
Załącznik
do Uchwały Nr XXII-173/05
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 22 marca 2005 roku

PLAN  ROZWOJU 
MIEJSCOWOŚCI

RAKÓW

GMINA BABORÓW

OPRACOWANO STYCZEŃ 2005 R



W S T Ę P
 Raków jest  wsią zamieszkaną w większości  przez ludność 

śląską.  Na śląskiej  wsi  przetrwały silne więzi  sąsiedzkie,  ludzie 

znają się od pokoleń, udzielają sobie pomocy sąsiedzkiej.

Na śląskiej wsi charakterystyczne było dziedziczenie pozycji  

społecznej,  zawodu,  wykształcenia.  Ważna  była  rola  ojca  oraz 

wspólne mieszkanie na przykład trzech pokoleń.

Mieszkańcy znają historię swojej wsi doskonale pamiętają co 

w ostatnich latach wspólnie budowali.

Gdy w 1997r. Ówczesny sejmik Samorządowy Województwa 

Opolskiego  poprzez  swojego  Przewodniczącego  Ryszarda 

Wilczyńskiego  ogłosił  start  programu  „Odnowa  wsi 

w województwie opolskim”.

Raków  jako  pierwszy  wyraził  zainteresowanie  programem 

i podjął uchwałę o udziale w programie. Wybrano lidera i zaczęto 

działać.
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C H A R A K T E R Y S T Y K A



M I E J S C O W O Ś C I

• położenie wsi

• grunty

• opis zasobów wsi

• mieszkańcy

• infrastruktura

• organizacje

• ocena mocnych i słabych stron

• zadania planowane do realizacji
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POŁOŻENIE WSI, GRUNTY I ZASOBY

Wieś  Raków położona  jest  we  wschodniej  części  gminy  Baborów. 

Graniczy  z  Dzielowem i  Tłustomostami.  Przez  Raków przebiega  droga 

powiatowa.

Rolnictwo pełni  w Rakowie istotną rolę  jako sektor  zatrudniający 

mieszkańców.

Powierzchnia  Rakowa  wynosi  1962  ha.  W  tym  1648  ha  użytków 

rolnych.

Klasy i powierzchnia gruntów ornych:

• klasa     I  -   43 ha

• klasa   II –  604 ha

• klasa IIIa - 536 ha

• klasa IIIb – 173 ha

• użytki zielone w klasach od II do IV stanowią powierzchnię 142 ha.

Raków  jest  jedyną  wsią  która  posiada  las  o  powierzchni  223 ha 

będący pod nadzorem Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

3

W Rakowie oprócz indywidualnych gospodarstw rolnych, jest Zakład 

Rolny Kombinatu Rolnego w Kietrzu, gospodaruje na 1150 ha i stanowi 



zakład pracy dla mieszkańców.

W Rakowie jest 91 budynków mieszkalnych w tym 23indywidualne 

gospodarstwa rolne oraz 5  budynków wielorodzinnych.

KAPITAŁ MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

kapitał  fizyczny -  grunty,  drogi,  budynki,  szkoły,  świetlica zabudowania 
indywidualne,
kapitał społeczny - przedszkole , zakłady pracy,boisko sportowe,
kapitał przyrodniczy – las, łąki, pola, zadrzewienia śródpolne,

kapitał ludzki – mieszkańcy w tym młodzież studiująca, ucząca się, osoby 
pracujące, dzieci,

kapitał  kulturowy  –  biblioteka,  świetlica  wiejska,  kościół  Filarny  pod 
wezwaniem N.M.P.

kapitał informacyjny – sieć telefoniczna, tablica ogłoszeń, Poczta Polska,
kapitał  finansowy –  dochody uzyskiwane z  wynajmu świetlicy,  dochody 

z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz z  sektora poza 
rolniczego.

•  
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ZASOBY WSI



• Zakład Rolny Raków 

• świetlica wiejska, biblioteka

• przedszkole

• boisko sportowe, szatnia

• wolne tereny do zagospodarowania- trzy działki

• sklep, piekarnia

• kościół i cmentarz

• indywidualne gospodarstwa rolne

• zakład produkcyjny „Gubała”

• drogi lokalne

• rowy i rzeka Psina

• lasy

• zakłady usługowe
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INFRASTRUKTURA WSI



• stacja  i  sieć  wodociągowa  wybudowana  w  1974  r.  długość  sieci  
wodociągowej 6167 mb oraz wykonano 79 przyłączy do budynków,

• kanalizacja sanitarna i  oczyszczalnia ścieków wybudowana w 1992 r.  
,długość sieci 5 512 mb , podłączonych jest 68 gospodarstw,

• selektywna zbiórka odpadów, dwa komplety pojemników plus worki na 
zbiórkę selektywną przekazane mieszkańcom. Wywóz obsługuje Zakład 
Usług Komunalnych w Baborowie.

• oświetlenie uliczne 

• sieć telefoniczna stacjonarna i komórkowa
• drogi gminne i powiatowe, asfaltowe o długości 5050 m
• chodniki

• ORGANIZACJE  NA  WSI  
•

• Ochotnicza Straż Pożarna

• Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
• Koło Gospodyń Wiejskich
• Grupa Odnowy Wsi
• Klub Sportowy
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MIESZKAŃCY
Raków ma 434 mieszkańców. Jest to wieś w większości zamieszkana 

przez  ludność  śląską  o  zdecydowanej  funkcji  rolniczej.  Mieszkańcy  są 



w większości  związani  z  pracą  w  rolnictwie  w  indywidualnych 
gospodarstwach  rolnych  oraz  w  zakładzie  Rolnym Kombinatu  Rolnego 
w Kietrzu. 

Znaczna  część  młodzieży  i  osób  starszych  korzysta  z  możliwości  

pracy  poza  Polska,  zarobione  środki  inwestują  we  własne  obejścia, 
również  część  młodzieży  uczy  się  w  szkołach  średnich.  Około  10  % 
mieszkańców jest  zatrudnionych poza rolnictwem, w Rakowie mieszkają 
również  nauczyciele,  urzędnicy,  rzemieślnicy,  kierowcy  oraz 

przedsiębiorcy.
Mieszkańcy Rakowa działają w organizacjach wiejskich KGW, LZS, 

TSKN.  Kultywują  tradycje  takie  jak  roznoszenie  kołacza  weselnego,  
organizowanie  dożynek,  spotkania  seniora  w  Mniejszości  Niemieckiej,  

bramy weselne, 50 urodziny tzw. Abraham, zawody strażackie oraz festyny 
sportowe.

Dzięki  zapobiegliwości  mieszkańców  i  chęci  współpracy 
wybudowano  w Rakowie  oczyszczalnię  ścieków,  kanalizację,  świetlicę 
wiejską, pomieszczenie Straży Pożarnej oraz szatnię sportową, wykonano 
bardzo ładne ogrodzenie kościoła i cmentarza. Mieszkańcy potwierdzają 

opinię że są społecznikami.
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STANDARD ŻYCIA

Infrastruktura  techniczna  we  wsi  Raków  jest  dobra  przez 

miejscowość  tą  przebiega  droga  powiatowa   wzdłuż  której  prowadzą 
chodniki.  Wioska  ma  stałe  połączenie  autobusowe  z pobliskimi 



miejscowościami. Istnieje sieć telefonów stacjonarnych i komórkowych. 
W  miejscowości  jest  przedszkole  do  którego  uczęszczają  dzieci  

z Rakowa. Istnieje również biblioteka z której dzieci jak i młodzież szkolna 
chętnie korzystają. W miejscowości funkcjonuje Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców, gdyż przeważająca liczba mieszkańców przyznaje się 
do  korzeni  niemieckich.  Raków  posiada  świetlice  wiejską  w  której  
mieszkańcy  chętnie  organizują  spotkania,  zabawy  wiejskie.  W Rakowie 
działa  również Ochotnicza Straż Pożarna .W 1992 roku została oddana 

do użytku oczyszczalnia ścieków która obsługuje całą miejscowość. Raków 
posiada boisko z zapleczem sportowym ( szatnia).

Domostwa z roku na rok są piękniejsze, ludzie zwracają uwagę na to 
jak  wygląda  miejsce  w  którym żyją.  Tereny  wokół  domów są  zadbane 

i kolorowe. 
W Rakowie funkcjonuje bar i   sklep spożywczo-przemysłowy który 

prowadzi mieszkanka wsi więc codzienne zakupy nie stanowią problemu.  
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JAKOŚĆ  ŻYCIA

Raków  jest  wsią  w  której  mieszkańcy  czują  się  bardzo  dobrze 

i bezpiecznie, wszyscy się znają i zawsze mogą liczyć na sąsiedzką pomoc.  

W Rakowie mieszkają Panie posiadające zdolności  artystyczne,  malują,  
haftują,  wyklejają,  rzeźbią.  Swoje  prace  chętnie  pokazują  na  różnych 



konkursach, istnieje również możliwość zakupu tych wszystkich pięknych 
i oryginalnych  wyrobów.  Mieszkańcy  organizują  sobie  spotkania  np.  
Z okazji  andrzejek ,  w których wszyscy chętnie biorą udział  bawiąc się 
wspólnie. Wioska posiada piękny kościółek  który w zeszłym  roku 2004 

obchodził  100-lecie  swego  istnienia.  W  uroczystościach  jubileuszowych 
wzięli udział wszyscy mieszkańcy wsi zarówno ci starsi jak i młodzi. Z tej  
okazji odremontowano ogrodzenie kościółka. 

BYT

W  Rakowie  ludzie  zajmują  się  przeważnie  uprawą  ziemi.  

W miejscowości  istnieje  Zakład  Rolny  w  którym  zatrudnieni  są 
mieszkańcy  posiadający  wykupione  mieszkania  zakładowe.  Wiele  osób 

korzysta z możliwości pracy za granicą. Miejscowość posiada tereny pod 
inwestycje, pod budownictwo mieszkaniowe indywidualne.
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A N A L I Z A   S W O T   D L A   W S I   R A K Ó W 



Mocne strony Słabe strony
• nowoczesna infrastruktura

• przedszkole, biblioteka

• atrakcyjność środowiska 
naturalnego

• istniejący zakład rolnych

• tania siła robocza

• brak akceptacji dla nowych 
inwestycji w gospodarstwach 
rolnych

• brak gospodarstw 
agroturystycznych

• nie uregulowane stany prawne 
nieruchomości

• brak zaplecza dla sportowców

• słaba promocja rękodzieła 
artystycznego

• słaba infrastruktura drogowa
Szansa Zagrożenia

• pustostany

• tereny pod zabudowę

• utworzenie bazy agroturystycznej

• bliskość lasu

• TSKN

• wyjazd młodych ludzi do pracy na 
zachodzie

• integracja mieszkańców

• odpływ młodych ludzie

• brak obiektów handlowo-
usługowych

• słaba integracja społeczna
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WYNIKI ANALIZY SWOT

Szansą  dla  Rakowa  jest  bardzo  dobrze  rozwinięta  infrastruktura 
wiejska,  tania  siła  robocza,  możliwość  pracy  za  granicą 

zagospodarowania pustostanów, wysoka produkcja rolna.
Nie  najlepiej  wypada  Raków w  ocenie  chęci  tworzenia  zakładów 

usługowych i rzemieślniczych. Mieszkańcy wolą zdecydowanie pracować 
na Zachodzie gdyż efekt tej pracy jest szybko widoczny.

Mieszkańcy  nie  doceniają  bliskości  lasu  i  możliwości  pozyskania 
dochodów z  agroturystyki  chociaż  pewne ruchy  w tym kierunku są  już 

robione. 
Nie potrafią docenić nowych inwestycji, które są szansą zatrudnienia 

i jednocześnie tereny i budynki są zagospodarowane. 
Zagrożeniem jest  wyjazd młodych ludzi  ze  wsi  do miasta bądź  za 

granicę gdyż istnieje niebezpieczeństwo że nie wrócą z powrotem.
Mieszkańcy  Rakowa  są  w  większości  zamożnymi  ludźmi  co  daje 

nadzieję, że wykorzystają istniejące zasoby i zapoczątkują tworzenie firm 
usługowych lub małych przedsiębiorstw produkcyjnych.
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PLANOWANE  KIERUNKI  ROZWOJU

Raków był i jest wsią o charakterze rolniczym, wysokiej klasy grunty 

są bogactwem tej wsi.
Raków posiada las, który w analizie SWOT  został wskazany jako 

szansa  rozwoju  wsi.  Grunty  leśne  stanowią  własność  Skarbu  Państwa 
a w obrębie gminy znajduje się w terytorialnym zasięgu administrowania 

Lasów Państwowych- Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.

1. Uporządkowanie  i  zagospodarowanie  terenów  niezabudowanych 

tworząc tym samym tereny budowlane.
2. Powstanie gospodarstw agroturystycznych.

3. Organizacja dużych gospodarstw rolnych, zwiększenie zatrudnienia.
4. Szkolenia informacyjne rolników na temat możliwości i warunków 

pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorczości.
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ZADANIA PLANOWANE DO WYKONANIA

• remont świetlicy
• modernizacja drogi bocznej w Rakowie

• wykonanie i zabudowa ławek przy boisku sportowym
• zagospodarowanie działki za świetlicą wiejską
• zagospodarowanie działki obok przedszkola
• wnioskowanie do spadkobierców o uporządkowanie niektórych działek i  

zabudowań opuszczonych
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OPIS  PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA



Na  działce  nr  396  o  powierzchni  0,07  ha  planuje  się   wykonać 
miejsce zabaw dla dzieci - huśtawka, karuzela, piaskownica itp. Natomiast  
na  działce  nr  395  na  której  usytuowana  jest  świetlica  planuje  się 
zagospodarować teren  położony  za  świetlicą  poprzez  ustawienie  ławek,  

pergoli z przeznaczeniem terenu dla ludzi starszych oraz młodych matek 
z dziećmi.

Ustalony koszt z projektantem to kwota 65 tysięcy złotych.
Celem projektu jest integracja społeczna oraz możliwość organizowania 

przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i rozrywkowym.

Harmonogram wykonania prac:
Prace planujemy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania działki  

w  III i IV kwartale roku 2005. W przypadku braku środków finansowych 
realizacja nastąpi najprawdowpodobniej w 2006 roku.
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