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1. Przestrzeń i środowisko  

1.1. Lokalizacja  

Gmina miejsko-wiejska Praszka leży w północno-wschodniej części województwa 

opolskiego,  w powiecie oleskim, w odległości ok. 60 km od stolicy województwa – Opola, 

a także w odległości 17 km od ośrodka Powiatowego – Olesna. Gmina Praszka sąsiaduje z 

sześcioma gminami tj.: 

– od północy z gminami wiejskimi:  Mokrsko, Skomlin i Pątnów (województwo łódzkie, 

powiat wieluński); 

– od wschodu z gminą wiejską Rudniki (powiat oleski);  

– od południowego zachodu z gminą miejsko-wiejską Gorzów Śląski (powiat oleski); 

– od południa z gminą wiejską Radłów (powiat oleski). 

Rysunek 1 Położenie gminy Praszka w powiecie oleskim 

 

Źródło: Geografia wyborcza, Państwowa Komisja Wyborcza, 

http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/geoPowiat706e.html?id=160800&. 

Odległość miasta Praszka od miasta wojewódzkiego Opole wynosi 67,0 km (~1,0 h 

transportem drogowym), od Warszawy 245,0 km (3,0 h transportem drogowym), od najbliższych 

lotnisk w: Łodzi 132,0 km (~1,5 h transportem drogowym); Wrocławia 146,0 km (~1,5 h transportem 

drogowym); Katowicach 105,0 km (~1,7 h transportem drogowym). 

http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/geoPowiat706e.html?id=160800&
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Gmina położona jest w zasięgu oddziaływania miast Kluczbork i Olesno, które w systemie 

osadniczym województwa są również ośrodkami o znaczeniu lokalnym i regionalnym, stanowiąc 

zaplecze dla realizacji ponadlokalnych usług, w  tym np. administracyjnych, zdrowotnych i 

kulturalnych. Ośrodki te mają istotny wpływ na kształtowanie się procesów osadniczych (chociażby 

suburbanizacja), rynek pracy (duża koncentracja przedsiębiorstw wpływa na kształtowanie się podaży 

pracy) i turystykę weekendową (potencjalni klienci dla oferty turystycznej i rekreacyjnej). 

Gmina Praszka położona jest na terenie Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-

Olesno i będzie uczestniczyć w strategicznych procesach rozwojowych realizowanych na tym 

obszarze.  

1.2. Charakterystyka sieci administracyjnej i osadniczej  

Administracyjnie gmina Praszka zajmuje powierzchnię: 10 303 ha. i podzielona jest na 16 

sołectw: Aleksandrów, Brzeziny, Gana, Kowale, Kuźniczka, Lachowskie, Prosna, Przedmość, 

Rosochy, Rozterk, Skotnica, Sołtysy, Strojec, Szyszków, Wierzbie, Wygiełdów. Dodatkowo do 

Sołectwa Aleksandrów wchodzi miejscowość Kozieł, do sołectwa Lachowskie  Marki, do sołectwa 

Przedmość  Kik, a do Sołectwa Strojec  Tokary. Miasto Praszka posiada powierzchnię 928 ha, a 

pozostałe 9 375 ha to tereny wiejskie. 

Tabela 1 Powierzchnia geodezyjna sołectw (2015 r.) 

Lp. Sołectwo Powierzchnia [ha]  

1 Aleksandrów                                                                 225 

2 Brzeziny 313 

3 Gana 649 

4 Kowale 1 169 

5 Kuźniczka 168 

6 Lachowskie 540 

7 Prosna  186 

8 Przedmość 1 434 

9 Rosochy 201 

10 Rozterk 143 

11 Skotnica 204 

12 Sołtysy 1 089 

13 Strojec 1 420 

14 Szyszków 245 

15  Wierzbie 880 

16 Wygiełdów 509 

Suma 9 375 

Źródło: Zasoby informacyjne Urzędu Miejskiego w Praszce, Praszka 2015 r. 

Strukturę zagospodarowania przestrzennego gminy tworzą tereny zabudowane, tereny leśne i w dużej 

części tereny rolne. Obszary zabudowane występujące w formie skupionej zlokalizowane są w 
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mieście Praszka oraz wsiach Strojec, Wygiełdów, Przedmość, Gana, Kowale, Wierzbie i Brzeziny. 

Zabudowa pozostałych obszarów występuje w formie rozproszonej.  

Tereny zabudowane i zurbanizowane zajmują 473 ha, co stanowi 4,5 % ogólnej powierzchni 

gminy. W ich strukturze przeważają drogi (53,9%). Tereny zabudowane zajmują 170 ha (35,9% 

terenów zurbanizowanych).  

Tabela 2 Struktura terenów zabudowanych i zurbanizowanych (2014 r.) 

Kategoria 
Powierzchnia 

[ha] 

% terenów 

zurbanizowanych 

% powierzchni 

gminy 

tereny mieszkaniowe 84,0 17,8% 0,8% 

tereny przemysłowe 45,0 9,5% 0,4% 

tereny inne zabudowane 41,0 8,7% 0,4% 

tereny zurbanizowane niezabudowane 20,0 4,2% 0,2% 

tereny rekreacji i wypoczynku 14,0 3,0% 0,1% 

tereny komunikacyjne - drogi 255,0 53,9% 2,5% 

tereny komunikacyjne - kolejowe 10,0 2,1% 0,1% 

tereny komunikacyjne - inne 2,0 0,4% 0,1% 

użytki kopalne 2,0 0,4% 0,1% 

Grunty zabudowane i zurbanizowane – razem 473,0 100,0% 4,7% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 30.06.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Obiekty znajdujące się na terenie gminy różnią się wiekiem, technologią wykonania, 

przeznaczeniem i wynikającą z powyższych parametrów energochłonnością. Na terenie gminy 

wyróżnia się: 

– budynki mieszkalne; 

– obiekty użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, biblioteki, świetlice wiejskie, remizy 

OSP itp.; 

– obiekty infrastruktury turystycznej – gospodarstwa agroturystyczne; 

– obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze.  

Gminę Praszka cechuje charakter przemysłowo-rolniczy. Główne usługi z zakresu 

podstawowej obsługi ludności oraz obsługi rolnictwa skoncentrowane są w mieście Praszka (funkcje 

lokalne), a także na terenie miasta powiatowego Olesna oraz oddalonego o 20 km Kluczborka 

(funkcje ponadlokalne). Miejscowość Praszka jest zlokalizowana w centrum obszaru rolniczego, dla 

którego stanowi podstawowe miejsce zaopatrzenia i usług, a także ośrodek kulturalno-oświatowy
1
. 

Praszka jest również głównym ośrodkiem przemysłowym w Gminie. W mieście swoją siedzibę mają 

władze gminy, Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

                                                      
1
 O gminie. [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW: http://praszka.pl/63/109/o-gminie.html 

http://stat.gov.pl/
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Praszka (z bezpłatnym dostępem do Internetu), Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Kino 

Polonez, Muzeum oraz placówki edukacyjne, tj. Publiczne Przedszkole nr 1, Publiczne Przedszkole nr 

2, Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek,  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 4, Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II, I Liceum 

Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii 

Wojska Polskiego oraz Zespół Placówek Specjalnych (Publiczne Przedszkole Specjalne, Publiczna 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5,  Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 2)
2
. Ponadto na terenie 

miasta znajdują się: Urząd Pocztowy, Komisariat Policji, Straż Miejska, jednostka Ochotniczej Straży 

Pożarnej, Obwodowy Zarząd Dróg w Oleśnie – Obwód drogowy w Praszce, placówki ochrony 

zdrowia oraz placówki bankowe tj. Bank Spółdzielczy, ING Bank Śląski, Filia I Oddziału 

Wieluńskiego Banku Pekao S.A., Filia Banku Spółdzielczego Namysłów, Agencja Banku PKO BP 

S.A., ES Bank Spółdzielczy
3
. 

Funkcje lokalnych ośrodków wspomagających, świadczących, m.in. usługi administracyjne, 

edukacyjne oraz kulturalne pełnią także Kowale (gdzie znajduje się Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Wincentego Witosa, Oddział Przedszkolny, filia Biblioteki Publicznej z dostępem do Internetu, 

jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlica wiejska), Przedmość (gdzie znajduje się: 

Publiczna Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 

świetlica wiejska), Strojec (gdzie znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny, jednostka Ochotniczej 

Straży Pożarnej, filia Biblioteki Publicznej z bezpłatnym dostępem do Internetu i świetlica wiejska), 

Wierzbie (gdzie znajduje się: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich, filia Biblioteki Publicznej z dostępem do Internetu, jednostka Ochotniczej Straży 

Pożarnej oraz świetlica wiejska), Gana (gdzie znajduje się: Publiczna Szkoła Podstawowa, Oddział 

Przedszkolny filia Biblioteki Publicznej z dostępem do Internetu, świetlica wiejska oraz 

Środowiskowy Dom Samopomocy). Ponadto jednostki ochotniczej straży pożarnej zlokalizowane są 

w Brzezinach, Wygiełdowie  i Skotnicy, natomiast świetlice wiejskie mieszczą się w Brzezinach, 

Aleksandrowie, Szyszkowie i Rozterku
4
.  

1.3. Opis zasobów naturalnych oraz warunków przyrodniczych gminy 

Użytki rolne zajmują 6 939 ha, co stanowi 67,5% powierzchni gminy. Grunty leśne i 

zadrzewione zajmują powierzchnię 2 776, tj. 26,9% obszaru. Największe kompleksy leśnie znajdują 

się w rejonie sołectw Wierzbie, Gana, Kowale, Przedmość, Rosochy, Brzeziny, Prosna, Wygiełdów. 

                                                      
2
 Oświata. [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW:  http://praszka.pl/52/86/oswiata.html 

3
 Banki i bankomaty. [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW: http://praszka.pl/56/94/banki-i-

bankomaty.html 
4
Świetlice wiejskie. [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW: 

http://www.mgokis.praszka.pl/index.php?id=130 
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 Gmina należy do zlewni górnej Prosny i posiada dobrze rozwiniętą sieć rzeczną.. W 

granicach gminy Praszka płyną następujące rzeki: Prosna – dopływ Warty, Wyderka i Ożarka  

dopływy Prosny oraz  dopływy Wyderki  Wierzba i Julianpolka
5
. Dodatkowo na obszarze Gminy 

znajduje się kilka sztucznych, niedużych  zbiorników wodnych, wykorzystywanych głównie do 

hodowli ryb. Pozostałe zbiorniki to niewielkie stawy i oczka wodne, częściowo zanikające
6
.  

Tabela 3 Struktura gruntów rolnych (2014 r.) 

Kategoria Powierzchnia [ha] % gruntów rolnych % powierzchni gminy 

grunty orne 5 261,0 75,8% 51,1% 

sady 62,0 0,9% 0,6% 

łąki trwałe 988,0 14,2% 9,6% 

pastwiska trwałe 306,0 4,4% 3,0% 

grunty rolne zabudowane 275,0 4,0% 2,7% 

grunty pod stawami 0,0 0,0% 0,0% 

grunty pod rowami 47,0 0,7% 0,5% 

Użytki rolne razem 6 939,0 100,0% 67,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 30.06.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Tabela 4 Struktura gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (2014 r.) 

Kategoria 
Powierzchnia 

[ha] 

% gruntów 

leśnych 

% powierzchni 

gminy 

lasy 2 766,0 99,6% 26,8% 

grunty zadrzewione i zakrzewione 10,0 0,4% 0,1% 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 2 776,0 100,0% 26,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 30.06.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Tabela 5 Struktura gruntów pod wodami (2014 r.) 

Kategoria 
Powierzchnia 

[ha] 

% gruntów pod 

wodami 

% powierzchni 

gminy 

grunty pod wodami morskimi wewnętrznymi 0,0 0,0% 0,0% 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 22,0 81,5% 0,2% 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 5,0 18,5% 0,1% 

Grunty pod wodami razem 27,0 100,0% 0,3% 

                                                      
5
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021. [online] 

[dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW: http://bip.praszka.pl/741/komunikat-o-przeprowadzeniu-konsultacji-

spolecznych-dot-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-praszka-na-lata-2014-2017-wraz-z-

prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-praszka-na-lata-2014-

2017.html 
6
 Tamże. 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 30.06.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Na terenie gminy  brak Obszarów Chronionego Krajobrazu, nie wyznaczono również 

obszarów objętych specjalną ochroną Natura 2000, które tworzą Europejską Sieć Ekologiczną 

obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej. Za to na obszarze gminy znajdują się lasy 

chronione, zlokalizowane między Lachowskimi i Sołtysami oraz w okolicy Strojca. Ponadto w 

Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody znajduje się użytek ekologiczny „Oczko 1”, będący 

bagnem śródleśnym, zlokalizowanym w sołectwie Lachowskie
7
. Na terenie Gminy znajdują się 

również chronione gatunki fauny i flory. Ponadto zlokalizowano 0,80 ha użytków ekologicznych  

jest to wspomniane „Oczko 1”, natomiast nie zlokalizowano pomników przyrody (dane GUS za 2014 

r.) 

Klimat w gminie Praszka został sklasyfikowany
8
 jak CfB

9
. Jest to klimat umiarkowany ciepły 

i łagodny. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ~ 8,5°C. Najcieplejszym miesiącem jest 

sierpień, a najzimniejszym luty. 

Na terenie gminy identyfikuje się obszary zagrożenia powodziowego, głównie w rejonie 

miasta Praszka oraz sołectw Krzyżanowice i Przedmość. 

Rysunek 2 Obszary zagrożone powodzią na terenie gminy Praszka 

 
Źródło: Arkusze Map Zagrożenia Powodziowego, Informatyczny System Osłony Kraju, 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/. 

                                                      
7
 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody. [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW: 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/ 
8
 Klasyfikacja klimatów według Wladimira Köppena, 

9
 Informacja Praszka. [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW:  http://pl.db-city.com/Polska--

Wojew%C3%B3dztwo-opolskie--Powiat-oleski--Praszka 

http://stat.gov.pl/
http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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1.4. Opis zasobów kulturowych 

Zgodnie z wykazem obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa 

opolskiego (stan na dzień 31 marca 2015 r.), na terenie gminy Praszka znajduje się osiem obiektów 

wpisanych do w/w  rejestru. Są to: 

 synagoga z I poł. XIX w., obecnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, zlokalizowana 

w Praszce; 

 cmentarze: rzymsko-katolicki z 1809 r. oraz żydowski z XIX .w, zlokalizowane w Praszce; 

 dom przy Placu Grunwaldzkim 26 w Praszce; 

 kościół parafialny p.w. Św. Feliksa i Adaukta, z I poł. XIX w., znajdujący się w Kowalach; 

 dzwonnica znajdująca się w Kowalach; 

 cmentarz rzymsko-katolicki z 1920 r., mieszczący się w Przedmościu; 

 drewniany kościół parafialny p.w. Św. Leonarda z XVI-XVIII w., znajdujący się w sołectwie 

Wierzbie
10

. 

Większość z w/w nieruchomości to obiekty sakralne. W skali województwa opolskiego wśród 

zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru największą liczbę stanowią obiekty mieszkalne 

(jest ich 1 053), natomiast te o charakterze sakralnym zajmują drugą pozycję (jest ich 664)
11

. 

Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Opolskiego  wskazuje  30  miast z 

zachowanymi  zabytkowymi  układami  urbanistycznymi, w  tym  25  wpisanych  jest  do  rejestru 

zabytków, jednym z nich jest układ urbanistyczny miasta Praszka. 

 Pozostałe charakterystyczne obiekty to m.in. murowana wieża ciśnień, pochodząca z 1914 r. 

oraz wybudowany w latach 1872-1874 r. kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

(z barokowymi i klasycystycznymi ołtarzami),  murowana kaplica p.w. św. Jana Nepomucena z XIX 

w. oraz dworzec kolejowy murowano-drewniany z 1914 r., znajdujące się w mieście Praszka. 

W wykazie obiektów archeologicznych, wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego 

znajdują się następujące miejsca: 

 osada z okresów wpływów rzymskich oraz średniowieczne grodzisko, zlokalizowane w 

Kowalach; 

 cmentarzysko z okresu lateńskiego,  osada z okresów wpływów rzymskich oraz 

średniowieczne ślady osadnictwa, zlokalizowane w Przedmościu
12

. 

                                                      
10

 Zestawienia zabytków nieruchomych. [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW:  

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-

nieruchomych/ 
11

 Tamże. 
12

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021. [online] 

[dostęp: 30.06.2015] Dostępny w WWW: http://bip.praszka.pl/741/komunikat-o-przeprowadzeniu-konsultacji-

spolecznych-dot-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-praszka-na-lata-2014-2017-wraz-z-

prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-praszka-na-lata-2014-

2017.html 

 

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/tabelka%20rejestru-12-14.xls
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1.5. Kluczowe wnioski 

1. Gmina Praszka jest zlokalizowana w obszarze oddziaływania ośrodków subregionalnych 

województwa opolskiego, takich jak Kluczbork i Olesno, co oddziałuje m.in. sferę 

zagospodarowania i przestrzeni, gospodarkę i rynek pracy, procesy administracyjne. 

2. Relatywnie niska odległość gminy od miasta wojewódzkiego Opole. Blisko autostrady A8 i 

relatywna bliskość Autostrady A4 oraz relatywna bliskość do portów lotniczych. 

3. Ponad połowę powierzchni Gminy stanowią grunty orne, które sprzyjają rozwojowi rolnictwa i 

wpływają na budowanie pozytywnego, ekologicznego wizerunku gminy. 

4. Gmina posiada zasoby dziedzictwa kulturowego, które stanowią o potencjale turystyki 

poznawczej. 

5. Dla efektywnej realizacji zadań o charakterze ponadlokalnym związanym z wykorzystaniem 

przestrzeni wymagana będzie współpraca Gminy z samorządami lokalnymi. Przykładem 

obszarów wymagających współdziałania jest turystyka, energetyka, atrakcyjność gospodarcza, 

drogownictwo, edukacja, czy ochrona zdrowia. 

6. Gmina Praszka położona jest na terenie Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno i 

będzie uczestniczyć w strategicznych procesach rozwojowych realizowanych na tym obszarze. 
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2. Sfera społeczna 

2.1. Demografia i sprawy społeczne 

Aktualnie na terenie gminy mieszka 13 781 osób, z czego 50,8% stanowią kobiety. Populacja gminy 

stanowi w przybliżeniu 21,0% ludności powiatu oleskiego. Gęstość zaludnienia wynosi 134 os./km
2 

i 

jest dwukrotnie większa niż średnia dla powiatu oleskiego (67 os./km
2
) oraz znacznie większa niż 

średnia dla województwa opolskiego (106 os./km
2
). Współczynnik feminizacji (określa ile kobiet w 

danym społeczeństwie przypada na 100 mężczyzn) wynosi 103 osoby. Współczynnik ten dla powiatu 

oleskiego i województwa opolskiego wynosi odpowiednio 105 i 107 osób. 

Tabela 6 Liczba ludności w gminie Praszka w latach 2009-2014 

Rok Liczba ludności ogółem [os.] Mężczyźni [os.] Kobiety [os.] 

2011 14 060 6 898 7 162 

2012 14 009 6 882 7 127 

2013 13 880 6 818 7 062 

2014 13 836 6 796 7 040 

2015 13 781 6 775 7 006 

Źródło: Zasoby informacyjne Urzędu Miejskiego w Praszce, Praszka 2015 r. 

Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, jeśli nie zostaną podjęte działania 

przeciwdziałające depopulacji, liczba ludności Gminy Praszka będzie się kurczyć: 

– w 2025 r. w stosunku do 2015 r. o 7,7%; 

– w 2035 r. w stosunku do 2025 r. o 8,5%; 

– w 2045 r. w stosunku do 2035 r. o 10,6%. 

Tabela 7 Prognoza liczby ludności Gminy Praszka  

Liczba ludności według prognoz [os.] 
2025 2035 2045 

12 678 11 600 10 371 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 30.06.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Najludniejsze sołectwa to Strojec, Kowale i Przedmość, natomiast najwyższa gęstość 

zaludnienia cechuje sołectwa Rozterk, Rosochy, Szyszków. 

Tabela 8 Ludność i gęstość zaludnienia w sołectwach (2015 r.) 

Lp. Sołectwo Liczba ludności [os.] Gęstość zaludnienia (os./km
2
) 

1 Aleksandrów 79 35 

2 Brzeziny 310 99 

3 Gana 560 86 

4 Kowale 995 85 

5 Kuźniczka 43 26 

http://stat.gov.pl/
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6 Lachowskie 151 28 

7 Prosna 96 52 

8 Przedmość 716 50 

9 Rosochy 232 115 

10 Rozterk 275 192 

11 Skotnica 200 98 

12 Sołtysy 164 15 

13 Strojec 1 058 75 

14 Szyszków 260 106 

15 Wierzbie 586 67 

16 Wygiełdów 121 24 

Suma/ średnia 5 846 62 

Źródło: Zasoby informacyjne Urzędu Miejskiego w Praszce, Praszka 2015 r. 

Przyrost naturalny w gminie Praszka przyjmuje wartości dodatnie (wyjątkiem jest rok 2013)  

w przeciwieństwie do przyrostu naturalnego w powiecie oleskim, gdzie od 2009 r. niezmiennie 

przyjmuje on wartości ujemne. 

Tabela 9 Przyrost naturalny w gminie Praszka w latach 2009-2014 

Ruch naturalny 2011 2012 2013 2014 2015* 

Urodzenia żywe 161 168 132 140 107 

Zgony ogółem 118 136 132 127 88 

Przyrost naturalny 43 32 0 13 19 

Źródło: Zasoby informacyjne Urzędu Miejskiego w Praszce, Praszka 2015 r. 

Zarówno saldo migracji wewnętrznych jak i zewnętrznych w gminie przyjmuje 

systematycznie wartości ujemne
13

. Jest to związane z emigracją zarobkową i poszukiwaniem 

lepszego, pod względem rynku pracy, miejsca do życia. 

Tabela 10 Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w gminie Praszka w latach 2009-2013 

Kategoria 2011 2012 2013          2014 

saldo migracji wewnętrznych   -78  -64 -106             -39 

saldo migracji zagranicznych     -6    -1  -17              -10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 30.06.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

                                                      
13

 Migracja wewnętrzna to zmiany miejsca stałego lub czasowego pobytu, polegająca na przekroczeniu granicy 

administracyjnej danej jednostki terytorialnej w celu osiedlenia się na stałe lub czasowo w innej jednostce w 

granicach kraju. Migracja zewnętrzna to przekroczenie granicy państwa związane ze względnie trwałą zmianą 

miejsca zamieszkania – [za] Migracje ludności, Materiały dydaktyczne Zakładu Demografii i Gerontologii 

Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. 

http://stat.gov.pl/
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 Liczba ludności między rokiem 2009 a 2014 zmniejszyła się o 23 osoby. Najwyższy spadek 

odnotowano w populacji w wieku 10-29 lat, natomiast największy przyrost wystąpił w populacji osób 

powyżej 60. roku życia
14

. 

Wykres 1 Zmiana liczby ludności w grupach wiekowych w gminie Praszka między 2011 i 2015 

rokiem 

 
Źródło: Zasoby informacyjne Urzędu Miejskiego w Praszce, Praszka 2015 r. 

Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w populacji ogółem ma tendencję spadkową, 

natomiast w wieku poprodukcyjnym ma tendencję wzrostową. Wskaźnik obciążenia demograficznego 

rozumiany jako ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, na koniec 

2014 r. wyniósł 30,5 i był wyższy niż wartość dla powiatu (29,9) i województwa (30,4). 
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 Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/ 
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Wykres 2 Podział demograficzny według ekonomicznych grup wieku (2014 r.) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 01.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

W społeczeństwach, w których struktura demograficzna przesuwa się w kierunku 

społeczeństwa starzejącego, a jednocześnie podnoszona jest granica wieku emerytalnego, niezwykle 

ważna jest identyfikacja potrzeb zdrowotnych, zwłaszcza w kontekście profilaktyki. Zakres 

priorytetowych potrzeb zdrowotnych określono na podstawie analizy dostępnych danych 

zdrowotnych, w tym danych dotyczących standaryzowanego współczynnika umieralności (dalej: 

SMR) udostępnionego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

(dalej: NIZP-PZH)
15

. 

Dla zdrowotności mieszkańców gminy Praszka największe znaczenie mają choroby układu 

krążenia oraz cukrzyca. Wprawdzie zewnętrze przyczyny zgonu nie znajdują się wśród najczęstszych 

przyczyn śmiertelności, ale zwraca uwagę fakt, że znaczną część tego rodzaju zdarzeń stanowią 

wypadki komunikacyjne (263. miejsce powiatu zachowania). Analizę przeprowadzono na potrzeby 

planowania celowanych programów profilaktycznych, dla realizacji których niezbędna będzie 

współpraca z innymi podmiotami.  

 

                                                      
15

 Atlas umieralności. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny [online] [dostęp: 

01.07.2015] Dostępny w WWW: 

http://stat.gov.pl/http://www.atlas.pzh.gov.pl/ALL0911/lista_map_ALL0911.html. 
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ludność w wieku 
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ludność w wieku 
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19,6% 

http://stat.gov.pl/
http://www.atlas.pzh.gov.pl/ALL0911/lista_map_ALL0911.html
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Tabela 11 Problemy zdrowotne mieszkańców powiatu oleskiego [2009-2011] 

Kod ICD10 Nazwa jednostki chorobowej Miejsce wśród powiatów SMR 

I00-I99 choroby układu krążenia 264 1,123 

E10-E14 cukrzyca 171 0,953 

M00-M99 choroby układu kostno-mięśniowego  62 0,367 

C00-C97 nowotwory ogółem 58 0,894 

V01-Y98 zewnętrzne przyczyny zgonu 48 0,807 

N00-N99 choroby układu moczowo-płciowego 44 0,659 

X2, K70, K73 choroby alkoholozależne 24 0,534 

G00-G99 choroby układu nerwowego 18 0,538 

K00-K93 choroby układu trawiennego 8 1,618 

J00-J99 choroby układu oddechowego 8 0,518 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Atlas umieralności. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny [online] [dostęp: 01.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://www.atlas.pzh.gov.pl/.  

 

http://www.atlas.pzh.gov.pl/
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Zasięg korzystania z pomocy społecznej, rozumiany jako udział osób w gospodarstwach 

domowych korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem, w roku 2013 osiągnął poziom 

3,7. Jest on rokrocznie niższy niż wartości obliczone dla powiatu (5,5) i województwa (6,4). W 

ramach udzielonych świadczeń przeważają świadczenia na rzecz rodzin, których dochód na osobę 

znajduje się poniżej kryterium ustawowego (kryterium dochodowe). 

Tabela 12 Zasięg korzystania z pomocy społecznej według kryterium dochodowego w latach 

2011-2013 

Jednostka terytorialna 
poniżej kryterium dochodowego [%] powyżej kryterium dochodowego [%] 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

województwo opolskie 3,8 4,2 4,4 2,3 1,8 2,0 

powiat oleski 2,8 3,4 3,6 2,7 2,1 1,9 

Gmina Praszka  1,6 1,8 2,2 1,7 1,6 1,5 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 04.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Wśród najczęstszych przyczyn korzystania z pomocy społecznej wskazuje się na ubóstwo, 

długotrwałą lub ciężką chorobę oraz bezrobocie
16

. Ubóstwo określa się jako stan, w którym jednostce 

czy grupie społecznej brakuje środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, uznawanych w danej 

społeczności za niezbędne. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 

r., poz. 182 z późn. zm.) nie definiuje ubóstwa, ale przyjmuje się, że ubogimi są osoby lub rodziny, 

których dochód jest niższy lub równy (tzw. kryterium określonemu w ustawie o pomocy społecznej) - 

dochodowi uprawniającemu do bezzwrotnej pomocy finansowej tj. zasiłek celowy, zasiłek okresowy, 

zasiłek stały, zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności oraz bezpłatnych świadczeń w tym: praca 

socjalna, interwencja kryzysowa, posiłek, pobyt w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Ubóstwo jest zjawiskiem pochodnym, 

którego przyczyną jest m.in. bezrobocie oraz długotrwała lub ciężka choroba.  

Negatywnym zjawiskiem jest również nasilające się zjawisko wyuczonej bezradności
17

. 

Rodzin żyjących w ubóstwie z pokolenia na pokolenie jest coraz więcej. Na tak zwane dziedziczenie 

ubóstwa wpływać może wiele czynników, najczęściej jest to jednak kumulacja problemów takich jak: 

bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, problemy opiekuńczo-

wychowawcze, uzależnienia, bezdomność, niskie umiejętności interpersonalne, itp. Czynniki te często 

występują łącznie, utrudniając codzienne funkcjonowanie i przekładają się na niską jakość życia. 

Kumulacja problemów obniża motywację klientów do zmian i koncentruje ich wyłącznie na 

działaniach, by na bieżąco i doraźnie zaspokajać podstawowe potrzeby. 

 

                                                      
16

 Badanie kwestionariuszowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce, Praszka 2015 r. 
17

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020, Załącznik do Uchwały Nr 

311/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 grudnia 2013r. 

http://stat.gov.pl/
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2.2. Rynek pracy i bezrobocie 

W gminie Praszka w 2013 r.  było 2 718 osób pracujących, z czego 1 708 osób, czyli ponad 

62,9%, stanowili mężczyźni. W porównaniu do 2009 r. liczba pracujących w gminie Praszka wzrosła 

o prawie 4,0%. 

Tabela 13 Pracujący wg płci w gminie Praszka w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie [os.] 2011 2012 2013 2014 

mężczyźni 1767 1 645 1 708 1 631 

kobiety 930 934 1 010 1 021 

Suma  2 697  2 579 2 718 2 652 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 01.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

W 2014 r. w gminie zarejestrowanych było 465 osób bezrobotnych, z czego 249 osób, czyli 

53,5% stanowiły kobiety.  

Tabela 14 Bezrobotni wg płci w gminie Praszka w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie [os.] 2011 2012 2013             2014 

mężczyźni 276 292 271 216 

kobiety 366 344 331 249 

Suma 642 636 602 465 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 01.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych wyniósł w 2014 r. 5,3% liczby ludności  

w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten jest niższy niż dla powiatu oleskiego (4,9) i województwa 

opolskiego (6,6). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminach miejsko-wiejskich powiatu oleskiego 

(czyli także w gminie miejsko-wiejskiej Praszka) wynosi 3 086,8 PLN, czyli 79,6% średniego 

wynagrodzenia krajowego brutto. 

2.3. Kluczowe wnioski 

1. Zgodnie z prognozą trendów demograficznych, jeżeli nie zostaną wdrożone działania 

zapobiegawcze, proces kurczenia się populacji Gminy Praszka będzie postępował,. 

2. Szczególne znaczenie dla procesów migracyjnych mają migracje zagraniczne, a na te zgodnie z 

treścią Raportu Tematycznego Rynek  pracy  i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji 

Polaków  – diagnoza społeczna
18

, duży wpływ ma także zła sytuacja materialna mieszkańców. Z 

Raportu wynika, iż zamiar wyjazdu zarobkowego poza Polskę w ciągu następnych dwóch lat 

                                                      
18

 Rynek  pracy  i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków  – diagnoza społeczna 

2013. Pod red. Ireny E. Kotowskiej, Warszawa 2013. 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
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deklarowała prawie jedna czwarta osób bezrobotnych. Może to potwierdzać przypuszczenie, że 

główną przyczyną chęci emigracji są problemy ze znalezieniem pracy w kraju. Zamiar wyjazdu 

deklarowało również około 8% osób pracujących i około 5% nieaktywnych zawodowo. W 2013 

r. osoby, które wskazały kierunek swojego możliwego wyjazdu, najczęściej deklarowały wyjazd 

do Niemiec, gdzie stopa bezrobocia była stosunkowo niska i spadała (na koniec 2012 r. wynosiła 

5,4%). Z wyżej przytoczonego Raportu wynika, że wśród przyczyn migracji dominują powody 

związane z negatywną oceną sytuacji na rynku pracy w Polsce oraz trudnościami pozyskania 

dochodów na zaspokojenie potrzeb rodziny w kraju. Aż 66,0% respondentów wskazało, iż 

przyczyną wyjazdu są wyższe zarobki za granicą. 

3. Dla zdrowotności mieszkańców gminy Praszka największe znaczenie mają choroby układy 

krążenia, choroby metaboliczne, tj. cukrzyca oraz choroby nowotworowe. Wskazuje się także na 

dość duże znaczenie wypadków komunikacyjnych w tzw. zewnętrznych przyczynach zgonu. 

4. Na strukturę rynku pracy w Praszce duży wpływ ma rolniczy charakter gminy i utrzymywanie 

się części mieszkańców z pracy w rolnictwie oraz bliskie położenie Olesna i Kluczborka, tj. 

centrów aktywności gospodarczej. 
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3. Sfera gospodarcza 

3.1. Struktura podstawowych branż gospodarki 

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie w 2014 r. wyniosła 1 293 i była wyższa niż 

w 2009 r. o 0,8% (66,5% podmiotów zarejestrowanych jest na terenie miasta). Liczba podmiotów 

zarejestrowanych w Gminie stanowi 23,5% podmiotów zarejestrowanych na terenie powiatu. 

Większość przedsiębiorstw, tj. 1 259 (97,4%) to podmioty prywatne. Dominują przedsiębiorstwa 

działające w obszarze tzw. pozostałej działalności, czyli głównie w branży usługowej. Podmioty 

działające w obszarze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa  stanowią 2,8% ogółu podmiotów.  

Tabela 15 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (2014 r.) 

Kategoria 2009 [szt.] 2014 [szt.] 

pozostała działalność 887 923 

przemysł i budownictwo 306 338 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 90 32 

ogółem 1 283 1 293 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/ 

Najliczniej reprezentowane są następujące sekcje PKD 2007:  

– G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 

425 podmiotów;  

– C – przetwórstwo przemysłowe – 181 podmiotów; 

– F – budownictwo – 149 podmiotów.  

Tabela 16 Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD 2007 w gminie Praszka (2014 r.) 

Sekcje i działy według PKD 2007 Liczba [szt.] 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 32 

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 1 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 181 

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
2 

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
5 

Sekcja F – Budownictwo 149 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
425 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 58 

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 17 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 32 
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Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 36 

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 13 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 84 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 25 

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
12 

Sekcja P – Edukacja 54 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 54 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 28 

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa Sekcja T – Gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 

usługi na własne potrzeby 

85 

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 

Suma 1 293 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Wśród podmiotów gospodarczych dominują osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, których liczba według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(dalej: CEIDG) wynosi 796. Pod względem liczby podmiotów wpisanych do CEIDG najsilniejszą 

pozycję utrzymuje miasto Praszka (540 podmiotów)  oraz  wsie Strojec, Kowale, Przedmość, Gana, 

Rosochy i Wierzbie, na terenie których zarejestrowanych jest 76,2% podmiotów wpisanych do 

CEIDG z terenu Gminy. Osoby fizyczne wpisane do CEIDG trudnią się przede wszystkim handlem i 

usługami (w tym działalnością profesjonalną), przetwórstwem przemysłowym oraz budownictwem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stat.gov.pl/
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Wykres 3 Liczba podmiotów wpisanych do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 

Gospodarczej w poszczególnych wsiach (2015 r.)  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 

Ministerstwo Gospodarki. [online] [dostęp: 02.07.2015] Dostępny w WWW:  

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine. 
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Tabela 17 Liczba podmiotów wpisanych do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i dominujące działalności (2014 r.) 

Sołectwo wraz z 

przysiółkiem 

Liczba podmiotów w 

CEIDG 
rolnicza turystyczna 

przetwórstwo 

drzewne 

przetwórstwo 

przemysłowe 
budownictwo handel i usługi 

Aleksandrów (w 

tym przysiółek 

Kozieł) 

1 
   

X 
  

Brzeziny 11 
 

X X X 
 

X 

Gana 26 
   

X X X 

Kowale 49 X 
  

X X X 

Kuźniczka 2 
    

X X 

Lachowskie (w tym 

przysiółek Marki) 
6 

   
X 

 
X 

Prosna 2 
     

X 

Przedmość (w tym 

przysiółek Kik) 
29 

  
X X X X 

Rosochy 19 
   

X X X 

Rozterk 10 
   

X X X 

Skotnica 12 
   

X X X 

Sołtysy 7 
   

X 
 

X 

Strojec (w tym 

przysiółek Tokary) 
53 X 

  
X X X 

Szyszków 7 
   

X 
 

X 

Wierzbie 19 
   

X X X 

Wygiełdów 5 
     

X 

Suma 256 
      

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Ministerstwo Gospodarki. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine.  

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine
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Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego wpisanych jest 16 podmiotów zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy 

Praszka
19

. W mieście Praszka zarejestrowanych jest 49 podmiotów wpisanych do w/w rejestru. 

Podmioty te działają w branżach związanych z przetwórstwem przemysłowym (tj. obróbka metali i 

produkcja konstrukcji metalowych),  budownictwem, transportem towarów i osób, handlem (głównie 

rolno-spożywczym i tekstyliami) oraz usługami (tj. naprawa pojazdów samochodowych, 

ubezpieczenia czy krawiectwo). 

Tabela 18 Liczba przedsiębiorstw wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego (2014 r.) 

Sołectwo wraz z przysiółkami Liczba podmiotów w KRS [szt.] 

Aleksandrów 0 

Brzeziny 0 

Gana 0 

Kowale 10 

Kuźniczka 0 

Lachowskie 0 

Prosna 0 

Przedmość 3 

Rosochy 0 

Rozterk 0 

Skotnica 0 

Sołtysy 0 

Strojec 3 

Szyszków 0 

Wierzbie 0 

Wygiełdów 0 

Suma 16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Krajowy Rejestr Sądowy. Ministerstwo Sprawiedliwości. [online] 

[dostęp: 02.07.2015] Dostępny w WWW: https://ems.ms.gov.pl/. 

Pod względem wielkości, dominują przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników 

(mikroprzedsiębiorstwa), jest ich 1 243 (96,1%).  Liczba podmiotów zatrudniających od 10 do 49 

osób (tzw. małych przedsiębiorstw) wynosi 42 (3,2%), liczba przedsiębiorstw zatrudniających od 50 

do 249 osób wynosi 6 (0,5%), liczba podmiotów zatrudniających od 250 do 999 pracowników wynosi 

2 (0,2%), natomiast nie występują podmioty zatrudniające 1000 i więcej osób. 

 

 

                                                      
19

 Krajowy Rejestr Sądowy.  Ministerstwo Sprawiedliwości. [online] [dostęp: 02.07.2015] Dostępny w WWW: 

https://ems.ms.gov.pl/krs/ 

https://ems.ms.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/krs/
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Tabela 19 Główni pracodawcy 

Neapco Europe Sp. z o.o. aparatura samochodowa 

Marcegaglia Poland Sp. z o.o. rury stalowe, wymienniki ciepła do lodówek oraz płyty warstwowe  

TERMOPAK Sp. z o.o. produkcja maszyn pakujących 

POLAN Sp. z o.o. 
usługi w zakresie robót wodociągowych i kanalizacyjnych, drogowo-

inżynierskich, mechanicznych z transportem, melioracyjnych 

FLORA Sp. z o.o. 

działalność handlowa obejmująca płody rolne oraz środki do produkcji 

rolnej, ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej  

i leśnej 

P.P.U. GOSKOM Sp. z o.o. zadania z zakresu gospodarki komunalnej 

ELKOM-GAZ handel hurtowy i detaliczny gazem płynnym 

EKO ALU-MIEDŹ Sp. z o.o. gospodarka odpadami 

HALDEX Sp. z o.o. produkcja elementów, podzespołów oraz części samochodowych 

Gminna Spółdzielnia 

„SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 
działalność handlowa, piekarnia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Przemysł. [online] [dostęp: 01.07.2015] Dostępny w WWW: 

http://praszka.pl/615/718/przemysl.html. 

Jednym z podstawowych celów polityki rozwoju województwa opolskiego jest jak najlepsze 

wykorzystanie potencjałów regionu w odpowiedzi na wyzwania stawiane na poziomie kraju i Unii 

Europejskiej
20

. Nowe  podejście  do  polityki  spójności  traktuje  specjalizacje  regionalne,  w  tym  

inteligentne  specjalizacje  jako  podstawę  wzrostu  konkurencyjności  i  innowacyjności  regionów
21

.  

Identyfikacja i realizacja  specjalizacji  regionalnych,  w  szczególności  inteligentnych,  bazuje  na  

wewnętrznych potencjałach rozwojowych i nowoczesnych technologiach
22

. Obszary rozwoju, 

znajdujące się w  grupie  kluczowych  i  potencjalnie  kluczowych dla województwa opolskiego:  

chemiczny,  budowlany  wraz  z  przemysłem mineralnym  i usługami  budowlanymi,  maszynowy  i  

elektromaszynowy,  paliwowo-energetyczny, rolno-spożywczy, drzewno-papierniczy w tym 

meblarski, metalowy i metalurgiczny, usługi medyczne i rehabilitacyjne,  usługi  turystyczne  oraz  

transport  i  logistyka  stanowiły  podstawę  do  wyboru specjalizacji regionalnych województwa 

opolskiego
23

. Jednym z zadań samorządu gminnego jest wsparcie procesu identyfikacji i wsparcia 

rozwoju podmiotów gospodarczych działających w ramach kluczowych i potencjalnie kluczowych 

specjalizacji regionu. 

3.2. Rolnictwo 

Na terenach wiejskich gminy Praszka dominuje działalność rolnicza. Przynależność Polski do 

Unii Europejskiej daje ogromne możliwości, ponieważ jedna z podstawowych zasad Wspólnoty 

Europejskiej  zapewnia swobodny przepływ towarów, w tym płodów rolnych. W gminie istnieje 1 

                                                      
20

 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

[dostęp: 01.07.2015] Dostępny w WWW: http://strateg.stat.gov.pl/strategie_pliki/opolskie_2012.pdf. 
21

 Tamże. 
22

 Tamże. 
23

 Tamże. 

http://praszka.pl/615/718/przemysl.html
http://strateg.stat.gov.pl/strategie_pliki/opolskie_2012.pdf
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086 gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą. W strukturze gruntów dominują 

gospodarstwa małe. Ponadto 589 (54,2%)  gospodarstw posiada ciągnik rolniczy, a łączna liczba 

ciągników wynosi 718. 

Wykres 6 Liczba gospodarstw prowadzących działalność rolniczą w gminie (2014 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

W gospodarstwach dominuje uprawa zbóż, zarówno pod względem liczby gospodarstw, jak 

i powierzchni zasiewów. Znaczna część powierzchni zasiewów przeznaczana jest również na uprawy 

przemysłowe oraz uprawę rzepaku. 

Tabela 19 Powierzchnia zasiewów wg rodzaju gospodarstwa (2013 r.) 

Rodzaj zasiewów Wartość [ha] 

ogółem 4 900,8 

zboża razem 4 095,0 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 4 008,6 

pszenica ozima 627,3 

pszenica jara 80,44 

żyto 685,0 

jęczmień ozimy 139,7 

jęczmień jary 595,2 

owies 216,0 

pszenżyto ozime 517,4 

pszenżyto jare 51,1 

mieszanki zbożowe ozime 62,4 

do 1 ha włącznie 

19,1% 

1-5 ha 49,8% 

5-10 ha 20,8% 

10-15 ha 4,5% 
15 ha i więcej 5,8% 

http://stat.gov.pl/
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mieszanki zbożowe jare 1 034,3 

kukurydza na ziarno 60,6 

ziemniaki 174,4 

uprawy przemysłowe 310,5 

buraki cukrowe 0,9 

rzepak i rzepik razem 309,6 

strączkowe jadalne na ziarno razem 0,0 

warzywa gruntowe 21,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/ 

Tabela 20 Liczba gospodarstw wg rodzaju zasiewów (2013 r.) 

Rodzaj zasiewu Gospodarstwa [szt.] 

zboża razem 868 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 866 

ziemniaki 406 

uprawy przemysłowe 28 

buraki cukrowe 4 

rzepak i rzepik razem 24 

strączkowe jadalne na ziarno razem 0 

warzywa gruntowe 22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/ 

Na terenie gminy dominuje hodowla trzody chlewnej oraz chów drobiu. 

Tabela 21 Hodowla zwierząt w gminie Praszka (2013 r.) 

Pogłowie zwierząt Liczba [szt.] 

bydło razem 1 054 

trzoda chlewna razem 7 167 

konie 118 

drób ogółem razem 21 991 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

3.3. Turystyka 

Turystycznymi atutami gminy Praszka jest jej znaczna odległość od większych ośrodków 

przemysłowych, a tym samym niski stopień zanieczyszczenia środowiska. Ponadto zadbane tereny 

leśne, stosunkowo czyste rzeki i zbiorniki wodne, zalesione kotliny rzeczne Prosny, dodatkowo mogą 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/


27 | S t r o n a  

 

przyciągać turystów
24

. Ukształtowanie i zasoby przyrodnicze terenu umożliwiają rozwój turystyki 

pieszej i rowerowej oraz spływy kajakowe rzeką Prosna. Inną, godną uwagi atrakcją jest oddalony o 

20 km od Praszki, Załęczański Park Krajobrazowy nad rzeką Wartą oraz Ośrodek Wypoczynkowy w 

Kępowiźnie i Załęczu.  

We wrześniu 2015 r. miało miejsce oficjalne otwarcie trasy rekreacyjnej szlakiem 

Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej Praszka - Mokrsko – Wieluń. Przeznaczona jest dla rowerzystów, 

miłośników nordic walking oraz przejażdżek konnych. Trasa łączy element turystyki aktywnej i 

poznawczej, bowiem użytkownik ma możliwość zapoznania się z historią Wieluńskiej Kolejki 

Wąskotorowej, po której ostatni skład przejechał 31 sierpnia 1987 roku.  

Przez północno-wschodnią część gminy (m.in. okolice sołectwa Sołtysy) przebiega trasa 

rowerowa łącząca miejscowości województwa opolskiego i łódzkiego. 

Na terenie gminy Praszka przebiegają trasy rowerowe o łącznej długości 1,4 km, co stanowi 

25,5% tras rowerowych powiatu oleskiego oraz 0,6% tras rowerowych województwa opolskiego. 

Na terenie gminy funkcjonują następujące obiekty bazy noclegowej: 

– gospodarstwo agroturystyczne Doroty i Józefa Polak w Wygiełdowie
25

; 

– gospodarstwo agroturystyczne Agroturystyka „Na Skraju Czasu”
26

; 

– noclegi ZKS „Motor” w Praszce; 

– pokoje gościnne „Ledan” w Praszce; 

– hotel „Stadion” w Praszce; 

– pokoje gościnne „Arkady” w Kowalach
27

. 

3.4. Kluczowe wnioski 

1. W strukturze przedsiębiorstw dominują podmioty gospodarcze zarejestrowane w sekcji F – 

budownictwo i sekcji G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle oraz sekcji C – przetwórstwo przemysłowe. 

2. Obszary wiejskie Gminy Praszka cechuje tradycja i doświadczenie w zakresie gospodarki rolnej. 

3. Gminę Praszka cechuje potencjał do rozwoju turystyki, w tym agroturystyki oraz turystyki 

aktywnej i poznawczej. 

 

  

                                                      
24

 Lokalna Grupa Działania Górna Prosna. Dostępny w WWW: http://www.gornaprosna.pl/40/65/gmina-

praszka.html. 
25

 Baza noclegowa. [online] [dostęp: 01.07.2015] Dostępny w WWW: http://praszka.pl/55/92/baza-

noclegowa.html 
26

 Lokalna Grupa Działania Górna Prosna, [online] [dostęp: 01.07.2015] Dostępny w WWW: 

http://www.gornaprosna.pl/15/20/agroturystyka.html. 
27

 Oferta noclegu w Praszce i okolice. [online] [dostęp: 01.07.2015] Dostępny w WWW: http://meteor-

turystyka.pl/noclegi,praszka,0.html. 

http://www.gornaprosna.pl/40/65/gmina-praszka.html
http://www.gornaprosna.pl/40/65/gmina-praszka.html
http://www.gornaprosna.pl/15/20/agroturystyka.html
http://meteor-turystyka.pl/noclegi,praszka,0.html
http://meteor-turystyka.pl/noclegi,praszka,0.html
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4. Infrastruktura techniczna 

4.1. Mieszkalnictwo 

Zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy Praszka jest niejednorodna. Występuje następujące rodzaje 

zabudowań: 

 zabudowa wielorodzinna, którą tworzą osiedla mieszkaniowe; 

 zabudowa jednorodzinna intensywna; 

 zabudowa jednorodzinna rozproszona. 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 2 366 budynków mieszkalnych i 4 879 mieszkań. 

Łączna liczba izb wynosi 20 183, a powierzchnia użytkowa 382 157 m
2
. Ponadto: 

– przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w 2013 r. wynosiła ~ 78,3 m
2
; 

– przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę wynosiła ~ 27,8 m
2
; 

– średnia liczba izb w mieszkaniu wynosiła ~ 4,0; 

– mieszkania na 1 000 mieszkańców wynosiły ~ 354,8 szt.
28

. 

W zasobach mieszkaniowych miasta przeważają obiekty wybudowane po 1970 r., natomiast 

na terenach wiejskich występują głównie obiekty stare, wybudowane przed rokiem 1944. Zasoby 

będące własnością prywatną (przeważające na obszarach wiejskich) są w większości w dobrej 

kondycji, natomiast kondycja zasobów komunalnych jest gorsza. 

Tabela 22 Wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje (2013 r.)* 

Typ instalacji Liczba mieszkań wyposażonych [szt.] % mieszkań wyposażonych 

wodociąg 4 769 97,7% 

ustęp spłukiwany 4 718 96,7% 

łazienka 4 482 91,9% 

centralne ogrzewanie 4 124 84,5% 

gaz sieciowy 53 1,1% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/; na dzień 02.07.2015 brak danych za 2014r. 

Na komunalny zasób gminny składają się 67 mieszkań o łącznej powierzchni 2 599 m
2
, w tym 14 

mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni 379 m
2
. 

4.2. Sieć komunikacyjna 

Powiązania Gminy z układem zewnętrznym wyznaczają: 

– drogi krajowe: 

 Nr 45 – relacji Opole-Łódź. Przebiega przez miejscowości: Praszka, Kowale, Sołtysy, 

Wierzbie. Długość drogi na obszarze gminy Praszka wynosi 14,3 km; 
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 Nr 42 – relacji Namysłów-Radomsko. Przebiega przez miejscowości: Praszka i 

Strojec. Długość drogi na obszarze gminy Praszka wynosi 7,7 km
29

. 

– drogi powiatowe:  

 droga powiatowa Nr 1908 O Zdziechowice-Krzyżanowice-Praszka, długość drogi na 

obszarze gminy Praszka wynosi 0,8 km; 

 droga powiatowa Nr 1909 O Granica Województwa Łódzkiego-Przedmość-Praszka, 

długość drogi na obszarze gminy Praszka wynosi 8,7 km; 

 droga powiatowa Nr 1910 O Granica Województwa Łódzkiego-Wierzbie, długość 

drogi na obszarze gminy Praszka wynosi 2 km; 

 droga powiatowa Nr 1911 O Praszka-Gana-Lachowskie-Dalachów, długość drogi na 

obszarze gminy Praszka wynosi 6,3 km; 

 droga powiatowa Nr 1912 O Gana-Łazy-Rudniki Wieluńskie, długość drogi na 

obszarze gminy Praszka wynosi 1,0 km; 

 droga powiatowa Nr 1916 O Praszka-Szyszków-Gorzów Śląski, długość drogi na 

obszarze gminy Praszka wynosi 1,6 km; 

 droga powiatowa Nr 1917 O Szyszków-Jastrzygowice, długość drogi na obszarze 

gminy Praszka wynosi 2,8 km; 

 droga powiatowa Nr 1918 O Strojec-Kościeliska, długość drogi na obszarze gminy 

Praszka wynosi 3,5 km; 

 droga powiatowa Nr 1921 O Strojec-Żytniów, długość drogi na obszarze gminy 

Praszka wynosi 1,7 km
30

. 

Długość dróg gminnych wynosi 63,8 km. Są to drogi gruntowe, mineralno-asfaltowe lub 

utwardzone. 

Tabela 23 Długość dróg [km] 

ogółem krajowych powiatowych gminnych 

114,20 22,00 28,40 63,80 

100,0% 19,2% 24,9% 55,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Pod względem transportu autobusowego, Gmina Praszka jest dobrze skomunikowana z 

ośrodkiem lokalnym (Olesno) oraz z ośrodkiem regionalnym (Opole). Połączenia realizowane są 
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 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Praszka. [online] [dostęp: 02.07.2015] Dostępny w WWW: 

http://praszka.pl/617/strategia-rozwoju-plan-rozwoju-lokalnego.html 
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 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021. [online] 

[dostęp: 02.07.2015] Dostępny w WWW: http://bip.praszka.pl/741/komunikat-o-przeprowadzeniu-konsultacji-
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przez PKS Opole S.A., PKS Wieluń Sp. z o.o., PKS Lubliniec Sp. z o.o. oraz PKS Kluczbork Sp. z 

o.o. Najlepiej skomunikowane miejscowości to Praszka: 

 do Olesna (przez Gorzów Śląski ) – 7 połączeń, średni czas dojazdu ~ 35 min. (między 

godziną 06:00 a 18:00); 

 do Kluczborka (przez Gorzów Śląski)  9 połączeń, średni czas dojazdu ~ 35 min. (między 

godziną 06:00 a 18:00); 

 do Opola (przez Kluczbork i Olesno)  11 połączeń, średni czas dojazdu ~ 90 min. (między 

godziną 06:00 a 19:00)
31

; 

 do Warszawy (z przesiadkami, w tym podróż pociągami, m .in. przez Olesno, Łódź, 

Częstochowę, Wieluń, Opole)  14 połączeń, średni czas dojazdu ~ 5 h (między 04:00 a 

21:00); 

 do Wrocławia (z przesiadkami, w tym podróż pociągami, m in. przez Wieluń, Kluczbork, 

Opole)  14 połączeń, średni czas dojazdu ~ 3 h i 30 min (między godziną 04:00 a 21:00); 

 do Krakowa (z przesiadkami, w tym podróż pociągami, m. in. przez Kluczbork, Olesno, 

Wieluń, Lubliniec, Częstochowę, Katowice)  11 połączeń, średni czas dojazdu ~ 5 h 20 min 

(między godziną 04:00 a 18:00); 

 do Gdańska (z przesiadkami, w tym podróż pociągami, m .in. przez Olesno, Kluczbork, 

Opole, Wieluń, Lubliniec, Warszawę, Wrocław)  13 połączeń, średni czas dojazdu ~  10 h 

(między godziną 04:00 a 20:00); 

 do Szczecina (z przesiadkami, w tym podróż pociągami, m. in. przez Kluczbork, Opole, 

Poznań, Wieluń, Zielona Góra, Wrocław)  8 połączeń, średni czas dojazdu ~ 9 h  (między 

godziną 06:00 a 20:00)
32

. 

Gminę Praszka cechuje niekorzystna dostępność w komunikacji kolejowej. Dla przykładu 

czas dojazdu do Opola przekracza 120 min. Jest to sytuacja typowa dla powiatu oleskiego. 

4.3. Gospodarka wodno-ściekowa 

Gmina Praszka jest w całości zwodociągowana, a zaopatrywana jest w wodę przez 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GOSKOM” Sp. z o.o., działające w Praszce. Ujęcia wody 

zlokalizowane są w Strojcu, Skotnicy i Kowalach. Przy wszystkich trzech ujęciach wody zastosowano 

studnie głębinowe. Ujęcie wody w Skotnicy jest wyłączone, gdyż nie ma potrzeby jego użytkowania. 

Stan sieci wodociągowych określa się jako dobry. Woda dostarczana mieszkańcom jest dobrej jakości 

i spełnia wymagania zgodne z przepisami. Stacje uzdatniania wody mieszczą się przy ujęciach wody 
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w Kowalach i Strojcu
33

. Z sieci wodociągowej w 2013 r. korzystało 13 463 osoby, czyli 97,9% 

mieszkańców gminy. 

Tabela 24 Parametry systemu zaopatrzenia w wodę w 2013r.* 

Parametr Wartość 

długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 105,5 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych [szt.] 2376 

woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam
3
] 349,7 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej [os.] 13 463 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

 *Na dzień 02.07.2015r. brak danych za 2014r. 

Aktualnie skanalizowanych jest siedem miejscowości gminy Praszka. Są to: Praszka, Kowale, 

Strojec, Szyszków, Wygiełdów, Rozterk, Gana. Gmina posiada biologiczno-mechaniczną 

oczyszczalnię zlokalizowaną w Przedmościu. Trafiają tam ścieki z Praszki, Kowali i Strojca, a także z 

miejscowości gminy Gorzów Śląski, tj. Gorzów Śląski, Pawłowice, Kozłowice i Więckowice Stare. 

Średni dobowy przepływ ścieków wynosi 2 500 m3/d dla RLM = 12 891 m
34

. W 2013 r. z sieci 

kanalizacyjnej korzystało 70,7% mieszkańców gminy. 

Tabela 25 Parametry systemu oczyszczania ścieków w 2013r.* 

Parametr Wartość 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 55,5 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] 1 143 

ścieki odprowadzone [dam
3
] 237,0 

ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej [os.] 9 723 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/ 

*Na dzień 02.07.2015r. brak danych za 2014r. 

 

4.4. Gospodarka odpadami 

Gmina Praszka należy do Północnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

Województwa  Opolskiego. W 2013 r. zmieszane odpady  komunalne,  pozostałości  z  sortowania  

oraz  odpady zielone kierowane były do instalacji do segregacji odpadów zlokalizowanej na terenie  
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 Gospodarka wodna. [online] [dostęp: 02.07.2015] Dostępny w WWW: http://praszka.pl/611/711/gospodarka-
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składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świerczu, wyznaczonej  jako instalacja 

przewidziana do zastępczej obsługi Północnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 

W dniu   20.12.2013 r. Sejmik  Województwa  Opolskiego  podjął  uchwałę  Nr  

XXXVII/442/2013 zmieniającą uchwałę Nr XX/272/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.  w  sprawie  

wykonania  „Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa  Opolskiego na lata 2012-2017”, w 

wyniku której instalacja w Gotartowie uzyskała status  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  

Odpadów  Komunalnych  dla  gmin z Północnego Regionu Gospodarki Odpadami. W związku z 

powyższym zmieszane opady komunalne oraz pozostałości z sortowania i odpady zielone są aktualnie 

dostarczane do Instalacji MBP zlokalizowanej na terenie Miejskiego składowiska w Gotartowie. 

Wszystkie nieruchomości z terenu Gminy Praszka (nieruchomości zamieszkałe i 

niezamieszkałe) od 01.07.2013 r. zostały objęte systemem odbioru i zagospodarowania odpadów. Na 

podstawie nowych przepisów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna 

stała się gmina. Mieszkańcy, którzy nie posiadają własnych kompostowników, od 1 lipca 2013 r. mają  

możliwość oddania takich odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanego w miejscowości Kowale, a prowadzonego przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o. 

Bełchatów. 

W roku 2014 na terenie Gminy Praszka wytworzono 1,5 tys. ton odpadów, co stanowiło 

spadek o 11,8% w stosunku do roku 2013 r. 

Tabela 26 Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 

 Odpady 2012 2013 

Ogółem [t] 2 229,43 2 136,47 

Ogółem na 1 mieszkańca [kg] 160,3 154,9 

Z gospodarstw domowych [t] 1 826,27 1 676,72 

Odpady z gospodarstw domowych na 1 mieszkańca [kg] 131,3 121,6 

Budynki mieszkalne objęte zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych [szt.]
35

 1 681 brak danych 

Jednostki odbierające odpady 1 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/ 

4.5. Infrastruktura energetyczna 

Przez teren gminy Praszka przechodzą trasy napowietrzno-kablowe linii wysokiego napięcia: 

–  jednotorowej linii na słupach dwutorowych relacji Praszka – Kluczbork o długości 4 km; 

–  dwutorowej linii 110kV relacji Janinów – Wieluń i Panki – Praszka, o długości ok. 17 km. 

Na terenie Gminy istnieje jedna stacja transformatorowa 110/15kV – GPZ Praszka 

wyposażona w dwa transformatory najwyższych napięć o mocach 10 MVA i 16 MVA, a stopień jej 
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obciążenia wynosi 36%,0
36

. Zużycie energii elektrycznej w Gminie spadło o 2,7% w stosunku do 

roku 2009, natomiast o  2,2% wzrosła liczba jej odbiorców. Zużycie energii elektrycznej gminy w 

2013r. stanowi w przybliżeniu 30,0 % zużycia energii elektrycznej powiatu oleskiego oraz 1,2% 

województwa opolskiego.  

Tabela 26 Zużycie energii elektrycznej w Gminie Praszka w latach 2009-2013* 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu [os.] 3 141 3 194 3 206 3 209 3 211 

Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu [MWh] 4 946 5 389 4 888 4 895 4 816 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/ 

*Na dzień 02.07.2015r. brak danych za 2014r. 

Na obszarze Gminy działa miejska sieć ciepłownicza, będąca własnością Przedsiębiorstwa 

Duon Praszka Sp. z o.o. W posiadaniu koncernu jest obecnie osiem kotłowni gazowych o zbiorczej 

mocy 9,41 MW. Sieć zasilana jest gazem ziemnym podgrupy GZ-50 o cieple spalania 39,5 MJ/m3
37

. 

W analizowanych latach na terenie Gminy nastąpił rozwój sieci gazowej, a liczba czynnych przyłączy 

do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych niemalże podwoiła się. Trend wzrostowy obserwuje 

się również w powiecie oleskim i województwie opolskim. W gminie Praszka jeden korzystający 

zużywa prawie 4 razy więcej metrów sześciennych gazu niż w powiecie oleskim, i prawie pięć razy 

więcej niż w województwie opolskim. 

Tabela 27 Sieć gazowa i zużycie gazu w Gminie Praszka w latach 2009-2013* 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Długość czynnej sieci gazowej [m] 29 439 29 439 35 147 35 158 35 158 

Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych [szt.] 83 83 120 136 161 

Odbiorcy gazu [gosp. domowe] 47 47 78 90 106 

Zużycie gazu na 1 korzystającego [m³] 642,1 722,4 498,1 462,5 744,6 

Zużycie gazu na 1 mieszkańca  [m³] 5,9 7,4 7,5 8,0 15,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.  

*Na dzień 02.07.2015r. brak danych za 2014r. 

Na terenie gminy Praszka istnieje potencjał w zakresie energetyki odnawialnej: 

– energia wodna; 

– energia wiatrowa; 

– energia słoneczna; 
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– energia z biomasy. 

Rolniczo-przemysłowe ukierunkowanie gminy sprawia, że dysponuje ona możliwością 

wykorzystania biomasy. Do celów energetycznych można by wykorzystać drewno odpadowe, słomę, 

siano, osady ściekowe, odpady organiczne czy odchody zwierząt. 

 Liczba, stan i wielkość rzek przepływających przez Gminę pozwalają na wykorzystanie ich 

potencjału do wytwarzania energii: „dlatego też za celowe uznać należy wykonanie szczegółowej 

analizy wykorzystania systemu wód powierzchniowych Gminy pod względem możliwości i 

zasadności budowy zbiorników wodnych i jazów nadających się do zainstalowania małych elektrowni 

wodnych”
38

. 

 Obszar Polski leży w strefie średnich warunków wietrzności, a prędkość wiatru waha się na 

poziomie 3,5-4,5 m/s. Na obszarze całego kraju szczytowe sezonowe pokłady energii wiatru dobrze 

pokrywają się ze szczytowym zapotrzebowaniem na energię cieplną, zatem wykorzystywanie wiatru 

jako źródła energii jest jak najbardziej racjonalne. Na obszarze całej Gminy istnieją możliwości, aby 

postawić elektrownie wiatrowe, zwłaszcza że wiatraki można budować na nieużytkach. 

Utrzymuje się, że energia słoneczna powinna być jednym z głównych alternatywnych źródeł 

energii. Można ja użytkować do ogrzewania wody czy osuszania płodów rolnych. W rozwoju 

energetyki słonecznej preferuje się montowanie kolektorów oraz wykorzystywanie ogniw 

fotowoltaicznych. Na obszarze Gminy od paru lat wykorzystywane są kolektory słoneczne. 

Zakupiono i zainstalowano solary m. in. na osiedlu Polna i Kopernika
39

.  

Na obszarze całej Gminy nie występują naturalne warunki, które umożliwiałyby rozwój 

energetyki odnawialnej opartej na geotermii
40

. 

W całym województwie opolskim istnieją 62 instalacje wykorzystujące OZE (odnawialne 

źródła energii): 6 instalacji biogazowych, 9 instalacji wiatrowych, 39 instalacji wodnych, 6 instalacji 

wytwarzających energię z promieniowania słonecznego oraz 2 instalacje realizujące technologię 

współspalania
41

. Dwie z tych 62 elektrowni zlokalizowane są w powiecie oleskim. Są to: elektrownia 

wodna przepływowa do 0,3 MW, której łączna moc instalacji wynosi 0,010 MW oraz  elektrownia 

wytwarzająca energię z promieniowania słonecznego, której łączna moc instalacji wynosi 0,004 MW. 

4.6. Kluczowe wnioski 

1. Na terenie gminy występują niedostatki w zakresie gospodarki ściekowej. 
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 Mapa OZE. Urząd Regulacji Energetyki. [online] [dostęp: 02.07.2015] Dostępny w WWW: 

http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html 
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2. Na terenie gminy występują niedostatki w zakresie infrastruktury drogowej i okołodrogowej, co 

może skutkować obniżeniem atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszaru. 

3. Dostęp do energii i usług telekomunikacyjnych na terenie gminy jest dobrze zabezpieczony. 

4. Na terenie gminy Praszka istnieje potencjał w zakresie energetyki odnawialnej, w tym słonecznej 

(już wykorzystywanej), wodnej, wiatrowej i biomasy. Zasadne jest podjęcie działań 

zmierzających do potwierdzenia i wykorzystania rzeczywistych możliwości. 

 

  



36 | S t r o n a  

 

 5. Infrastruktura społeczna 

5.1. Infrastruktura edukacyjna 

Na terenie gminy Praszka funkcjonują się następujące placówki oświatowe: 

– publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne: 

 Publiczne Przedszkole nr 1 w Praszce; 

 Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce; 

 Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce; 

 Oddział Przedszkolny w Ganie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu; 

 Oddział Przedszkolny przy PSP w Kowalach; 

 Oddział Przedszkolny przy PSP w Przedmościu.  

– publiczne szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalach; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmościu; 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w 

Wierzbie. 

– publiczne gimnazja: 

 Publiczne Gimnazjum w Praszce. 

 publiczne szkoły ponadgimnazjalne i zespoły szkół ponadgimnazjalnych: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce; 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Praszce. 

 publiczne placówki specjalne: 

 Zespół Placówek Specjalnych w Praszce, w którego skład wchodzą: Publiczne 

Przedszkole Specjalne; Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 oraz Publiczne 

Gimnazjum Specjalne nr 2
42

. 

Liczba osób w populacji objętej edukacją podstawową i gimnazjalną znajduje się w trendzie 

malejącym. Spadek wielkości populacji w wieku 6-15 lat w 2014 r. w porównaniu do 2011 r. wyniósł 

2,6%. 

 

 

                                                      
42

 Oświata. [online] [dostęp: 03.07.2015] Dostępny w WWW: http://praszka.pl/52/86/oswiata.html. 

http://przedszkolesamorzadowechocianowice.szkolnictwa.pl/
http://szkolapodstawowawchudobie.szkolnictwa.pl/
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Rysunek 3 Zmiana liczebności populacji w wieku 6-15 lat w 2014 r. w porównaniu do 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

 

Spadek wielkości populacji objętej kształceniem podstawowym i gimnazjalnym, jeżeli trend ten się 

utrzyma, zobliguje władze gminy do podjęcia działań restrukturyzacyjnych w zakresie organizacji 

placówek oświatowych. Tym samym należy na bieżąco monitorować zagadnienia związane z 

popytem na usługi edukacyjne. 

Współczynnik skolaryzacji dla edukacji przedszkolnej jest zadowalający – 85,7% dzieci w 

wieku 3-5 lat uczęszcza do przedszkoli (średnia dla powiatu to 80,7% a dla województwa 81,0%).  

Współczynnik skolaryzacji brutto
43

 dla szkół podstawowych gminy Praszka w roku 2013 wynosił 

96,8%  i był równy wskaźnikowi dla powiatu oleskiego (96,8%)  i wyższy niż wskaźnik dla 

województwa opolskiego (95,8%). Natomiast współczynnik skolaryzacji netto
44

 dla Gminy, powiatu i 

województwa wyniósł odpowiednio 94,9%, 93,9% oraz 92,5%. Dla szkół gimnazjalnych gminy 

współczynnik brutto był już niższy i w 2013 r. wyniósł 88,8%, natomiast w powiecie i województwie 

                                                      
43

 Współczynnik skolaryzacji brutto  relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na 

danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan na dzień 31.12.) w grupie wieku 

określanej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. 
44

 Współczynnik skolaryzacji netto   relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na 

danym poziomie kształcenia (w danej grupie wieku) do liczby ludności (stan na dzień 31.12.) w grupie wieku 

określanej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. 
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był on wyższy od gminnego i wyniósł odpowiednio 99,9% i 96,5%. Natomiast współczynnik 

skolaryzacji netto dla gminnych gimnazjów wyniósł w roku 2013 84,9%, dla gimnazjów 

powiatowych wyniósł 90,9%, a dla wojewódzkich 89,3% (dane GUS za 2013 r.).  

Poziom wskaźników skolaryzacji różni się w zależności od charakteru obszaru. Jest on 

zasadniczo wyższy w przypadku terenów miejskich. Dysproporcje te wynikają głównie z faktu, że 

dzieci z obszarów wiejskich uczęszczają do szkół zlokalizowanych w Praszce oraz placówek 

oświatowych na terenie innych gmin (czego przyczyną jest najczęściej sytuacji zawodowa rodziców i 

lokalizacja miejsca pracy poza miejscem zamieszkania). 

Tabela 27 Współczynnik skolaryzacji brutto 

Jednostka terytorialna 

współczynnik skolaryzacji brutto 

szkoły podstawowe gimnazja 

Praszka 96,8 88,8 

Praszka – miasto 126,0 189,5 

Praszka – obszar wiejski 64,6 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Tabela 28 Współczynnik skolaryzacji netto 

Jednostka terytorialna 

współczynnik skolaryzacji netto 

szkoły podstawowe gimnazja 

Praszka 94,9 84,9 

Praszka – miasto 122,4 181,3 

Praszka – obszar wiejski 64,6 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny. [online] [dostęp: 02.07.2015] 

Dostępny w WWW: http://stat.gov.pl/. 

Baza techniczna placówek oświatowych poprawiła się zasadniczo w ostatnich latach. Niemniej jednak 

rosnące wymogi w zakresie edukacji oraz zmieniające się realia rynku pracy, wymuszają ciągłe 

doskonalenie oferty edukacyjnej i związane z nimi inwestycje w zasoby techniczne i dydaktyczne. 

Większość palcówek edukacyjnych zgłosiła potrzeby inwestycyjne związane z: 

– budową/ rozbudową/ przebudową/ modernizacją/ remontem bazy sportowej; 

– zorganizowanie nowych pracowni, w tym np. przyrodniczej i technicznej; 

– zakup pomocy dydaktycznych do poszczególnych przedmiotów, a zwłaszcza do matematyki, 

j. polskiego, przyrody, j. angielskiego oraz przedmiotów artystycznych; 

– zakup programów komputerowych i multimedialnych wraz z komputerami i tablicami 

multimedialnymi; 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
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– ogólna poprawa infrastruktury technicznej, w tym termomodernizacja.   

Większość palcówek edukacyjnych zgłosiła potrzeby szkoleniowe w zakresie: 

– pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (z różnymi deficytami rozwojowymi), np. z dziećmi 

z wadami wymowy, słabo słyszącymi, słabo widzącymi; 

– terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki;  

– komunikacji interpersonalnej i mediacji; 

– psychoedukacji; 

– współpracy z rodzicami; 

– zmian w prawie, w tym oświatowym; 

– bezpieczeństwa; 

– przedmiotów artystycznych. 

5.2. Infrastruktura kultury i sportu 

Na terenie gminy funkcjonują: 

– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (MGOKiS)  mieści się w Praszce i jako jeden z 

głównych ośrodków kultury w gminie zajmuje się przede wszystkim organizacją imprez 

kulturalnych, tj. konkursy, występy artystyczne, koncerty, festiwale, wystawy, kiermasze, gry 

i zabawy. Do MGOKiS należą następujące instytucje oraz jednostki kultury:  

 dom kultury, który prowadzi działalność w ramach sekcji: folklorystycznej (zespół 

folklorystyczny „Prosna”), tańca nowoczesnego (Zespół Tańca Nowoczesnego „Fan” 

oraz rytmika „Fan”), plastycznej (koła plastyczne dla dzieci i młodzieży), teatralnej 

(Amatorski Teatr Lalki i Aktora „Echo”), wokalnej, teatralnej dla dorosłych (Twój 

Teatr Dla Dorosłych), ponadto nauka gry na gitarze i pianinie oraz młodzieżowy 

kabaret „przekupstwo”;  

 kino „Polonez”; 

 zespoły: Ryglewski-Band, zespół teatralno-obrzędowy ze Strojca oraz kapela 

rockowa Lethargy; 

 świetlice wiejskie w Szyszkowie, Strojcu, Wierzbiu, Wygiełdowie, Rozterku, 

Przedmościu, Ganie, Brzezinach, Kowalach
45

. 

M-GOKiS w Praszce cieszy się opinią sprawnie działającej jednostki posiadającej szeroką 

ofertę działań kulturalnych i sportowych realizowanych na terenie całej gminy oraz 

wykwalifikowaną kadrę pracowników otwartą na nowe wyzwania. Oczekiwania wobec 

jednostki wiążą się z potrzebą zwiększenia dotacji na kulturę i sport oraz płace. 

– Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Praszka  książnica znajduje się w mieście Praszka i 

posiada cztery filie biblioteczne: w Ganie, Kowalach, Strojcu i Wierzbiu. Biblioteka ma 

                                                      
45

 O Nas. [online] [dostęp: 04.07.2015] Dostępny w WWW: http://www.mgokis.praszka.pl/index.php?id=103 
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swoją stronę internetową oraz oprócz tradycyjnego katalogu zbiorów, posiada katalog 

elektroniczny, w którym znajdują się zbiory zakupione od roku 2001. W swoich zasobach 

drukowanych placówka posiada ponad 21 tysięcy woluminów oraz wydawnictwa ciągłe tj. 

czasopisma czy gazety. Do biblioteki zapisanych jest ponad 2 tysiące czytelników. W każdej 

placówce dostępny jest bezpłatny Internet
46

. 

– Muzeum w Praszce  placówka istnieje od 1980r. i powstała z inicjatywy prof. dr hab. 

Konrada Jażdżewskiego, dyrektora Łódzkiego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. 

Muzeum jest placówką kulturalno-oświatową o charakterze regionalnym  i funkcjonuje 

zgodnie z Ustawą o Muzeach. Elementarne zadania tej jednostki to: gromadzenie, 

katalogowanie, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie zbiorów. Ponadto w placówce 

prowadzona jest działalność  naukowa i edukacyjna.  W skład Muzeum wchodzą następujące 

działy: historyczny, etnograficzny, przyrodniczy, archeologiczny, sztuka oraz technika. 

Podstawową formą działalności placówki są wystawy stałe i czasowe
47

. 

Usługi kulturalne wyższego rzędu świadczone są również przez instytucje kultury i inne 

podmioty zlokalizowane w Oleśnie (Miejski Dom Kultury w Oleśnie), w Kluczborku (Dom Kultury 

w Kluczborku, Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku, kino) i Opolu (Teatr Jana 

Kochanowskiego w Opolu, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Teatr Eko Studio, 

Filharmonia Opolska, wernisaże i wystawy w galeriach i innych instytucjach kultury, festiwale 

filmowe, muzyczne i operowe, przeglądy teatralne, etc.). 

Do głównej infrastruktury sportowej należy zaliczyć zasoby zarządzanie przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce, do którego należą następujące obiekty sportowe: 

– kryta pływalnia z sauną (szkółka pływacka, aerobik w wodzie, sekcja morsów „Renifer”); 

– boisko ORLIK w Praszce (szkółka piłkarska); 

– pełnowymiarowa hala sportowa „Kotwica”, posiadająca boiska do: halowej piłki nożnej, piłki 

siatkowej, piłki ręcznej, piłki koszykowej, unihokeja, oraz stoły do tenisa stołowego. Na hali 

ją się wszelkie imprezy sportowe, zajęcia sportowe i treningi oraz lekcje wychowania 

fizycznego szkół funkcjonujących w gminie.  

MGOKiS w śród działań rozwojowy, jako konieczne wskazał na: 

– budynek Domu Kultury – aby rozszerzyć ofertę należy utworzyć sale plastyczne, muzyczne i 

taneczne, w tym celu niezbędna będzie rozbudowa infrastruktury obiektu, w tym wykupienie 

sąsiednich działek; ponadto obiekt wymaga działań remontowych i modernizacyjnych;  

– budynek Hali Sportowej – niezbędna jest rozbudowa części surowej budynku na 

pomieszczenia do siłowni, fitness, tenisa stołowego, kręgielni oraz przeprowadzenie prac 

remontowych i modernizacyjnych; 
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 O bibliotece. [online] [dostęp: 04.07.2015] Dostępny w WWW: http://www.bpmig-

praszka.wbp.opole.pl/?file=kop3.php 
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– budynek Pływalni – niezbędne jest przeprowadzenie prac remontowych, modernizacyjnych i 

termomodernizacyjnych;  

– budowę całorocznego amfiteatru z możliwością podpięcia sprzętu akustycznego wraz z 

wykostkowaną podłogą taneczną. 

– Stadion Miejski w Praszce – niezbędna jest rewitalizacja obiektu wraz ze stworzeniem boisk 

do siatkówki plażowej, tenisa ziemnego oraz lodowiska na okres zimy; 

– montaż siłowni zewnętrznych –  tego rodzaju obiekty mogłyby się znaleźć na boisku Orlik, na 

Placu nad Wyderką; 

– utworzenie turystycznych szlaków rowerowych i pieszych. 

5.3. Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej 

Na terenie gminy działa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce. Ośrodek realizuje 

zadania zalecone, wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zadania własne, również te o 

charakterze obowiązkowym. Na terenie gminy (we wsi Gana), działa także Środowiskowy Dom 

Samopomocy (ŚDS). ŚDS funkcjonuje od dwóch lat i jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, 

przeznaczonym dla osób dorosłych, które mają trudności związanie z prawidłowym funkcjonowaniem 

w samodzielnym życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym
48

. Obiekt przeznaczony jest dla 60 

osób, które cierpią na przewlekłe choroby psychiczne, upośledzenia umysłowe oraz objawiają inne 

przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Działalność ośrodka wykracza poza teren gminy 

Praszka, ponieważ z jego pomocy mogą korzystać również mieszkańcy gminy Rudniki oraz  Gorzowa 

Śląskiego. ŚDS współdziała z Ośrodkami Pomocy Społecznej funkcjonującymi na terenie powiatu 

oleskiego oraz instytucjami oświatowymi gminy Praszka
49

. W ofercie ŚDS znajdują się: trening 

funkcjonowania w życiu codziennym; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów; trening spędzania wolnego czasu; terapia zajęciowa; terapia ruchowa; poradnictwo 

psychologiczne oraz organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych. 

Z obserwacji prowadzonych przez pracowników SDŚ w zakresie postępów i efektów pracy 

terapeutycznej wynika, że podopieczni, którzy mają możliwość w czasie procesu terapeutycznego 

uczestniczyć w zajęciach ze zwierzętami osiągają dużo lepsze postępy w rehabilitacji psychicznej 

i fizycznej. Tym samym należy podjąć działania w kierunku wybudowania na terenie SDŚ niezbędnej 

infrastruktury do prowadzenia zajęć z hipoterapii oraz opracowanie programu zajęć i przygotowanie 

pracowników. 

Na terenie Gminy usługi ochrony zdrowia świadczą: 

– NZOZ "ESKULAP" sp. z o.o. w Praszce; 

– NZOZ Z.U.M. "MEDYK" sp. z o.o. w Praszce; 
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– NZOZ „CENTRUM” w Praszce; 

– gabinet stomatologiczny Irena Tylska-Latusek w Praszce; 

– centrum fizjoterapii Magdalena Dziób w Praszce; 

– Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Danuta Zadworna w Praszce; 

– Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Dorota Włodarska w Praszce. 

Wskazane powyżej podmioty świadczą usługi podstawowej opieki zdrowotnej i 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Na terenie Gminy udzielono w 2014 r. 83 020 porad lekarskich, a 

mieszkańcy mają możliwość korzystania z sześciu aptek. 

Na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) stwierdza się, że na terenie 

gminy są świadczone usługi wysokospecjalistycznej opieki medycznej. W Niepublicznych Zakładach 

Opieki Zdrowotnej funkcjonujących na terenie gminy istnieją poradnie specjalistyczne, tj. 

alergologiczna, stomatologiczna, otolaryngologiczna, okulistyczna, dermatologiczna, położniczo-

ginekologiczna, diabetologiczna oraz fizjoterapeutyczna
50

. Dodatkowe jednostki ochrony zdrowia, 

które również świadczą usługi specjalistyczne zlokalizowane są w Kluczborku i Oleśnie. W stolicy 

powiatu oleskiego funkcjonuje Zespół Opieki Zdrowotnej (szpital) wyposażony w oddziały: 

anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologiczno-położniczy, wewnętrzny, chirurgii ogólnej, 

chirurgii urazowo-ortopedycznej, dziecięcy, centralnej sterylizacji, szpitalny oddział ratunkowy, blok 

operacyjny oraz poradnie kardiologiczna, diabetologiczna, chorób płuc, chirurgiczna, chirurgii 

urazowo-ortopedycznej, reumatologiczna, urologiczna, ginekologiczno-położnicza, nefrologiczna, 

audiologiczna, okulistyczna, medycyny pracy, zdrowia psychicznego, ponadto stacja dializ, 

pracownia endoskopowa, dział diagnostyki obrazowej, zakład rehabilitacji, laboratorium i apteka
51

. W 

Kluczborku działa Powiatowe Centrum Zdrowia wyposażone w oddziały laryngologiczny, dziecięcy, 

chirurgii ogólnej, wewnętrzny, ginekologiczno-położniczy z pododdziałem noworodkowym oraz 

poradnie diabetologiczna, wad postawy, gastroenterologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-

ortopedycznej, ginekologiczna, profilaktyki chorób piersi, osteoporozy,  laryngologiczna, terapii 

uzależnień i współuzależnienia od alkoholu oraz ośrodek rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku 

rozwojowego i gabinet rehabilitacji, jak również pracownie densytometryczna i endoskopowa. 

Najdłuższy czas oczekiwania na wizytę w ramach dostępnych w gminie Praszka specjalizacji 

dotyczy poradni rehabilitacyjnej i fizjoterapii, poradni alergologicznej oraz poradni 

diabetologicznej
52

.  

5.4. Bezpieczeństwo publiczne 

                                                      
50

 Ogólnopolski Informator o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne, Narodowy Fundusz Zdrowia. 

[online] [dostęp: 04.07.2015] Dostępny w WWW: http://kolejki.nfz.gov.pl/.  
51

 Kontakt. [online] [dostęp: 04.07.2015] Dostępny w WWW: http://szpitalolesno.pl/kontakt/ 
52

 Tamże. 

http://kolejki.nfz.gov.pl/
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W gminie Praszka funkcjonuje Komisariat Policji, który znajduje się w mieście Praszka. 

Natomiast najbliższe Powiatowe Komendy Policji są w sąsiednich gminach  Kluczborku i Oleśnie. 

Na terenie gminy działają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: 

Praszka, Kowale, Przedmość, Wygiełdów, Strojec, Wierzbie, Skotnica, Gana oraz Brzeziny.  Cztery 

jednostki z terenu gminy należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego tj. OSP Praszka, 

OSP Kowale, OSP Strojec i OSP Przedmość. 

5.5. Kluczowe wnioski 

1. Część populacji dzieci nie jest objętych procesem edukacji przedszkolnej, chociaż dane GUS 

wykazują, że więcej dzieci uczęszcza do przedszkoli w gminie Praszka niż w powiecie i 

województwie. 

2. Większość palcówek edukacyjnych zgłosiła potrzeby w zakresie infrastruktury sportowej, 

zakupów pomocy dydaktycznych, w tym w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych. 

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Muzeum, kino „Polonez”, Biblioteka Publiczna wraz 

z filiami oraz świetlice wiejskie w Szyszkowie, Strojcu, Wierzbiu, Wygiełdowie, Rozterku, 

Przedmościu, Ganie, Brzezinach i Kowalach w pełni zabezpieczają realizację lokalnych zadań 

kulturalnych i sportowych na terenie gminy, jak również dysponują potencjałem w zakresie 

tworzenia ciekawej oferty turystyki poznawczej. 

4. Na terenie gminy nieznacznie zmalało zapotrzebowanie na usługi środowiskowej pomocy 

społecznej. 

5. Ochrona przed zagrożeniami jest dobrze zabezpieczona. Na terenie gminy działają jednostki OSP 

w miejscowościach: Praszka, Kowale, Przedmość, Wygiełdów, Strojec, Wierzbie, Skotnica, 

Gana oraz Brzeziny w tym cztery jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego tj. OSP Praszka, OSP Kowale, OSP Strojec i OSP Przedmość. Jednostki przynależne 

do KSRG będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach dotacji z budżetu Unii Europejskiej.  
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6. Zarządzanie 

6.1. Planowanie strategiczne 

Gmina prowadzi swoje działania na podstawie i w granicach prawa, a część działań realizuje w 

oparciu o plany strategiczne. Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki organizacyjne opracowały 

następujące dokumenty strategiczne
53

: 

1. Gminna Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 wyznacza 

główne kierunki działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom gminy Praszka 

bezpieczeństwa socjalnego, m.in. poprzez tworzenie spójnego systemu współpracy podmiotów 

realizujących zadania w zakresie: pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, kultury i 

rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i innych dziedzin życia społecznego zagwarantuje 

kompleksowość i efektywność podejmowanych działań. 

2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 

2021. Nadrzędnym celem dokumentu jest zaplanowanie działań społecznych i inwestycyjnych w 

zakresie ochrony środowiska mających przyczynić się do osiągnięcia trwałego i 

zrównoważonego rozwoju gminy oraz poprawy jej atrakcyjności.  

6.2. Organizacje pozarządowe i aktywność mieszkańców 

Na obszarze gminy zarejestrowanych jest 40 organizacji pozarządowych
54

, których aktywność ma na 

celu głównie umacnianie więzi rodzinnych, poprzez organizację festynów, spotkań, warsztatów oraz 

promowanie zdrowego stylu życia, sportu i rekreacji poprzez organizację zajęć sportowych. 

Tabela 29 Stowarzyszenia wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 

Stowarzyszenie Miejscowość 

Fundacja „Familia Christiana” Praszka 

Fundacja Imienia Bożeny i Andrzeja Krupów w Kowalach Kowale 

Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej Praszka 

Kółko Rolnicze w Kowalach Kowale 

Krajowe Porozumienie Mieszkańców Praszka 

Ludowy Klub Sportowy „Basket” Praszka 

NSZZ Pracowników Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Praszka 

NSZZ Pracowników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Goskom” Spółka z o.o. Praszka 

Ochotnicza Straż Pożarna Strojec 

Ochotnicza Straż Pożarna Wygiełdów 

Ochotnicza Straż Pożarna Kowale 

                                                      
53

 Wskazano wyłącznie dokumenty, co do których nie upłynął jeszcze okres realizacji. 
54

 Krajowy Rejestr Sądowy. Ministerstwo Sprawiedliwości. [online] [dostęp: 25.07.2015] Dostępny w WWW: 

https://ems.ms.gov.pl/krs/. 

https://ems.ms.gov.pl/krs/


45 | S t r o n a  

 

Ochotnicza Straż Pożarna Neapco Europe Praszka 

Ochotnicza Straż Pożarna W Brzezinach Brzeziny 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ganie Gana 

Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce Praszka 

Ochotnicza Straż Pożarna w Przedmościu Przedmość 

Ochotnicza Straż Pożarna w Skotnicy Skotnica 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbiu Wierzbie 

Oddział Okręgowy Ogólnopolskiej Organizacji Bezrobotnych Praszka 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Benefactor Praszka 

Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nasza Szansa” Praszka 

Praszkowskie Towarzystwo Gospodarcze Praszka 

Regionalne Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Praszka 

Towarzystwo Pomocy Ludziom Chorym Samotnym i Bezrobotnym – „Pomocna Dłoń” Praszka 

Stowarzyszenie „Razem Lepiej” Praszka 

Stowarzyszenie „Rodem z Praszki” Praszka 

Stowarzyszenie „Wspólnota Stradziec” Strojec 

Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „Nepsis” Praszka 

Stowarzyszenie Janko Muzykant Praszka 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zaburzonych Psychicznie i Upośledzonych Umysłowo „Nadzwyczajni” Gana 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szyszków Szyszków 

Stowarzyszenie Nasza Szkoła Praszka 

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Przedmość Przedmość 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce Praszka 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kowale Kowale 

Towarzystwo Przyjaciół Praszki Praszka 

Zakładowy Klub Sportowy „Motor”  Praszka 

Związek Partnerski Praszka Praszka 

Związek Zawodowy „Metalowcy” przy Neapco Europe sp. z o.o. w Praszce Praszka 

Związek Zawodowy Pracowników Technicznych i Ekonomicznych przy Neapco Europe Praszka 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Krajowy Rejestr Sądowy. Ministerstwo Sprawiedliwości. [online] 

[dostęp: 25.07.2015] Dostępny w WWW: https://ems.ms.gov.pl/krs/ 

 

Dużą aktywnością cechuje się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Górna 

Prosna”, której członkiem jest także Gmina Praszka. Pozostali członkowie to gminy: Gorzów Śląski, 

Radłów i Rudniki. LGD zajmuje się przede wszystkim aktywizacją lokalnej społeczności poprzez 

organizację szkoleń, seminariów oraz poprzez bezpłatne doradztwo. Wiele środków przeznaczanych 

jest też na organizację imprez mających na celu promocję regionu, podtrzymywanie tradycji oraz 

odrębności kulturowej. LGD przygotowuje pakiety promocyjne, wykonuje analizy oraz ekspertyzy, 

https://ems.ms.gov.pl/krs/
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które przyczyniają się do umiejętnego wykorzystywania zasobów naturalnych i kulturowych dla jak 

największego rozwoju gospodarczego
55

. 

Cztery sołectwa gminy Praszka są uczestnikami Programu „Odnowa Wsi Opolskiej”. Są to: 

Strojec (dołączył w 2008 r.), Kowale i Wierzbie (dołączyły w 2009r.) oraz Przedmość (dołączył w 

2011r.). Program Odnowy Wsi to program, w ramach którego wprowadzono po raz pierwszy metodę 

budowania strategii rozwoju przez sołectwa, a kluczową kwestią stały się oddolność i zaangażowanie 

mieszkańców.”
56

 Głównymi formami działalności kulturalnej jest organizacja wydarzeń 

integracyjnych oraz spotkań międzypokoleniowych, także w nawiązaniu do tradycji obszarów 

wiejskich. Duża aktywność jest także obserwowana na pograniczu działalności kulturalnej i 

edukacyjnej. 

Mieszkańcy chętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu notuje systematyczny wzrost liczby uczestników organizowanych 

koncertów, przedstawień, wystaw, wernisaży, konferencji, turniejów sportowych, sekcji kulturalnych, 

sekcji sportowych i imprez plenerowych. Wzrasta także liczba osób korzystających z pływalni oraz 

świetlic wiejskich. 

6.3. Kluczowe wnioski  

1. Działalność organizacji pozarządowych związanych z rozwojem sołectw jest aktywna i 

skuteczna. Organizacje to mogą stać się przykładem dobrych praktyk i stymulować rozwój 

innych podmiotów, jak również będą wiarygodnym partnerem dla realizacji projektów. 

2.  

 

                                                      
55

 O nas. [online] [dostęp: 09.09.2015] Dostępny w WWW: http://www.gornaprosna.pl/2/337/o-nas.html 
56

 Dobre przykłady „Odnowy Wsi” w województwie opolskim. [online] [dostęp: 30.06.2015] Dostępny w 

WWW: 

http://opolskie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/opolskie/pliki/Folder_Dobre_przyklady_w_odnowie_wsi.pdf 

http://opolskie.ksow.pl/fileadmin/user_upload/opolskie/pliki/Folder_Dobre_przyklady_w_odnowie_wsi.pdf
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7. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej gminy z perspektywy radnych 

Gminy Praszka. 

W ramach diagnozy przeprowadzono także badanie oceny sytuacji społeczno-gospodarczej 

gminy z perspektywy radnych samorządu gminnego. Ocenie poddano następujące zmienne: 

– zasoby mieszkaniowe; 

– infrastruktura wodno-kanalizacyjna; 

– gospodarka odpadami; 

– infrastruktura drogowa; 

– system komunikacji gminnej (w tym autobusowej); 

– infrastruktura telekomunikacyjna; 

– infrastruktura edukacji; 

– dostęp do edukacji; 

– infrastruktura ochrony zdrowia; 

– infrastruktura bezpieczeństwa publicznego; 

– dostęp do usług medycznych; 

– aktywność społeczności lokalnej; 

– działalność lokalnych organizacji pozarządowych; 

– współpraca z samorządem gminnym. 

Ocenę punktową przeprowadzono według następującej logiki: 

– 1 punkt – bardzo źle;  

– 2 punkty – źle; 

– 3 punkty – zadowalająco;  

– 4 punkty – dobrze; 

– 5 punkty – bardzo dobrze. 

Tabela 30 Ocena – podsumowanie punktowe 

Liczba radnych  11 

Liczba czynników 14 

Minimalna ocena 1 

Maksymalna ocena 5 

Minimalna liczba punktów do zdobycia 154 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 770 

Liczba zdobytych punktów 502 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badania kwestionariuszowego wśród Radnych Gminy Praszka. 
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Tabela 31 Ocena – podsumowanie opisowe 

Przedział punktowy  Opis 

> 154 ≤ 308 między bardzo źle a źle 

> 308 ≤ 462 między źle a zadowalająco 

> 462 ≤ 616 między zadowalająco a dobrze 

> 616 ≤ 770 między dobrze a bardzo dobrze 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badania kwestionariuszowego wśród Radnych Gminy Praszka. 

Ocena punktowa wskazuje, że radni Rady Gminy Praszka oceniają sytuację społeczno-

gospodarczą w przedziale między zadowalająco a dobrze. Suma maksymalnych ocen dla danego 

czynnika mogła wynieść 55 (11 radnych * 5 pkt.). Najbliżej maksimum oceniono gospodarkę 

odpadami, dostęp do edukacji i infrastrukturę telekomunikacyjną. Najsłabiej oceniono system 

infrastruktura drogową, dostęp do usług medycznych oraz aktywność społeczności lokalnej. 

Tabela 32 Odległość oceny czynnika od maksimum i średniej 

Wyszczególnienie 
Suma dla 

czynnika 

Odległość od 

maksimum = 55 

Odległość od 

średniej = 35,9 

zasoby mieszkaniowe 35,0 -20 -0,9 

infrastruktura wodno-kanalizacyjna 39,0 -16 3,1 

gospodarka odpadami 44,0 -11 8,1 

infrastruktura drogowa 27,0 -28 -8,9 

system komunikacji 32,0 -23 -3,9 

infrastruktura telekomunikacyjna 41,0 -14 5,1 

infrastruktura edukacji 40,0 -15 4,1 

dostęp do edukacji 43,0 -12 7,1 

infrastruktura ochrony zdrowia 34,0 -21 -1,9 

infrastruktura bezpieczeństwa publicznego 36,0 -19 0,1 

dostęp do usług medycznych 30,0 -25 -5,9 

aktywność społeczności lokalnej 31,0 -24 -4,9 

działalność lokalnych organizacji pozarządowych 33,0 -22 -2,9 

współpraca z samorządem gminnym 37,0 -18 1,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badania kwestionariuszowego wśród Radnych Gminy Praszka. 



49 | S t r o n a  

 

Wykres 4 Odległość oceny czynnika od średniej (35,9) – ujęcie graficzne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badania kwestionariuszowego wśród Radnych Gminy Praszka. 
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8. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej gminy z perspektywy jednostek 

pomocniczych Gminy Praszka (sołectwa) 

W ramach diagnozy przeprowadzono także badanie oceny sytuacji społeczno-gospodarczej 

gminy z perspektywy jednostek pomocniczych, tj. sołectw, reprezentowanych przez sołtysów. Ocenie 

poddano następujące zmienne: 

– zasoby mieszkaniowe; 

– infrastruktura wodno-kanalizacyjna; 

– gospodarka odpadami; 

– infrastruktura drogowa; 

– system komunikacji gminnej (w tym autobusowej); 

– infrastruktura telekomunikacyjna; 

– infrastruktura edukacji; 

– dostęp do edukacji; 

– infrastruktura ochrony zdrowia; 

– infrastruktura bezpieczeństwa publicznego; 

– dostęp do usług medycznych; 

– aktywność społeczności lokalnej; 

– działalność lokalnych organizacji pozarządowych; 

– współpraca z samorządem gminnym. 

Ocenę punktową przeprowadzono według następującej logiki: 

– 1 punkt – bardzo źle;  

– 2 punkty – źle; 

– 3 punkty – zadowalająco;  

– 4 punkty – dobrze; 

– 5 punkty – bardzo dobrze. 

Tabela 33 Ocena – podsumowanie punktowe 

Liczba sołectw 5 

Liczba czynników 14 

Minimalna ocena 1 

Maksymalna ocena 5 

Minimalna liczba punktów do zdobycia 70 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 350 

Liczba zdobytych punktów 244 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badania kwestionariuszowego w jednostkach pomocniczych Gminy 

Praszka. 
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Tabela 34 Ocena – podsumowanie opisowe 

Przedział punktowy  Opis 

> 70 ≤ 140 między bardzo źle a źle 

> 140 ≤ 210 między źle a zadowalająco 

> 210 ≤ 280 między zadowalająco a dobrze 

> 280 ≤ 350 między dobrze a bardzo dobrze 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badania kwestionariuszowego w jednostkach pomocniczych Gminy 

Praszka. 

Ocena punktowa wskazuje, że radni sołtysi Gminy Praszka oceniają sytuację społeczno-

gospodarczą w przedziale między zadowalająco a dobrze, blisko środka przedziału.  

Suma maksymalnych ocen dla danego czynnika mogła wynieść 65 (14 radnych * 5 pkt.). 

Najbliżej maksimum oceniono współpracę z samorządem gminnym, dostęp do edukacji, 

bezpieczeństwo publiczne. Najsłabiej oceniono infrastruktura drogową, system komunikacji gminnej 

(w tym autobusowej), wodno-kanalizacyjną. 

Tabela 35 Odległość oceny czynnika od maksimum i średniej 

Wyszczególnienie 
Suma 

Odległość od 

maksimum = 25,0 

Odległość od 

średniej = 17,4 

zasoby mieszkaniowe 18 -7 0,6 

infrastruktura wodno-kanalizacyjna 14 -11 -3,4 

gospodarka odpadami 19 -6 1,6 

infrastruktura drogowa 10 -15 -7,4 

system komunikacji gminnej (w tym 

autobusowej) 
15 -10 -2,4 

infrastruktura telekomunikacyjna 20 -5 2,6 

infrastruktura edukacji 18 -7 0,6 

dostęp do edukacji 21 -4 3,6 

infrastruktura ochrony zdrowia 17 -8 -0,4 

infrastruktura bezpieczeństwa publicznego 21 -4 3,6 

dostęp do usług medycznych 16 -9 -1,4 

aktywność społeczności lokalnej 16 -9 -1,4 

działalność lokalnych organizacji 

pozarządowych 
17 -8 -0,4 

współpraca z samorządem gminnym 22 -3 4,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badania kwestionariuszowego w jednostkach pomocniczych Gminy 

Praszka. 
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Wykres 5 Odległość oceny czynnika od średniej (17,4) – ujęcie graficzne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badania kwestionariuszowego w jednostkach pomocniczych Gminy Praszka. 
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Załącznik nr 1. Analiza SWOT 

Celem analizy SWOT jest przeanalizowanie głównych mocnych i słabych stron w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej dotyczącej gminy 

Praszka. 

Tabela 36 Analiza SWOT dla gminy Praszka 

Przestrzeń, zasoby naturalne, infrastruktura i środowisko 

Silne strony Słabe strony 

– korzystne położenie administracyjne (bliskość miasta 

Subregionalnego Kluczbork i Olesno oraz regionalnego Opole); 

– korzystne położenie transportowe – droga krajowa DK 45 DK 42); 

bliskość autostrady A8 i relatywna bliskość Autostrady A4; 

– relatywna bliskość portów lotniczych w: Łodzi 132,0 km (~1,5 h 

transportem drogowym); Wrocławia 146,0 km (~1,5 h transportem 

drogowym); Katowicach 105,0 km (~1,7 h transportem drogowym); 

– potencjał w zakresie energetyki odnawialnej, w tym słonecznej (już 

wykorzystywanej), wodnej, wiatrowej i biomasy; 

– realizacja działań inwestycyjnych zmierzających do zapewnienia 

dostępu do wysokiej jakości infrastruktury publicznej; 

– zadowalający ogólny stan infrastruktury technicznej placówek 

edukacyjnych; 

 

– niedostatki infrastruktury drogowej, w tym brak ciągów pieszo-

rowerowych wzdłuż dróg krajowych, powiatowych i gminnych; 

– zły stan infrastruktury dróg transportu rolnego; 

– duże znaczenie wypadków komunikacyjnych w tzw. zewnętrznych 

przyczynach zgonu; 

– niewystarczający poziom wewnętrznego i zewnętrznego 

skomunikowania gminy, dotykający przede wszystkim te obszary, 

które nie leżą bezpośredni przy drodze krajowej DK 45 i DK 42; 

– niekorzystna dostępność w komunikacji kolejowej (np. czas dojazdu 

do Opola przekracza 120 min.); 

– niedostatki w zakresie infrastruktury ściekowej; 

– występowanie obszarów zagrożenia powodziowego; 

– ograniczenia infrastrukturalne obiektów użyteczności względem 

obsługi osób niepełnosprawnych; 

– niedostatki placówek edukacyjnych w zakresie wyposażenia w TIK; 
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– podjęcie działań zmierzających do szerszego wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii; 

– ochrona przed zagrożeniami jest dobrze zabezpieczona; na terenie 

gminy działają jednostki OSP w miejscowościach: Praszka, Kowale, 

Przedmość, Wygiełdów, Strojec, Wierzbie, Skotnica, Gana oraz 

Brzeziny w tym cztery jednostki należą do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego tj. OSP Praszka, OSP Kowale, OSP 

Strojec i OSP Przedmość; 

– wysoki koszt inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej; 

Społeczeństwo, kultura, usługi publiczne 

Silne strony Słabe strony 

– dodani przyrost naturalny  

– aktywność placówek edukacyjnych, które oprócz realizacji 

podstawowego programu nauczania, realizują także projekty 

finansowane ze środków zewnętrznych i współpracują z otoczeniem; 

– dziedzictwo tradycji, kultury, obrzędowości, zwyczajów, 

wytwórczości wsi opolskiej; 

– współpraca ponadlokalna w zakresie pomocy społecznej; 

– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Muzeum, kino 

„Polonez”, Biblioteka Publiczna wraz z filiami oraz świetlice 

wiejskie w Szyszkowie, Strojcu, Wierzbiu, Wygiełdowie, Rozterku, 

Przedmościu, Ganie, Brzezinach i Kowalach w pełni zabezpieczają 

realizację lokalnych zadań kulturalnych i sportowych na terenie 

gminy, jak również dysponują potencjałem w zakresie tworzenia 

ciekawej oferty turystyki poznawczej; 

– ujemne saldo migracji; 

– wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym; 

– duże znaczenie chorób układu krążenia chorób metabolicznych, tj. 

cukrzycy oraz chorób nowotworowych; 

– niewystarczający stopień zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania 

na usługi środowiskowej pomocy (m.in. usługi opiekuńcze 

kierowane do osób starszych i niepełnosprawnych); 

– część populacji dzieci nie jest objętych procesem edukacji 

przedszkolnej, chociaż dane GUS wykazują, że więcej dzieci 

uczęszcza do przedszkoli w gminie Praszka niż w powiecie oleskim i 

województwie opolskim; 

Szanse Zagrożenia 
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– wykorzystanie potencjału w zakresie tworzenia ciekawej oferty 

turystyki poznawczej przy współpracy z Muzeum Wsi Opolskiej i 

innymi samorządami; 

– ścisła współpraca z Lokalną Grupą Działania „Górna Prosna” 

– wzrost wykorzystania mechanizmów partnerstwa społeczno-

publicznego; 

– brak współpracy międzygminnej i powiatowej w zakresie 

celowanych programów profilaktycznych; 

– zgodnie z prognozą trendów demograficznych, jeżeli nie zostaną 

wdrożone działania zapobiegawcze, proces kurczenia się populacji 

Gminy Praszka będzie postępował; 

Gospodarka, rolnictwo, turystyka 

Silne strony Słabe strony 

– bliskie położenie Kluczborka i Olesna, tj. subregionalnych centrów 

aktywności gospodarczej oraz regionalnego centrum aktywności 

gospodarczej tj. Opola 

– relatywnie niskie bezrobocie; 

– współpraca ponadlokalna w zakresie rynku pracy; 

– duży potencjał rozwoju turystyki aktywnej, o czym świadczy 

możliwość wyznaczenia i oznaczenia nowych szlaków turystycznych 

i rowerowych; 

– duży potencjał rozwoju turystyki poznawczej w oparciu o tradycję 

wsi opolskiej; 

– duża powierzchnia gruntów ornych, które sprzyjają rozwojowi 

rolnictwa i wpływają na budowanie pozytywnego, ekologicznego 

wizerunku gminy; 

– występujące zjawisko długotrwałego bezrobocia oraz bezrobocia 

wyuczonego; 

– niezidentyfikowany potencjał działalności rozwojowej i 

innowacyjnej lokalnych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych 
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– współpraca międzygminna i międzysektorowa m.in. w zakresie 

turystyka, energetyka, atrakcyjność gospodarcza, drogownictwo, 

edukacja, czy ochrona zdrowia; 

– współpraca z Muzeum Wsi Opolskiej; 

– aktywne uczestnictwo w działaniach Stowarzyszenia OF KNO; 

– aktywne uczestnictwo w działaniach Lokalnej Grupy Działania 

Górna Prosna; 

– brak współpracy sieciowej, konkurowanie ofertą turystyczną zamiast 

sieciowania oferty 

Źródło: Opracowanie własne. 
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