Strzelce Opolskie, 
Kędzierzyn-Koźle, Opole 

 Stosunkowo dobrze rozbudowana 
infrastruktura opieki zdrowotnej, społecznej 
i bezpieczeństwa publicznego 

 Wysoka wartość kulturowa i historyczna 
układów urbanistycznych 

 Dobre rozmieszczenie obiektów oświaty i 
generalnie dobre standardy obsługi 

 Dobre wyposażenie gminy w przedszkola 
 Dobrze rozbudowana sieć bibliotek 
 Szeroka oferta imprez kulturalnych 
 Uregulowana gospodarka odpadami 

komunalnymi 
 Obecność największego w Polsce i 

jednego z największych w Europie 
amfiteatru 

 Duża różnorodność faunistyczna i 
florystyczna terenu gminy 

 Uporządkowana gospodarka wodociągowa 
 Stopniowy wzrost podmiotów gospodarki 

narodowej 
 Dobrze rozwinięta sieć ścieżek 

rowerowych, edukacyjnych na obszarach 
przyrodniczo-cennych 

 
 
 

 Brak przemysłu rolno-spożywczego i zbytu 
na lokalnym rynku produktów rolnych 

 Brak ciągłości strukturalnej i przestrzennej 
lokalnych korytarzy ekologicznych, 

 Wysoka podatność zbiorników GZWP na 
przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni 
ziemi, ze względu na występowanie 
warstw przepuszczalnych i kontakt 
hydrauliczny z wodami płytkimi 

 Wysoki wskaźnik migracji zarobkowej 
 Brak węzła autostradowego, 

zapewniającego bezpośrednie powiązanie 
autostrady A4 z siecią dróg gminy 

 Brak dostępu do alternatywnych źródeł 
ciepła 

 Brak  gazowej sieci rozdzielczej, pomimo  
że  przez  teren  gminy  przebiegają sieci  
tranzytowe wysokiego ciśnienia,   

 Utrzymujący się ujemny przyrost naturalny 
 Słaby stan techniczny infrastruktury 

mieszkaniowo - komunalnej 
 Brak 100 % skanalizowania obszaru gminy 
 Brak alternatywnych źródeł energii 
 Znaczna powierzchnia obszarów 

chronionych, która ogranicza inwestowanie 
 Niezadowalający poziom uzbrojenia 

technicznego działek pod zabudowę 
inwestorską 

 Rynek pracy, wyróżniający się małą 
różnorodnością i ilością miejsc pracy 

 Niski wskaźnik przedsiębiorczości (mała 
liczba zarejestrowanych firm) 
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Szanse Zagrożenia 

 Modernizacja ścieżek i tras pieszych, 
rowerowych i edukacyjnych 

 Rozwój małobszarowych i indywidualnych 
form ochrony przyrody 

 Rozbudowa i modernizacja systemu 
komunikacyjnego 

 Połączenie gminnego układu 
komunikacyjnego z autostradą A4 

 Rozwój pozarolniczych funkcji 
gospodarczych terenu gminy na obszarze 
aktywizacji  gospodarczej  pasma  
autostrady 

 Rozwój  funkcji związanych z otoczeniem 
rolnictwa na obszarze gminy, w tym 
szczególnie przetwórstwa rolno 
spożywczego,  ekoturystyki i agroturystyki, 
a także  rozwój kwalifikowanych form 
rekreacji i wypoczynku weekendowego  w 
centralnej części obszaru gminy 

 Ochrona  i rewaloryzacja historycznej 
struktury przestrzennej  i obiektów kultury 
materialnej 

 Potencjał dla rozwoju odnawialnych źródeł 
energii (tereny inwestycyjne, sprzyjające 
warunki klimatyczne) 

 Bliskość dużych aglomeracji (odciąganie 
inwestorów, wykwalifikowanej siły 
roboczej). 

 Emigracja młodych, wykształconych osób z 
terenu gminy. 

 Słaby rozwój przedsiębiorczości 
 Brak w pełni skanalizowania i 

zgazyfikowania terenu gminy 
 Trudności ze zbytem wyrobów rolno-

spożywczych na terenie gminy 
 Wzrost bezrobocia 
 Niski wskaźnik narodzin 
 Masowy ruch turystyczny i jego negatywny 

wpływ na elementy przyrodnicze obszaru 
gminy 

 Słabo rozwinięty rynek pracy 
 Spalanie w gospodarstwach domowych 

paliw niskiej jakości i odpadów 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie aktualnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych 
i przyrodniczych terenu gminy Leśnica 
 
Dokładne uświadomienie sobie mocnych i słabych stron gminy, szans i zagrożeń rozwojowych 
decyduje o obraniu właściwego kierunku rozwoju społeczno – gospodarczego.  
Biorąc pod uwagę potrzeby społeczne, rozwój lokalnej gospodarki i kierunki przekształceń 
strukturalnych działania powinny zmierzać do:  

- skutecznego rozwiązywania problemów o charakterze społecznym w celu poprawy jakości 
życia mieszkańców oraz zatrzymania procesu odpływu młodych ludzi z terenu gminy. 
Będzie to możliwe poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków zatrudnienia oraz warunków 
bytowych takich jak: tereny budowlane, dobra dostępność i wysoka jakość placówek 
oświatowych, placówek służby zdrowia, bazy sportowej i rekreacyjnej. Duże znaczenie ma 
także nacisk na rozwój społeczeństwa informacyjnego (np. umożliwienie mieszkańcom 
dostępu do internetu), co w przyszłości będzie miało wpływ na likwidację barier 
i ograniczeń rozwojowych,  

- aktywizacji terenów przewidzianych pod działalność inwestycyjną, co pozwoli na tworzenie 
nowych miejsc pracy, zwiększanie aktywności gospodarczej, a tym samym dochodów 
ludności.  

- rozwoju agroturystyki jako jednego z alternatywnych źródeł dochodów rolników oraz 
zaplecza turystycznego i związanej z nim obsługi. Dla gminy posiadającej duże walory 
przyrodnicze prowadzenie gospodarstw agroturystycznych jest jedną z możliwych form 
rozwoju wsi.  
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Wykorzystując atuty i mocne strony gmina ma szanse w niedalekiej przyszłości na wzmocnienie 
swojej pozycji gospodarczej na mapie regionu. Dla prawidłowego przebiegu tego procesu 
pożądanym jest stworzenie profesjonalnej bazy informacyjnej o całości gminy oraz jej 
poszczególnych sferach, tzn.: gospodarczej, infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz 
finansowej, która winna być na bieżąco wykorzystywana w procesie zarządzania gminą. 

6. MISJA ORAZ CELE STRATEGII 

W strategii wyróżnia się następującą hierarchię celów: 
 misja strategii stanowi cel nadrzędny, do którego dąży gmina planując działania 

rozwojowe; 
 cele strategiczne, wskazujące najważniejsze obszary, w których konieczne jest wsparcie 

w celu przyśpieszenia rozwoju gminy; 
 cele operacyjne, które uszczegółowiają cele strategiczne i zawierają propozycje 

kierunków działań, koniecznych dla osiągnięcia poszczególnych celów operacyjnych. 
Konsekwentne dążenie do osiągania celów operacyjnych i strategicznych będzie 
przybliżało gminę do wyznaczonej misji. 
 

6.1. MISJA STRATEGII 

„Naszym zadaniem jest poprawa standardu i jakości życia mieszkańców 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i socjalnego. 
Dzięki sprzyjającym walorom przyrodniczym pragniemy rozwijać bazę 
turystyczną, gastronomiczno- hotelarską i sportowo- rekreacyjną w celu 
kultywowania lokalnych tradycji. 
Pragniemy stać się atrakcyjnym miejscem do inwestowania, podnosząc tym 
samym potencjał ekonomiczny Gminy z poszanowaniem środowiska 
naturalnego”. 
 
Aby móc racjonalnie kształtować rozwój Gminy Leśnica jako pierwsze należy opracować katalog 
celów rozwojowych. Będzie się on składał z:  
 
1.celów strategicznych: określają one najistotniejsze pola działania gminy i wytyczają kierunki 
prac na lata 2011-2017.  

2.celów operacyjnych są one szczegółowym ujęciem wskazanych celów strategicznych. 
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Tabela 16. Wyznaczone cele strategiczne dla Gminy Leśnica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GMINA LEŚNICA- DBAJĄCA O ROZWÓJ SPOŁECZNY I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

I CEL STRATEGICZNY –  
Ciągły rozwój turystyki i rekreacji 

II CEL STRATEGICZNY – 
Poprawa systemu komunikacji  

III CEL STRATEGICZNY -  
Edukacja ekologiczna związana z 

niska emisją 

IV CEL STRATEGICZNY – 
Rozwój odnawialnych źródeł 

energii 

1. Cel operacyjny – 
Aktywna promocja gminy. 

2. Cel operacyjny – 
Poprawa dostępu do informacji 

turystycznej i usług turystycznych 

3. Cel operacyjny –  
Ochrona środowiska 

przyrodniczego 
 

1. Cel operacyjny – 
Poprawa systemu drogowego- 
budowa lub modernizacja dróg 

1. Cel operacyjny – 
Podniesienie świadomości 
ekologicznej 

2. Cel operacyjny – 
Eliminacja emisji szkodliwych dla 

środowiska 

1. Cel operacyjny – Ocena 
możliwości wykorzystania energii 

z różnych źródeł 

2. Cel operacyjny – Podniesienie 
świadomości społeczeństwa 

3. Cel operacyjny – Wsparcie 
finansowe dla projektów z OZE 



 

Leśnica 2010 
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6.2. CELE STRATEGICZNE ORAZ OPERACYJNE – KRÓTKO I 
DŁUGOTERMINOWE   
 
 
 
 
 
 

Wszelkie walory, którymi gmina może się poszczycić, nie będą mieć wpływu na ich rozwój, o ile 
nie będą eksponowane i promowane. Działalność promocyjna jest niezbędna w celu pozyskania 
zarówno inwestorów, jak i turystów odwiedzających gminę Leśnica. W związku z tym konieczne 
jest ukierunkowanie działań promocyjnych podejmowanych przez władze Gminy. Podstawowym 
celem promocji jest wykreowanie wizerunku gminy oraz wypromowanie gminy, która posiada 
tereny turystyczno-rekreacyjne, stwarzające doskonałe warunki zarówno dla inwestowania jak 
i dla całorocznego wypoczynku.  
 
Zadania:  

- tworzenie materiałów promocyjnych w postaci folderów, map i plakatów zawierających 
informacje o walorach przyrodniczych gminy,  

- współpraca z miastami partnerskimi o zbliżonym charakterze, strukturze i wielkości w kraju 
i zagranicą, 

- współpraca z mediami: prasa, radio, telewizja, w zakresie informowania o działalności 
bieżącej i zamierzeniach perspektywicznych, 

- tworzenie programów edukacyjnych i turystycznych  
 

 
 
 

Ukształtowanie terenu gminy Leśnica, mimo znacznego zróżnicowania, nie posiada cech 
umożliwiających rozwój kwalifikowanych form sportów zimowych, ale sprzyja rozwojowi 
specjalistycznych form wypoczynku (turystyki rowerowej i konnej oraz agroturystyki). Obszar 
gminy posiada także unikalne w skali kraju walory kulturowe, które mogą stymulować rozwój 
turystyki i wypoczynku weekendowego oraz agroturystyki. Analizujące wymienione możliwości, 
gmina powinna ukierunkować się na rozwój usług turystycznych.  
Brak jest na terenie gminy Leśnica obiektów i urządzeń wypoczynku stałego oraz jego obsługi, 
a także obiektów specjalistycznych w zakresie wypoczynku stałego i weekendowego (klubów 
jeździeckich, łowieckich, wędkarskich czy rowerowych itp.). Brak jest także tendencji do realizacji 
zabudowy letniskowej we wsiach posiadających szczególne warunki dla jej rozwoju tj. we wsi 
Poręba i Czarnocin. 
 
Zadania:  

- modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej (renowacja obiektów zabytkowych,  
pomników przyrody itd.)  

- rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej - bazy noclegowo – żywieniowej, pól 
biwakowych, campingów oraz podniesienie standardu już istniejącej tj. rozwój bazy 
turystycznej w Górze Świętej Anny- budowa parkingów wraz z dojazdami, 

- rozwój agroturystyki – przystosowanie gospodarstw, szkolenia przyszłych kwaterodawców  
- urozmaicenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez budowę urządzeń i obiektów dla 

uprawiania różnorodnych form sportów kwalifikowanych,  
- organizacja imprez okolicznościowych i rozrywkowych o charakterze ponadlokalnym, 
- rozbudowa systemu informacji turystycznej, w tym informacji internetowej,  

I. CEL STRATEGICZNY – Ciągły rozwój turystyki i rekreacji 

1. Cel operacyjny – Aktywna promocja gminy. 

2. Cel operacyjny – Rozwój usług turystycznych 
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- tworzenie kalendarza imprez i wydarzeń turystycznych umożliwiających przyciągnięcie 
turystów, 

- poprawa świadomości ekologicznej poprzez prowadzenie akcji promocyjnych. 

 
 
 

Szanse rozwoju ekoturystyki, agroturystyki, kwalifikowanych form rekreacji i specjalistycznych 
form wypoczynku weekendowego (w tym szczególnie ponadlokalnego ruchu pielgrzymkowego, 
imprez okolicznościowych i rozrywkowych oraz turystyki rowerowej i konnej) są możliwe poprzez 
istniejące walory przyrodnicze. Bardzo duże walory przyrodnicze znajdują się w północnej 
i środkowej części gminy, potwierdzone ustanowieniem Parku Krajobrazowego Góra Świetej Anny 
oraz projektowanym obszarem NATURA 2000.  
Ważnym działaniem jest ochrona zasobów środowiska przyrodniczego na terenie gminy, które ma 
ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki (daje szanse na rozwój gospodarczy gminy). Stopień 
rozwoju należy dostosować do predyspozycji i odporności środowiska przyrodniczego.  
 
Zadania:  

- ograniczenie presji na środowisko wynikające z rozwoju turystyki 
- wyłączenie obszarów o szczególnej wrażliwości 
- racjonalne wykorzystanie walorów przyrodniczych dla zaspokojenia potrzeb społecznych 

i gospodarczych 
- ochrona zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej  

 
 
 
 
 
 
 

Dobra infrastruktura drogowa stanowi podstawę rozwoju gospodarczego regionu, poprzez 
dostępność do terenów inwestycyjnych, mieszkaniowych jak również poprzez poprawę mobilność 
zawodowej mieszkańców gminy.  
Realizacja zadania pozwoli na rozwój lokalny Gminy Leśnica poprzez stworzenie odpowiednich 
warunków komunikacyjnych. Dzięki przebudowie dróg  czas interwencji służb ratowniczych 
w nagłych przypadkach będzie krótszy. Zwiększy się przepustowość i bezpieczeństwo dróg. Drogi 
uzyskają odpowiednią nośność i przejezdność bez względu na warunki pogodowe.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Właściwa i skuteczna ochrona środowiska naturalnego (w tym ochrona różnorodności 
biologicznej) uzależniona jest od poziomu wiedzy społeczeństwa i od preferowanych stylów życia. 
Zarówno wiedza jak i styl życia podlegają ciągłym zmianom, przede wszystkim dzięki edukacji, 
prowadzącej do upowszechnienia wzorca kultury ekologicznej. Należy przy tym pamiętać, że 

3. Cel operacyjny – Ochrona środowiska przyrodniczego 

II. CEL STRATEGICZNY – Rozwój systemu komunikacji  

1. Cel operacyjny – Poprawa systemu drogowego- budowa lub modernizacja dróg 

III. CEL STRATEGICZNY – Edukacja ekologiczna  

1. Cel operacyjny – Podniesienie świadomości ekologicznej 
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ekologia jako dziedzina biologii badająca wzajemne relacje między organizmami a środowiskiem, 
w którym żyją, wymusza holistyczne podejście do zjawisk zachodzących w przyrodzie.  
Edukacja ekologiczna ma na celu: 

 rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, 
 uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu, 
 zaznajomienie z zasadami ochrony środowiska i przestrzeganie ich każdego dnia, 
 pogłębianie wiedzy na temat roślin i zwierząt, różnych ekosystemów, zjawisk 

przyrodniczych  rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody, 
 kształtowanie szacunku do roślin i zwierząt , 
 rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, 
 doskonalenie obserwacji , porównywania i analizowania podczas zajęć oraz zabaw 

badawczych, 
 kształtowanie zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska przez 

rówieśników i dorosłych. 

Wynikiem pracy między Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
a Ministrem Edukacji Narodowej było stworzenie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, 
który został zatwierdzony w 2001 r. Dokument szczegółowo określa cele edukacji ekologicznej 
oraz jej organizację. W formalnym systemie kształcenia jest ona prowadzona na wszystkich 
szczeblach począwszy od przedszkoli, przez szkolnictwo podstawowe, ponadpodstawowe 
i wyższe, na edukacji dorosłych skończywszy. Pierwszym jej stopniem jest skierowanie uwagi na 
problemy związane z ochroną środowiskiem i jego pięknem, a także kształtowanie nawyków 
proekologicznych w życiu codziennym. Dalsze etapy to pogłębianie wiedzy i wykorzystanie jej do 
uchwycenia zależności zachodzących w środowisku. Zadaniem nauczania na tym poziomie jest 
zrozumienie odpowiedzialności za wspólne dobro jakim jest przyroda. Młody człowiek powinien 
zdobyć szacunek dla innych istot oraz uwrażliwić się na ich los. Ułatwiać mają to aktywne formy 
edukacji tzw. „zielone szkoły". 

Zadania: 
- realizacja celów wyznaczonych w dokumentach krajowych tj. Polityka Ekologiczna 

Państwa, Program Zrównoważonego Rozwoju, Narodowego Programu, Edukacji 
Ekologicznej) 

- organizacja imprez ekologicznych tj. akcje, festiwale, święta, manifestacje, aukcje, festyny, 
happeningi, pokazy, zloty i imprezy uliczne, 

- ciągły rozwój działalności konkursowej, nagradzając za osiągnięcia z zakresu działań 
proekologicznych,  

- organizacja bądź współorganizacja targów, wystaw, 
- kształtowanie myślenia ekologicznego z wykorzystaniem mediów (telewizja, radio, prasa, 

internet) lub poprzez instytucje kultury (teatr, film, literatura, muzyka i sztuka). 
- organizacja wycieczek o tematyce ekologicznej, utrzymanie istniejących i tworzenie 

nowych ścieżek dydaktycznych i przyrodniczych 
 

 
 
 

Głównym celem jest poprawa jakości poprzez prowadzenie działań ograniczających emisje 
szkodliwych substancji do środowiska. Do celów szczegółowych możemy zaliczyć działania 
termomodernizacyjne tj. poprawę sprawności ogrzewania obiektów oraz zmniejszenie strat ciepła 
w budynkach, budowa kanalizacji sanitarnej w celu ujęcia ścieków bytowo-gospodarczych, 
modernizacja dróg pod kątem zmiany nawierzchni, budowa ścieżek rowerowych itp. 
Realizacja zadań umożliwi osiągnięcie długofalowych korzystnych oddziaływań tj. ochrona 
powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez obniżenie poziomu niskiej emisji, ochrona zdrowia 
mieszkańców poprzez częściowe wyeliminowanie źródeł niskiej emisji, ochrona organizmów 

2. Cel operacyjny – Eliminacja emisji szkodliwych dla środowiska 
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żywych, gleby, wody, jak również budowli poprzez ograniczenie wpływu przekroczeń stężeń 
zanieczyszczeń gazowych i pyłu. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie 
drewna, słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku 
wierzby oraz tzw. malwy pensylwańskiej itp.). Powyższy materiał spalany jest w instalacjach tj. 
kotłach do spalania lub silnikach spalinowych, a następnie produkowana jest energia cieplna, 
przetwarzana później na energię elektryczną. Położenie i gospodarka rolna gminy stwarza 
potencjalne możliwości wykorzystania zrąbków drewna i słomy do celów energetycznych. 
Potencjał energetyczny słomy, powstającej na terenie gminy, określono szacunkowo na 240 tys. 
GJ/rok, co zapewniło by dostawę paliwa dla kotłowni o łącznej wydajności cieplnej ok. 15-20 MW. 
Pomimo tego na terenie gminy Leśnica nie występują tego typu instalacje. 

 
W Polsce, przy obecnych warunkach ekonomicznych i technicznych, za teren przydatny do 
wykorzystania energii wiatru uznaje się taki, dla którego średnia roczna prędkość wiatru na 70 m 
n.p.g. jest nie mniejsza niż 6 m/s. Wstępna analiza lokalizacyjna powinna obejmować określenie 
minimalnej odległości od siedzib ludzkich w aspekcie hałasu (w tym infradźwięków), wymogi 
ochrony krajobrazu w odniesieniu do obszarów prawnie chronionych np. parków narodowych, 
parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody itp., oraz wymogi ochrony środowiska 
przyrodniczego, w aspekcie siedlisk zwierzyny i ptactwa, tras przelotu ptaków. Gmina Leśnica 
zlokalizowana jest w strefie mało korzystnej pod względem zasobów energii wiatru (wg. IMGW). 
Obecnie na terenie gminy Leśnica nie ma działających elektrowni wiatrowych.  
 
Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii potencjalnej wody jest istnienie w określonym 
miejscu znacznego spadu dużej ilości wody. Dlatego tez budowa elektrowni wodnej ma 
największe uzasadnienie w okolicy istniejącego wodospadu lub przepływowego jeziora leżącego 
w pobliżu doliny. Miejsca takie jednak nieczęsto występują w przyrodzie, dlatego tez w celu 
uzyskania spadu wykonuje się konieczne budowle hydrotechniczne. 
Na terenie gminy Leśnica nie ma obecnie działających małych elektrowni wodnych, dawniej 
(XVIII w.) istniało w samej Leśnicy 7 młynów wodnych, 4 młyny wodne działały w Czarnocinie, 
jeden w Kadłubcu, jeden w Krasowej, jeden w Lichyni, trzy młyny w Łąkach Kozielskich, trzy młyny 
w Raszowej. 
 
Zadania:  

- upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania 
potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii,  

- rozpoznanie możliwości wykorzystania pozostałych źródeł energii odnawialnych tj. energia 
słoneczna, energia geotermalna. 

- budowa instalacji niezbędnych do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 
 
 
 
 

Działania edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii adresowane do ogółu społeczeństwa 
w szczególności dzieci i młodzieży, nauczycieli a także społeczności lokalnych. Dodatkowo celem 

IV. CEL STRATEGICZNY – Rozwój odnawialnych źródeł energii 

1. Cel operacyjny – Ocena możliwości wykorzystania energii z różnych źródeł 

2. Cel operacyjny – Podniesienie świadomości społeczeństwa 
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jest pokazanie w jaki sposób lokalne społeczności i lokalni użytkownicy mogą wykorzystywać 
energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Właściwe wykorzystanie tych źródeł energii stanowi 
istotny element idei zrównoważonego rozwoju kraju i ochrony środowiska, które może przynieść 
korzyści w postaci m.in. oszczędności zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu 
środowiska itp. 

Zadania:  
- prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii  
- wprowadzenie do programów nauczania na wszystkich poziomach szkolnictwa, 

informacje dotyczące odnawialnych źródłach energii w porównaniu z innymi źródłami 
energii,  

- prowadzenie akcji uświadamiających korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, a także informujących o możliwościach skorzystania z pomocy finansowej oraz 
technicznej,  

- przygotowanie programów informacyjnych wraz z propozycjami harmonogramu jego 
wdrażania i związanymi z tym zadaniami dla rolników dotyczący możliwości i korzyści 
z wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
 

 
 
 

Rozwój projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii napotyka się na 
problemy finansowe. Są to problemy związane z wysokimi nakładami inwestycyjnymi na 
technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) przy stosunkowo niskich nakładach 
eksploatacyjnych. Dodatkowym problemem jest to, że produkcją urządzeń wykorzystania OZE 
zajmują się zazwyczaj niewielkie przedsiębiorstwa, z niskim poziomem kapitalizacji, które przy 
obecnym systemie kredytowania nie są w stanie przetrwać przy zbyt długo zamrożonych środkach 
finansowych. 
Obecnie w kraju działa kilka instytucji wspierających finansowo rozwój odnawialnych źródeł energii 
w Polsce. Należą do nich między innymi takie instytucje finansowe, jak; Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, EkoFundusz, Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Małych Grantów GEF. Gdy inwestycje z OZE 
przyczynią się do rozwoju terenów rolniczych, wówczas wsparcie można uzyskać w organizacja tj. 
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Agencja Własności Skarbu Państwa, Fundacja 
Rolnicza itp. Rodzaje pomocy finansowej najczęściej stosowane przez wspomniane wyżej 
instytucje obejmują udzielanie preferencyjnych pożyczek oraz dotacji. Zazwyczaj pożyczki 
i dotacje te wynoszą nie więcej niż 50% kosztów projektu. W przypadku pożyczki zazwyczaj 
inwestorzy prywatni są traktowani podobnie jak jednostki budżetowe. Bardziej skomplikowana 
sprawa jest z dotacją, którą bardzo często mogą uzyskać np. jedynie samorządy lub organizacje 
pozarządowe. 
Niezależnie od środków na rozwój energetyki odnawialnej dostępnych bezpośrednio w kraju, 
rosną możliwości wykorzystania pomocy zagranicznej w tym zakresie.  Pomoc finansowa oferują: 
Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Nordycki 
Bank Inwestycyjny. Coraz większe znaczenie w zakresie finansowania projektów w Polsce będą 
miały celowe programy Komisji Europejskiej, takie jak: ALTENER II, SYNERGY, LIFE, 5 Program 
Ramowy o Współpracy Technologicznej i Prezentacji. Pewne znaczenie dla rozwoju energetyki 
odnawialnej może mieć w dalszym ciągu fundusz PHARE, a należy oczekiwać, że rosnąć będą 
możliwości wykorzystania w tym kierunku pierwszych funduszy przedakcesyjnych dla Polski 
objętych programami ISPA i SAPARD. 

3. Cel operacyjny – Wsparcie finansowe dla projektów z OZE 
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7. POWIĄZANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH 
STRATEGII Z INNYMI DZIAŁANIAMI 

Przyjęty system wdrażania strategii bazuje przede wszystkim na zrealizowaniu szeregu działań 
i projektów przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów operacyjnych strategii. 
Część projektów została zidentyfikowana i ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 
2010-2012. Są to najważniejsze projekty inwestycyjne gminy, dla których zaplanowano 
dofinansowanie z budżetu gminy. Za wdrożenie tych projektów będzie odpowiadał głównie 
samorząd gminy, bądź jednostki mu podległe. Proces przygotowania i realizacji tych projektów 
będzie na bieżąco monitorowany przez Urząd Miejski, zarówno od strony finansowej, jak 
i technicznej. 
Zakłada się, że zdecydowana większość projektów pozostanie poza ramami Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego i będzie wdrażana przez uprawnione do tego instytucje i podmioty. Głównym 
zadaniem władz gminnych w tym zakresie będzie zidentyfikowanie i zmobilizowanie wszystkich 
potencjalnych projektodawców i wsparcie ich od strony szkoleniowo-informacyjnej w realizacji 
określonych typów projektów. 
 
Poniżej zidentyfikowano najważniejsze instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania 
strategii gminy Leśnica.. 
 
Główną instytucją odpowiedzialną za wdrożenie strategii jest Burmistrz wraz z podległym mu 
Urzędem Gminy. Burmistrz odpowiada za ogólną koordynację procesu wdrażania i monitorowania 
strategii. W szczególności odpowiedzialny jest za przygotowanie i wdrożenie projektów 
wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 
Instytucjami wspomagającymi Urząd Miejski w Leśnicy w procesie wdrażania strategii są: 
 Rada Miejska, która razem z radami sołeckimi i osiedlowymi powinna zadbać o promocję 

i właściwe zrozumienie strategii wśród społeczności lokalnej, 
 Placówki szkolno-wychowawcze (szczególna ważna rola nauczycieli jako liderów 

lokalnych), 
 Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy, 
 Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, 
 Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, 
 jednostki OSP, 
 parafie, 
 organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, 
 inne. 

Instytucje partnerskie, zarządzające określonymi instrumentami i programami, w ramach których 
będą finansowane niektóre działania wynikające ze strategii, w tym: 
 Urząd Marszałkowski (jako instytucja zarządzająca RPO WO oraz częścią działań 

w ramach PROW), 
 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich (dysponent części środków w ramach 

PROW i PO Kapitał Ludzki), 
 Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
 Powiatowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
 inne. 

Do ważnych podmiotów, które w istotny sposób będą przyczyniać się do realizacji celów strategii, 
należy również zaliczyć docelowe grupy beneficjentów pomocy, w tym przede wszystkim: 
 przedsiębiorcy i ich związki, 
 rolnicy i ich związki, 
 koła gospodyń wiejskich, 
 związki wyznaniowe, 
 bezrobotni, 
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 osoby podnoszące swoje kwalifikacje. 
 
Niezmiernie trudno jest określić wielkość niezbędnych środków na realizację celów niniejszej 
strategii. Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby gminy w zakresie wyposażenia w podstawową 
infrastrukturę techniczną i społeczną, zapotrzebowanie na realizację najważniejszych projektów 
inwestycyjnych w latach 2010-2017. 
Do tego dochodzi realizacja projektów nie związanych bezpośrednio z inwestycjami, ale ważnych 
z punktu widzenia rozwoju zasobów ludzkich czy też budowania kapitału społecznego w gminie. 
Określenie zapotrzebowania finansowego na tego rodzaju projekty nie jest jednak możliwe, 
choćby z tego względu, że obecnie nie do końca wiadomo, kto i w jakim zakresie mógłby 
realizować projekty o charakterze nieinwestycyjnym na terenie gminy. Można natomiast wstępnie 
oszacować, jakiego rzędu środki będą dostępne dla gminy na realizację tego typu projektów. 
Fundusze te będą mogły być przeznaczone na projekty związane z działaniami rozwojowymi 
w zakresie poprawy jakości kapitału ludzkiego i społecznego. 
 
Głównymi źródłami finansowania strategii będą: 
 budżet gminy, 
 zewnętrzne środki publiczne (dostępne przede wszystkim w ramach programów 

finansowanych z Unii Europejskiej), 
 środki z sektora prywatnego (np. w ramach projektów partnerstwa publiczno-prywatnego), 
 budżet państwa. 

 
Oprócz funduszy unijnych, będą również istniały inne możliwości finansowania rozwoju gminy, 
w tym między innymi środki w ramach: 
 Mechanizmów Finansowych (Mechanizmu Finansowego Europejskiego, 
 Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego), 
 Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, 
 Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Poręczeń Unijnych, Fundusz 
 Rozwoju Inwestycji Komunalnych, itd.), 
 inne. 

 
 

8. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY REALIZACJI 
STRATEGII 

System monitorowania jest ważnym elementem w procesie wdrażania strategii. Dane 
z monitoringu służą do oceny skuteczności realizowanych działań i pozwalają na bardziej 
efektywne wydatkowanie środków publicznych. 
Zakłada się, że instytucją odpowiedzialną za ogólną koordynację i monitorowanie procesu 
realizacji strategii będzie Urząd Miejski w Leśnicy. Za ogólną koordynację odpowiedzialny jest 
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. Zadaniem będzie w szczególności: 

 zbieranie i przekazywanie partnerom społecznym i gospodarczym informacji o dostępnych 
źródłach finansowania zewnętrznego (kierowanie potencjalnych beneficjentów do 
odpowiednich instytucji), 

 wyrażanie opinii co do zgodności proponowanych zmian w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego z zapisami strategii,  

 wydawanie opinii o zgodności planowanej inwestycji/zadania z zapisami strategii 
(w przypadku gdy taka opinia jest wymagana), 
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 inicjowanie i koordynowanie opracowania średniookresowych dokumentów programowych 
(np. program rozwoju bazy oświatowej, program rozwoju usług społeczeństwa 
informacyjnego), 

 informowanie społeczności lokalnej o istnieniu strategii i obranych kierunkach rozwoju, 
a także o postępach i efektach jej wdrażania. 

 
Ocena postępów we wdrażaniu strategii będzie dokonywana w cyklu rocznym i będzie oparta 
o zestaw bazowych wskaźników. Poniżej zaprezentowano wybrane rodzaje wskaźników, 
dostosowując ich charakter do rodzaju monitorowanego celu. 

Nazwa celu Rodzaj wskaźnika 
1. Ciągły rozwój turystyki i rekreacji  Liczba obiektów gastronomicznych, 

hotelarskich, sportowo-rekreacyjnych 
 Liczba gospodarstw agroturystycznych                      

i ekologicznych 
 Liczba kilometrów szlaków turystycznych 

(pieszych, rowerowych, konnych itp). 
 Ilość punktów informacji turystycznej 
 Liczba odrestaurowanych obiektów 

dziedzictwa kulturowego, sakralnego 
 Liczba nowych atrakcji (parki rozrywki, 

parki rekreacji itp.) 
 Liczba nowych i cyklicznych imprez 

kulturalnych w ciągu roku 
 Liczba turystów odwiedzających gminę 

Leśnica 
 Wskaźnik liczby udzielonych noclegów 

2. Rozwój systemu komunikacji wewnątrz 
gminy 

 Liczba kilometrów dróg nowych i 
zmodernizowanych w ciągu roku 

 Liczba odrestaurowanych obiektów 
towarzyszących komunikacji drogowej i 
kolejowej (przystanki, dworce itp) 

 Liczba wybudowanych lub 
zmodernizowanych skrzyżowań 

 Długość nowych ścieżek rowerowych 
 Liczba nowo wybudowanych przejść dla 

pieszych, chodników 
3. Edukacja ekologiczna związana z niską 

emisją 
 Wskaźnik emisji niezorganizowanej ze 

źródeł punktowych 
 Liczba kampanii reklamowych, 

edukacyjnych związanych z niską emisją 
 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 

(indywidualnego lub zbiorowego) 
 Liczba uruchomionych projektów i 

dofinansowań związanych z wymianą 
pieców CO na ekologiczne źródła ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych 

 Wskaźniki zanieczyszczenia powietrza 
pyłem PM10, SO2, NOx 
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4. Rozwój odnawialnych źródeł energii  Ilość nowo wybudowanych obiektów OZE 
 Liczba uruchomionych projektów i 

dofinansowań wspierających budowę 
obiektów OZE 

 Udział energii ze źródeł odnawialnych w 
ogólnym bilansie energetycznym gminy 

 
Dane dotyczące zaproponowanych powyżej wskaźników dostępne są w ramach oficjalnej 
statystyki i będą pozyskiwane m.in. z Banku Danych Regionalnych, sprawozdań gminnych oraz 
z określonych wydziałów Urzędu Miejskiego w Leśnicy. Wskaźniki te w większości zostały 
wykorzystane w części diagnostycznej, przy opisie sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. 

 

9. PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
Konsultacje społeczne były ważnym etapem prac nad strategią. Odbywały się w dwóch etapach. 
Pierwszy etap obejmował spotkanie pracowników firmy ALBEKO z przedstawicielami Gminy 
Leśnica, a następnie ankietyzacja wśród władz, urzędników i pracowników gminy. Drugim etapem 
była ankietyzacja z udziałem mieszkańców gminy.  
Głównym celem prowadzonych konsultacji społecznych było zebranie opinii i uwag od 
społeczności lokalnej na temat przyszłego rozwoju gminy. Zgłoszone w trakcie spotkania uwagi 
i opinie zostały w dużym stopniu uwzględnione w końcowej wersji strategii. 

 

9.1. BADANIE OPINII WŁADZ GMINY I URZĘDNIKÓW 

W celu zdiagnozowania i zdefiniowania problemów nurtujących Gminę, niezbędne było poznanie 
opinii i oczekiwań władz, urzędników i pracowników gminy. W tym celu wykorzystano wyniki ankiet 
wypełnionych przez uczestników spotkania w Urzędzie Gminy. 
W trakcie spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą 
w gminie oraz poznać główne instrumenty finansowania rozwoju gminy w latach 2010-2017. 
Uczestnicy zostali również poproszeni o wypełnienie ankiety identyfikującej główne potrzeby 
i szanse rozwoju gminy. Ankieta składała się z pytań odnoszących się do 
 wymienienia poprzez wskazanie najważniejszych problemów do rozwiązania w gminie,  
 określenia czy właściwie wykorzystywane są na terenie gminy: zasoby produkcyjne 

(przemysł, usługi) i gruntów oraz położenie gminy,  
 określenia możliwości rozwojowych gminy w zakresie:  

 rozwoju sektora rolno-spożywczego i przetwórstwa, 
 rozwoju infrastruktury turystycznej, 
 pozyskiwaniu inwestorów, 
 rozwoju energetyki odnawialnej, 
 bliskiej współpracy z sąsiednimi regionami, 

 przedstawieniu problemów społecznych w gminie wymagających najpilniejszego 
rozwiązania, 

 określenie preferowanych kierunków kształcenia w szkołach, 
 wyznaczenie partnerów krajowych i zagranicznych z którymi powinno nawiązać się 

współpracę. 
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Tabela 17. Jakość sfery społecznej. 

L.p. Wskaźnik Ocena średnia* 
1. Kwalifikacje zawodowe ludności 3,5 
2. Poziom wykształcenia ludności 3,6 
3. Poziom dochodów 3,5 
4. Możliwość zatrudnienia poza przemysłem oraz rolnictwem 3,3 
5. Możliwość doskonalenia (przekwalifikowania) zawodowego 3,3 
6. Stan placówek oświatowo-wychowawczych 4,1 
7. Dostęp do szkolnictwa ponadgimnazjalnego 3,7 
8. Jakość i dostępność świadczeń medycznych 3,1 
9. Stopień rozwoju infrastruktury rekreacyjnej 3,5 
10. Zachowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 3,4 

* Uśrednione wyniki ankiety; skala ocen 2-5, gdzie ocena 2 to najsłabsza, a ocena 5 to najlepsza 

Tabela 18. Jakość i położenie środowiska przyrodniczego. 

L.p. Wskaźnik Ocena średnia* 
1. Możliwości rozbudowy obiektów użyteczności publicznej 3,5 
2. Połączenia komunikacyjne wewnątrz gminy 2,9 
3. Połączenia komunikacyjne z otoczeniem zewnętrznym 3,1 
4. Stan środowiska naturalnego 4,0 
5. Walory turystyczno-krajobrazowe 4,8 
* Uśrednione wyniki ankiety; skala ocen 2-5, gdzie ocena 2 to najsłabsza, a ocena 5 to najlepsza 

 
Tabela 19. Gospodarka i rolnictwo. 

L.p. Wskaźnik Ocena średnia 
1. Rynki zbytu płodów rolnych 3,3 
2. Baza przetwórcza dla rolnictwa 2,5 
3. Ilość i poziom placówek usługowo-handlowych 3,6 
4. Zasoby siły roboczej 3,5 
5. Wizerunek gminy 4,0 
6. Promocja gminy 3,6 
7. Podejście do lokalnego rozwoju gospodarczego 4,0 
8. Możliwość pozyskania kapitału zewnętrznego 3,6 
9. Dostęp do placówek bankowych i kredytów 3,8 
10. Dostęp do informacji o instytucjach wspierających rozwój gospodarczy 3,5 
* Uśrednione wyniki ankiety; skala ocen 2-5, gdzie ocena 2 to najsłabsza, a ocena 5 to najlepsza 

Tabela 20. Infrastruktura społeczna. 

L.p. Wskaźnik Ocena średnia 
1. Działalność rekreacyjna gminy 3,6 
2. Działalność kulturalna gminy 3,9 
3. Działalność sportowa gminy 3,9 
4. Baza gastronomiczna gminy 4,0 
5. Baza noclegowa gminy 3,9 
* Uśrednione wyniki ankiety; skala ocen 2-5, gdzie ocena 2 to najsłabsza, a ocena 5 to najlepsza 
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Tabela 21. Infrastruktura techniczna. 
L.p. Wskaźnik Ocena średnia 
1. Zaopatrzenie gminy w gaz ziemny  2,1 
2. Zaopatrzenie gminy w energię cieplną 2,3 
3. Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną 3,9 
4. Sieć i jakość dróg  3,0 
5. Zaopatrzenie gminy w wodę 4,3 
6. Odprowadzanie ścieków 3,6 
7. Gospodarka odpadami 3,9 
* Uśrednione wyniki ankiety; skala ocen 2-5, gdzie ocena 2 to najsłabsza, a ocena 5 to najlepsza 
 
Rysunek nr 5. Najważniejsze problemy do rozwiązania w gminie. 
 
Wyniki przedstawiają udział procentowy pozytywnych odpowiedzi na zadane pytanie. 
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Rysunek nr 6. Czy na terenie gminy właściwie wykorzystywane są zasoby. 
 
Wyniki przedstawiają udział procentowy pozytywnych odpowiedzi na zadane pytanie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek nr 7. Możliwości rozwojowe gminy. 
 
Wyniki przedstawiają udział procentowy pozytywnych odpowiedzi na zadane pytanie. 
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Rysunek nr 8. Problemy społeczne w gminie. 
 
Wyniki przedstawiają udział procentowy pozytywnych odpowiedzi na zadane pytanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek nr 9. Preferowanie partnerzy krajowi i zagraniczni. 
 
Wyniki przedstawiają udział procentowy pozytywnych odpowiedzi na zadane pytanie. 
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Przedstawiciele Gminy pozytywnie oceniają stan placówek oświatowo- wychowawczych, stan 
środowiska, walory turystyczno- krajobrazowe, wizerunek gminy oraz podejście do lokalnego 
rozwoju gospodarczego, bazę gastronomiczną oraz zaopatrzenie gminy w wodę. 

Szanse na rozwój, jakie widzą dla swojej gminy jej przedstawiciele to: 
 Rozwój infrastruktury turystycznej, 
 Pozyskanie zagranicznych inwestorów, 
 Współpraca z sąsiednimi regionami. 

 
Z przeprowadzonej ankiety stwierdzono sześć najbardziej istotnych problemów występujących na 
terenie gminy: 
 słabe połączenie komunikacyjne wewnątrz gminy oraz jakość dróg 
 niewystarczająca baza przetwórstwa rolniczego, 
 niewystarczające zaopatrzenie gminy w gaz ziemny i energię cieplną 
 bezrobocie szczególnie wśród ludzi młodych, 
 zubożenie społeczeństwa, 
 niewystarczający dostęp do świadczeń medycznych. 

 

9.2. BADANIE OPINII SPOŁECZEŃSTWA 

W celu zdiagnozowania i zdefiniowania problemów nurtujących Gminę, niezbędne było poznanie 
opinii społeczności lokalnej na temat warunków życia w Gminie Leśnica. W tym celu wykorzystano 
wyniki ankiet wypełnionych przez mieszkańców, które zostały przekazane do Urzędzie Gminy. 
Ankietowanych podzielono na dwie grupy wiekowe. Wyznaczono grupę do 30 roku życia 
i powyżej. Na podstawie wyników ankiet, po zsumowaniu odpowiedzi tak lub nie, wyznaczono 
procent. Na wykresach wykorzystano odpowiedzi, na którą wskazało powyżej 50 % 
ankietowanych.  
 
Tabela 22. Procentowe wyniki ankiety przeprowadzonych wśród lokalnej społeczności.  

L.p. Pytanie 
Wiek ankietowanych 
do 30 lat > 30 lat 

TAK NIE TAK NIE 
1. Czy istnieją możliwości doskonalenia (przekwalifikowania) zawodowego? 35,3 64,7 44,0 56,0 

2. 

Czy stan placówek oświatowo- wychowawczych jest zadowalający? 
- szkoły gimnazjalne 94,1 5,9 76,0 24,0 
- szkoły podstawowe 88,2 11,8 80,0 20,0 
- przedszkola 85,3 14,7 72,0 28,0 

3. Czy istnieje konieczność rozwoju na terenie gminy szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego? 32,4 67,6 52,0 48,0 

4. Czy dostęp do świadczeń medycznych na terenie gminy jest wystarczający? 47,1 52,9 40,0 60,0 
5. Czy dostęp do świadczeń medycznych na terenie powiatu jest wystarczający? 70,6 29,4 56,0 44,0 
6. Czy stopień rozwoju infrastruktury rekreacyjnej jest zadowalający? 32,4 67,6 48,0 52,0 
7. Czy stopień zachowania porządku i bezpieczeństwa publicznego jest dobry? 35,3 64,7 60,0 40,0 

8. 

Czy są wystarczające połączenia komunikacyjne? 
- wewnątrz gminy 32,4 67,6 8,0 92,0 
- z sąsiednimi większymi miejscowościami (np. Strzelce Opolskie, 
Zdzieszowice, Kędzierzyn- Koźle) 44,1 55,9 24,0 76,0 

9. Czy stan dróg na terenie gminy jest zadowalający? 23,5 76,5 16,0 84,0 
10. Czy istnieje potrzeba stworzenia nowych rynków zbytu płodów rolnych? 47,1 52,9 68,0 32,0 
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L.p. Pytanie 
Wiek ankietowanych 
do 30 lat > 30 lat 

TAK NIE TAK NIE 
11. Czy istnieje potrzeba stworzenia nowych baz przetwórstwa dla rolnictwa? 52,9 47,1 72,0 28,0 
12. Czy jest wystarczająca ilość placówek usługowo- handlowych? 64,7 35,3 64,0 36,0 
13. Czy jest wystarczająca ilość bankomatów? 52,9 47,1 52,0 48,0 

14. Czy należy rozszerzyć działalność rekreacyjną, kulturalną i sportową na terenie 
gminy? 76,5 23,5 92,0 8,0 

15. Czy istnieje konieczność zaopatrzenia budynków mieszkalnych w gaz ziemny? 47,1 52,9 48,0 52,0 

16. 

Czy jest konieczność rozwoju energetyki odnawialnej opartej na: 
- elektrowniach wiatrowych 67,6 32,4 72,0 28,0 
- biogazowni 52,9 47,1 48,0 52,0 
- elektrowniach wodnych 52,9 47,1 40,0 60,0 

17. Czy istnieje potrzeba budowy sieci ciepłowniczej na terenie gminy? 44,1 55,9 64,0 36,0 
 
 
Wykres 1. Procentowe wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób do 30 roku życia, które brały 
udział w badaniu 
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Wykres 2. Procentowe wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób  powyżej 30 roku życia, które 
brały udział w badaniu 
 

 
 
Z badań przeprowadzonych w formie ankiety wynika, że mieszkańcy (z dwóch grup wiekowych) 
pozytywnie oceniają stan placówek oświatowo- wychowawczych na terenie gminy, dostęp do 
świadczeń medycznych na terenie powiatu strzeleckiego, stan ilości placówek usługowo- 
handlowych oraz ilość bankomatów na terenie gminy.   
Z badań wynika, że na terenie gminy brakuje możliwości doskonalenia (przekwalifikowania) 
zawodowego; dostęp do świadczeń medycznych na terenie gminy jest niezadowalający, także 
stopień infrastruktury rekreacyjnej jest niezadowalający, również niewystarczające jest połączenie 
komunikacyjne zarówno wewnątrz gminy i połączenie z sąsiednimi większymi miejscowościami. 
Ankietowani zgodnie uważają, że na terenie gminy istnieje konieczność rozszerzenia działalności 
rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej.   
Mieszkańcy do 30 roku życia, którzy wzięli udział w badaniu uważają, że na terenie gminy nie 
istnieje potrzeba rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego, innego zdania są ankietowani powyżej 
30 roku życia. Ponadto ankietowani przed 30 rokiem życia uważają, że stopień zachowania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego jest zły, w przeciwieństwie do drugiej grupy, która ocena 
go jako dobry.  
Także aspekt stworzenia nowych rynków zbytu dla płodów rolnych jest inaczej postrzegany, grapa 
do 30 roku życia uważa, że nie ma takiej potrzeby, a grupa powyżej 30 roku życia uważa, że jest 
taka potrzeba.  
Odmienne zdanie zaobserwowano przy zagadnieniu związanym z rozwojem energetyki 
odnawialnej na terenie gminy. Za rozwojem elektrowni wiatrowych są ankietowani z obu grup, 
natomiast w przypadku rozwoju biogazowni i elektrowni wodnych zdania są podzielone. 
Ankietowani do 30 roku  życia sądzą, że jest potrzeba rozwoju biogazowni i elektrowni wodnych, 
druga grupa jest przeciwna.  
Aspekt budowy sieci ciepłowniczej także podzielił społeczeństwo, ankietowani do 30 roku życia 
uważają, że inwestycja nie jest potrzebna natomiast ankietowani powyżej 30 roku życia uważają 
odwrotnie.  
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Podsumowanie 
Przeprowadzone konsultacje społeczne pokazały, że gmina ma szanse na większy rozwój 
turystyczny, wynikający z istniejących na jej terenie walorów turystyczno- krajobrazowych. Szansa 
widziana jest również w rozwoju gospodarczym dzięki pozyskaniu nowych inwestorów, jak również 
we współpracy z sąsiednimi regionami.  
Słabe strony gminy, jakie wynikły z przeprowadzonych badań to przede wszystkim słabo 
rozwinięta sieć komunikacyjna wewnątrz gminy, słabo rozwinięta lub przestarzała infrastruktura 
techniczna (wodociągi, kanalizacja, gaz ziemny, energia cieplna), niewystarczający dostęp do 
świadczeń medycznych oraz problem bezrobocia. Mało rozwinięta jest również energetyka 
odnawialna, na co zwraca uwagę większość mieszkańców gminy.   
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10. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 
 
Tabela 23. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2015 dla Gminy Leśnica. 

 
Lp. 

 

Zadanie 
 
 

Jednostka 
realizująca 

 

Okres 
realizacji 

 

Łączne 
nakłady 

 

Limity wydatków w latach 
 

2012 
 

2013 2014 2015 

1. 

Rozwój bazy turystycznej w 
Górze Świętej Anny – 

budowa parkingu wraz z 
dojazdami 

Gmina 
Leśnica 2008-2015 1 020 077 0 0 500 000 500 000 

2. 
Budowa kanalizacji sanitarnej 

i sieci wodociągowej w 
miejscowości Zalesie Śląskie 

Gmina 
Leśnica 2010-2015 4 076 921 0 1 000 000 1 000 000 2 000 000 

3. Urządzenie Parku Miejskiego 
w Leśnicy 

Gmina 
Leśnica 2009-2012 2 345 191 2 300 000 0 0 0 

4. Zagospodarowanie Geoparku 
w Górze Świętej Anny 

Gmina 
Leśnica 2011-2012 455 032 0 450 000 0 0 

5. Zagospodarowanie Rynku w 
Górze Świętej Anny 

Gmina 
Leśnica 2011-2013 450 000 0 450 000 0 0 

6. Przebudowa kąpieliska 
miejskiego w Leśnicy 

Gmina 
Leśnica 2010-2013 1 900 000 0 400 000 500 000 1 000 000 

7. Budowa kompleksu 
sportowego w Leśnicy 

Gmina 
Leśnica 2010-2014 1 900 000 0 400 000 500 000 1 000 000 
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Lp. 

 

Zadanie 
 
 

Jednostka 
realizująca 

 

Okres 
realizacji 

 

Łączne 
nakłady 

 

Limity wydatków w latach 
 

2012 
 

2013 2014 2015 

8. 
Realizacja projektu pn. 

„Urząd na piątkę z plusem” – 
POKL 5.2.1 

Gmina 
Leśnica 2012-2014 1 195 168 484 228 617 700 93 240 0 

9. 

Realizacja projektu pn. 
„Polsko – czeski zjazd na 

nartach” POWT PL-CZ 2007-
2013 

Gmina 
Leśnica 2011-2012 160 000 160 000 0 0 0 

10. 

Realizacja projektu pn. 
Poznaj Geopark Krajowy 

Góra Świętej Anny” – PROW 
2007-2013 

Gmina 
Leśnica 2011-2012 30 000 30 000 0 0 0 

11. 

Realizacja projektu „Gmina 
Leśnica przyjazna 

przedszkolakom II” POKL 
9.11 

Gminny 
Zarząd 
Oświaty 

2011-2012 649 958 150000 0 0 0 

12. 
 

Utworzenie punktu 
widokowego w Górze Świętej 

Anny – PROW 2007-2013 

Gmina 
Leśnica 2011-2012 39 872 38 000 0 0 0 

13. 
 

Urządzanie i porządkowanie 
miejsc rekreacji i wypoczynku 

w gminie Leśnica w 
miejscowościach  Łąki 

Kozielskie, Dolna, Poręba i 
Góra Świętej Anny – PROW 

2007-2013 

Gmina 
Leśnica 2011-2012 662 322 560 000 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2015, Urząd Miejski w Leśnicy. 
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11. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
 
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. – o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, 

poz. 1658 z późniejszymi zmianami), 
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci 

obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 53, poz. 436) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958); wejście w życie z dniem 
1 października 2001 r., 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 
587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865); wejście w życie z dniem 1 października 2001 r., 

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy                       
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 
1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r.                  
Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 133, poz. 935) - tzw. ustawa 
wprowadzająca; wejście w życie z dniem 1 października 2001 r., 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441); wejście w życie z dniem                         
13 października 2005 r., 

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale 
zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257, z 
2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 220, poz. 1601 i Nr 251, poz. 1848 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 
587); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi 
dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz. U. Nr 209, poz. 
1516) – na podstawie art. 405 ust. 4; wejście w życie z dniem 13 listopada 2007 r., 

9. „Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi 
i rolnictwa”” – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa styczeń 2010 r. 


