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Wstęp

Wymóg opracowania  niniejszego Planu  Rozwoju  Miasta  Baborów wynika  z  obowiązku 
przyjętej  procedury  wnioskowania  o  fundusze  strukturalne.  Plan  Rozwoju  Miasta  Baborów 
realizowany  będzie  w  ramach  jednego  z  działań  Sektorowego  Programu  Operacyjnego  – 
„Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora  żywnościowego  oraz  rozwój  obszarów  wiejskich” 
współfinansowanego  z  funduszy  strukturalnych  m.in.  z  Europejskiego  Funduszu  Orientacji  i 
Gwarancji Rolnej – Sekcja orientacji. Plan tworzony był w oparciu o założenia programu odnowy 
wsi.  Rozwój  obszarów  wiejskich  budowany  powinien  być  w  oparciu  o  specyficzne  miejsca, 
niepowtarzalnych i różnorodnych walorach przy wykorzystaniu czynnika ludzkiego. Odnowa wsi 
powoduje  osobiste  zaangażowanie  mieszkańców,  daje  poczucie  uczestnictwa  we  wspólnocie, 
uwalnia  od  myślenia  w  kategoriach  roszczeniowych  a  zobowiązuje  do  odpowiedzialności  za 
przyszłość społeczności lokalnej. 

Plan  Rozwoju  Miasta  Baborów  był  opracowany  przy  udziale  społeczności  lokalnej 
reprezentowanej przez zarządy osiedli Północ i Południe będące jednostkami pomocniczymi gminy.

Plan Rozwoju Miasta Baborów jest dokumentem otwartym, umożliwiającym wprowadzanie 
korekt  wynikających  z  procesu  transformacji  społeczno-gospodarczych  oraz  zmian  hierarchii 
priorytetów przyjętych przez mieszkańców i władze Gminy Baborów.

Nie należy zatem traktować tego programu jako ściśle określonego harmonogramu, który 
musi  być  w  całości  zrealizowany  bez  względu  na  warunki  społeczno-ekonomoczne  trudne  do 
przewidzenia.
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1. INFORMACJA O MIEŚCIE
Jednostkami pomocniczymi gminy na terenie miasta są osiedla: osiedle Baborów Północ 
obejmujące ok.1900 mieszkańców i osiedle Baborów Południe obejmujące ok.1400 
mieszkańców.
Skład zarządów:

• Zarząd osiedla Północ  : 
Przewodniczący – Tadeusz Kuśnierz, 
Członkowie – Gabriel Sobota, Stanisław Tokarz, Mariusz Koczumiński, Leszek Popów.

• Zarząd osiedla Południe  : 
Przewodniczący – Ryszard Juszczyk, 
Członkowie – Wanda Macewicz, Jerzy Daszek, Mieczysław Kroczak

2. Charakterystyka obszaru miasta
2.1.Położenie

Miasto  Baborów  położone  jest  w  południowo-wschodniej  części  województwa  opolskiego. 
Administracyjnie znajduje się w obrębie powiatu głubczyckiego wraz z gminą Kietrz, Branice, i 
Głubczyce. Miasto Baborów położone jest w odległości 75 km od Opola, od Głubczyc – 15 km, od 
Kietrza  16  km.  Od  najbliższego  przejścia  granicznego  w  Pietrowicah  Głubczyckich  odległość 
wynosi 25km.
Miasto obejmuje obszar o powierzchni 12,0 km2. W granicach administracyjnych gminy znajduje 
się  miasto  Baborów  oraz  11  sołectw:  Babice,  Boguchwałów  z  przysiółkiem  Wierzbno, 
Czerwonków, Dzielów, Dziećmarów (Dziećmarowy), Księże Pole, Raków, Sułków (Sulków), Sucha 
Psina, Szczyty, Tłustomosty z przysiółkiem Langowo (Łęgi). Miasto Baborów, położone w centrum 
gminy pełni rolę centrum gospodarczego, kulturalnego i administracyjnego. 

2.2.Ludność
Obszar gminy Baborów zamieszkiwany jest przez 6759 osób (dane wg ewidencji ludności na 
koniec 2004r). Gęstość zaludnienia w gminie szacowana jest na poziomie 58 mieszkańców/km2. 
W mieście  zamieszkuje  3312  osób,  stanowi  to  49% ogółu  ludności.  Natomiast  na  terenach 
wiejskich zamieszkują 3447 osób i stanowi to 51%.
Uwarunkowania demograficzne w gminie nie są korzystne dla jej perspektywicznego rozwoju. 
Liczba  ludności  w  gminie  na  przestrzeni  ostatnich  lat  ulega  zmniejszaniu  oraz  występuje 
tendencja starzenia się społeczeństwa. Spowodowane jest to niskim przyrostem naturalnym oraz 
migracjami ludności. Odpływ ludności następuje przede wszystkim do większych aglomeracji 
miejskich,  a  także  za  granicę.  Należy  go  częściowo  wiązać  z  migracją  ludności  w  celach 
zarobkowych,  co  wynika  z  obecnie  dużej  stopy  bezrobocia  w  gminie.  Odpływ  ludności, 
zwłaszcza  młodzieży  związany  jest  również  z  brakiem  na  terenie  gminy  szkół  średnich  i 
wyższych.  Aktywność  zawodowa  ludności  w  gminie  wiąże  się  bezpośrednio  z  poziomem 
wykształcenia.  Ogólnie  w  gminie  na  612  osób  bezrobotnych  tylko  20  posiada  wyższe 
wykształcenie,  z  czego 11 osób to kobiety.  Najwięcej osób bez pracy jest  z wykształceniem 
zawodowym i średnim, aż 445 osób, z czego 229 to kobiety. Ogólnie w gminie Baborów stopa 
bezrobocia  wynosi  22,1%.  Analizując  poziom  bezrobocia  na  terenie  miejskim  i  wiejskim 
wykazano, że znacznie wyższe bezrobocie jest w samym mieście, bo aż 24,9%, natomiast na 
terenie wiejskim 19,4.
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Tabela  Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku
wyszczególnienie Ogółem gmina miasto

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety

W  wieku  przedprodukcyjnym 
(mężczyźni i kobiety w wieku 0-
17 lat)

1787 974 813 875 472 403

W  wieku  produkcyjnym 
(mężczyźni  w  wieku  18-64  lata, 
kobiety w wieku 18-59 lat)

4131 2199 1932 2086 1082 1004

- mobilnym (mężczyźni i kobiety 
w wieku 18-44 lata)

2803 1428 1375 1406 698 708

-  niemobilnym  (mężczyźni  w 
wieku  45-64  lata,  kobiety  w 
wieku 45-59 lat)

1328 771 557 680 384 296

W  wieku  poprodukcyjnym 
(mężczyźni  w  wieku  65  lat  i 
więcej, kobiety w wieku 60 lat i 
więcej)

1132 349 783 506 147 359

Na  100  osób  w  wieku 
produkcyjnym  przypada  osób  w 
wieku nieprodukcyjnym

71 60 83 66 57 76

2.3.Warunki naturalne
2.3.1. Klimat

Klimat gminy Baborów jest częściowo kształtowany pod względem pasma Sudetów i zaznacza się 
niewielką  różnicą  charakterystyk  klimatycznych  w  stosunku  do  centralnej  i  północnej  części 
województwa opolskiego,  gdzie  znaczną rolę  klimatyczną odgrywa dolina  Odry.  Główne masy 
powietrza, kształtujące inne czynniki meteorologiczne, napływają z południa i z zachodu. Ciepłe 
powietrze  z  południa  i  ciepłe  i  wilgotne  powietrze  atlantyckie  powodują  względną  stabilizację 
stosunków termicznych.
Charakterystyczne okresy trwania ważnych elementów klimatycznych obejmuje:
•  czas trwania zim około 60-65 dni
• zaleganie pokrywy śnieżnej 50-60 dni
• roczna suma opadów około 650mm
• średnia roczna temperatura powietrza 80C
• roczna wilgotność względna 78-80%.

2.3.2. Walory przyrodnicze
Najistotniejsze zgrupowania roślinne na terenie miasta Baborów zlokalizowane są w strefie dolinnej 
rzeki Psiny, lub w jej najbliższym sąsiedztwie. Należą do nich m.in. Łąki wilgotne, zbiorowiska 
łąkowe przechodzące w szuwary trzcinowe (w pobliżu osadników Cukrowni). Wzdłuż bocznych 
cieków można wyróżnić wąskie ciągi starodrzewia łęgowego olszy czarnej,  topoli oraz różnych 
gatunków wierzb. W południowej części miasta, na zboczu skarpy występuje kompleks leśny z 
takimi gatunkami drzew jak: klon pospolity, topola kanadyjska, sosna, świerk, lipa drobnolistna. 
Rejon wyrobisk po byłej cegielni stanowi obszar zróżnicowany siedliskowo z wierzbą iwą, bzem 
czarnym, topolą osiką, brzozami, głogiem. W obrębie miasta można wyróżnić dwie powierzchnie o 
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dorodnym i  dobrze  zachowanym drzewostanie.  Jedną  z  nich jest  niewielki  park miejski,  gdzie 
można  znaleźć  stare  okazy  lipy,  klony  pospolite,  jawory,  brzozy  dęby  czerwone.  Drugą 
powierzchnią  jest  cmentarz,  na  którym  oprócz  lipy  drobnolistnej,  rosną  cisy  pospolite,  sosny 
wejmutki, żywotniki. Tutaj dość często występuje bluszcz pospolity oplatający drzewa.

Swobodne przemieszczanie fauny jest bardzo utrudnione ze względu na wąskie ciągi zieleni. 
Ponadto dolina w strefie miejskiej posiada znaczny udział zabudowy, gdzie ciągłość swobodnej 
migracji organizmów jest silnie zaburzona. Zdecydowanie lepsze warunki siedliskowe występują 
w strefach granicznych miasta. Można zauważyć występowanie takich okazów jak: żaba trawna, 
ropucha szara, żaba wodna, jaszczurka zwinka, zaskroniec oraz ptaki tj. Szpak, wróbel, gawron, 
kos, sroka, kawka, skowronek, kuropatwa, trznadel, szczygieł, ortolan, zięba, kwiczoł, bocian 
biały, myszołów. Środowisko sprzyja występowaniu drobnych ssaków upraw polnych, będących 
niejednokrotnie szkodnikami tj mysz, nornik, kret oraz większe ssaki: lis, łasica, kuna domowa, 
zając szarak, sarna.
2.3.3.Wody powierzchniowe
Teren miasta położony jest  całkowicie w zlewni rzeki Psiny – lewobrzeżnego dopływu rzeki 
Odry.  Psina charakteryzuje się przeciętną szerokością oraz wcięciem koryta poniżej dna doliny 
w granicach 0,5 – 1,5m, natomiast cieki boczne, wyznaczające na znacznej przestrzeni granicę 
dna doliny Psiny, posiadają koryta o szerokości około 1m i cechują się niewielkim przepływem, 
znacznie uzależnionym od stanu pierwszego poziomu wód gruntowych oraz ilości opadów. W 
okresach suchych koryta niektórych z tych cieków wysychają. Wody rzeki Psiny przepływające 
przez miasto są narażone na zanieczyszczenia ściekami bytowymi z posesji mieszkalnych jak 
również poprodukcyjnymi pochodzącymi z terenów zakładów. 
2.3.4. Gleby, kopaliny
Gleby  na  terenie  miasta  Baborowa,  jak  i  w  jego  otoczeniu  charakteryzują  się  wysoką 
przydatnością dla produkcji rolnej. Użytki zielone cechuje szeroka rozpiętość bonitacyjna, od II 
do VI klasy jakości gleb, przy czym, gleby rolne średniej jakości, słabe i najsłabsze przeważają 
w zachodnich granicach miasta, natomiast gleby II klasy, tj. Gleby orne bardzo dobre występują 
w  granicach  wschodnich  Baborowa.  Użytki  rolne  występujące  na  zboczach  i  wyniesieniach 
cechuje przewaga gruntów I,II, IIIa i częściowo IV klasy bonitacyjnej.
W obrębie miasta Baborów występują dwa udokumentowane złoża surowca ilastego. Złoża te 
były eksploatowane na potrzeby przemysłu ceramiki budowlanej znajdujących się w mieście 
dwóch  cegielni,  przy  ul.Kolejowej  i  przy  ul.Głubczyckiej.  Złoża  surowca  ilastego 
reprezentowane są przez czwartorzędowe lessy i glinki lessopodobne o zmiennej miąższości. 
Glinki lessopodobne są surowcem chudym i prawie całkowicie wolnym od szkodliwego marglu 
oraz soli rozpuszczalnych w wodzie.
2.4. Rolnictwo i produkcja rolnicza
2.4.1. Użytkowanie gruntów
Z uwagi  na  bardzo  dobre  gleby  uprawiane  są  głównie:  pszenica,  buraki  cukrowe,  rzepak  i 
kukurydza. W mieście bardzo dużo osób zajmuje się ogrodnictwem. Warzywa są uprawiane w 
tunelach  foliowych  i  szklarniach.  Do  najbardziej  popularnych  upraw  ogrodniczych  należą; 
pomidor, ogórek, sałata. W ostatnich latach wielu ogrodników zajmuje się również produkcją 
kwiatów. 
2.4.2. Melioracje użytków rolnych
Na  terenie  całej  gminy  jest  53km  rowów  melioracyjnych  odwadniających.  Każdego  roku 
Miejsko  Gminna  Spółka  Wodna  przeprowadza  konserwację  ok.  10  km rowów.  Siec  rowów 
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połączona jest z rzeką Psiną. Ogólna ocena stanu urządzeń hydrotechnicznych  jest dobra. Część 
rowów wymaga renowacji. Sieć naturalnych odpływów Psiny została przekształcona poprzez np. 
Zarurowanie części rowów, zlikwidowanie cieków itp.
2.5. Zabudowa i tereny zurbanizowane

Według informacji ze spisu powszechnego na terenie gminy Baborów jest 2246 mieszkań (łącznie z 
budynkami  indywidualnymi),  z  czego  na  terenie  miasta  1120,  a  na  terenie  wiejskim  1126. 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 86,3m2, co w przeliczeniu na osobę daje 25,3 
m2/osobę. Około 80% ogółu mieszkań jest własnością osób fizycznych. Przeciętna liczba osób w 
mieszkaniu to 3,41.  Analizując powyższe dane gmina na tle całego województwa wypada dość 
korzystnie.

Niestety  ponad  50%  mieszkań  wybudowanych  jest  przed  1945  rokiem,  ok.30%  mieszkań 
wybudowanych jest ok. lat 70-tych, a tylko 20% mieszkań jest nowych.  Mimo iż wyposażenie 
w instalacje budynków jest na dość dobrym poziomie to ich stan techniczny nie zawsze jest 
zadowalający  i  wymaga  przeprowadzenia  w  niektórych  przypadkach  remontu  kapitalnego. 
Wyposażenie mieszkań zamieszkałych na terenie gminy przedstawia się następująco: około 97% 
mieszkań wyposażonych jest w instalację wodociągowo – kanalizacyjną, około 45% mieszkań 
podłączonych  jest  do  sieci  gazowej,  około  60%  mieszkań  wyposażonych  jest  w  instalację 
centralnego ogrzewania. Mimo, iż warunki mieszkaniowe na terenie gminy nie są najgorsze to 
utrzymanie  obiektów  w  dobrym  stanie  technicznym  jest  w  niektórych  przypadkach  bardzo 
trudne. 

2.6. Gospodarka, indywidualna działalność gospodarcza
Na terenie gminy Baborów ważniejsze podmioty gospodarcze posiadają charakter przemysłu 
rolno-spożywczego i skupiają się zwłaszcza w mieście Baborowie. Należą do nich m.in.:
– DOBROPASZ Grupa Rolimpex Oddział Baborów;
– Kombinat  Rolny  Kietrz  –  Zakład  Rolny  Baborów,  w  skład  którego  wchodzą  dawne 

gospodarstwa rolne: Baborów, Raków, Tłustomosty, Czerwonków i Langowo;
- Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Baborowie;
- Agropol w Baborowie;
- Spółdzielnia Usług Rolniczych w Baborowie;
- Cukrownia Baborów.
Poza  tym spora  część  osób  ma  zatrudnienie  w  administracji,  oświacie,  usługach  bankowo-
pocztowych. Część osób zatrudnionych jest w miejscowych firmach usługowych związanych z 
budownictwem, kamieniarstwem, handlem oraz produkcją pieczywa.

W  gminnej  ewidencji  działalności  gospodarczych  zarejestrowanych  jest  260  podmiotów 
gospodarczych. Są to przeważnie firmy rodzinne, jednoosobowe, nie zatrudniające pracowników. 
Ze  względu  na  rodzaj  działalności  można  wykazać,  iż  są  to  przeważnie  firmy  handlowo  – 
usługowe.
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Tabela 4 Rodzaj działalności gospodarczych

Lp Rodzaj działalności Ilość firm

1 Produkcja 9

2 Usługi 125

           w tym transport 31

3 Handel 126

          w tym gastronomia 8

Razem liczba podmiotów gospodarczych 260

2.7. Infrastruktura społeczna
2.7.1.Oświata i szkolnictwo

W  mieście  Baborów  dzieci  objęte  są  opieką  przedszkolną  oraz  zapewniona  jest  nauka  na 
poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Funkcjonują dwa przedszkola, przy ul.Krakowskiej i 
przy ul.Powstańców. Publiczna Szkoła Podstawowa przy ul.Wiejskiej ma również swój oddział 
dla  dzieci  klas  I-III  przy  ul.Opawskiej.  Przy  ul.Wiejskiej  znajduje  się  również  Publiczne 
Gimnazjum. Z powyższych obiektów korzystają  dzieci  i  młodzież z  terenu miasta  i  sołectw 
gminy Baborów.
W Baborowie funkcjonuje publiczna biblioteka z czytelnią  z dostępem do internetu, z której 
mogą korzystać zarówno dzieci  i  dorośli.  Dodatkowo od kilku lat  prowadzona jest  świetlica 
środowiskowa dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, w której również jest internet (bezpłatny). 
W sali widowiskowej przy ul. Rynek 9 i w sali przy ul.Rynek 17 prowadzone są spotkania z 
mieszkańcami, występy artystyczne dzieci i młodzieży, zajęcia pozalekcyjne itp. 

2.7.2.Obiekty sportowe i rekreacji

Przy  ul.Wąskiej  znajduje  się  stadion  sportowy  z  trybunami,  oświetleniem,  bieżnią  oraz 
zapleczem socjalnym dla  sportowców. Stadion  jest  ogrodzony i  korzystają  z  niego głównie 
członkowie klubu sportowego. Obok jest rezerwowa płyta  boiska oraz boisko do piłki siatkowej 
plażowej, z których mogą korzystać mieszkańcy miasta. Dla młodszej grupy mieszkańców są 
trzy place zabaw: przy ul.Opawskiej, przy ul.Wiejskiej oraz przy ul.Kościuszki (z fontanną) oraz 
park  miejski  przy  ul.Moniuszki.  Na  końcu  ul.Raciborskiej  w  sąsiedztwie  lasu  jest  ścieżka 
zdrowia z miejscem na ognisko, niestety  jest ona bardzo zdewastowana.

2.8. Infrastruktura techniczna
2.8.1 Drogi
Przez miasto Baborów przebiegają drogi powiatowe, do ważniejszych należą: 1262 O Racibórz 
– granica województwa śląskiego-Baborów – Bernacice, 1225 O Baborów  - Sucha Psina (do 
drogi woj. Nr.416), 1226 O Baborów – Dziećmarów do dk 38, 1261 O Baborów -Szczyty (do 
drogi woj. Nr 417). Przez miasto Baborów przebiegają drugorzędne jednotorowe linie kolejowe 
relacji Racibórz- Baborów – Głubczyce – Racławice oraz relacji Kędzierzyn – Koźle – Pilszcz. 
Stacja kolejowa przystosowana jest do obsługi pasażersko – towarowej. Obecnie linie kolejowe 
nie obsługują ruchu pasażerskiego, lecz jedynie towarowy. Stacja Baborów przystosowana jest 
do obsługi bocznic kolejowych do zakładów; Cukrowni, Elewatora zbożowego. 
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Uzupełnieniem tego układu są drogi gminne.

2.8.2 Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Gospodarka wodno-ściekowa należy do jednego z najbardziej istotnych czynników mających 
wpływ na jakość zasobów przyrodniczych istotnych dla rozwoju gospodarczego gminy oraz 
warunków  higieniczno  –  sanitarnych  środowiska  mających  bezpośredni  wpływ  na  sytuację 
zdrowotną lokalnej społeczności. Cała gmina jest objęta systemem wodociągowym, na terenie 
miasta  11.9 km. Miasto  Baborów,  ze  względu na  ponadnormatywną zawartość  azotanów w 
wodzie jest zasilane w wodę z miejscowości Dziećmarów. W zakresie oczyszczania ścieków 
komunalnych miasto posiada nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w 
technologii  złóż zraszanych.  Wydajność oczyszczalni  wynosi  ponad 2000m3/dobę.  W chwili 
obecnej nie pracuje na pełnych parametrach z uwagi na brak docelowej ilości ścieków. Ścieki 
doprowadzane  są  systemem  kanalizacji  sanitarnej.  Długość  sieci  wynosi  10,7  km.  Do 
wykonania pozostało jeszcze ok. 3,0 km sieci.

2.8.3 Gospodarka odpadami
Gospodarką  odpadami  komunalnymi  na  terenie  całej  gminy  zajmuje  się  Zakład  Usług 
Komunalnych  będący  spółką  gminną.  Odpady  komunalne  gromadzone  są  na  składowisku 
odpadów komunalnych, którego część oddano do użytku w 1999 roku. Składowisko ma pełne 
wyposażenie  jakie  jest  obecnie  wymagane  między  innymi  waga  samochodowa,  brodzik 
dezynfekujący,  zbiornik odcieków,  boksy  na  surowce wtórne  itp.  Powierzchnia składowiska 
wynosi 1,35ha, a pojemność 72000Mg, przy powierzchni wykorzystanej 0,53ha i pojemności 
wykorzystanej  28800  Mg.  Roczna  ilość  odpadów  dopuszczonych  do  składowania  wynosi 
2400Mg.  Dowóz  odpadów  komunalnych  na  składowisko  odbywa  się  transportem 
specjalistycznym przez Zakład Usług Komunalnych w Baborowie. zgodnie z harmonogramem. 
Dla zminimalizowania ilości odpadów deponowanych na składowisku wprowadzono na terenie 
gminy Baborów selektywną zbiórkę odpadów. Odzysk szkła i plastiku prowadzony jest zarówno 
„u źródła”, jak też poprzez selekcję na terenie składowiska. Na terenie miasta ustawionych jest 6 
kompletów kolorowych  pojemników na  szkło,  plastik,  makulaturę  i  złom metalowy oraz  5 
kompletów pojemników na szkło i plastik.

2.8.4 Zaopatrzenie w gaz
Miasto  Baborów  zasilane  jest  gazem ziemnym  wysokometanowym siecią  gazową  niskiego 
ciśnienia ze stacji redukcyjno pomiarowej II0. Długość sieci niskiego ciśnienia wynosi 10km a 
ilość  przyłączy  gazowych  438.  Poza  Baborowem teren  gminy  nie  jest  zgazyfikowany.  Dla 
terenu gminy Baborów była opracowywana koncepcja gazyfikacji.  Siecią gazową objęta jest 
znaczna  część  miasta,  oprócz  osiedla  akacjowego  i  pojedynczych  gospodarstw  domowych. 
Wynika to głównie z warunków ekonomicznych zakładu gazowniczego i odbiorców. 

2.8.5 Telekomunikacja
W  ostatnich  latach  dokonano  wymiany  tradycyjnej  sieci  telekomunikacyjnej  na  sieć 
światłowodową. Dzięki temu jest szybki dostęp do internetu i możliwość podłączania nowych 
abonentów. Dla poprawy jakości korzystania z usług telefonii komórkowej zamontowano stacje 
bazowe w Baborowie na obiekcie elewatora zbożowego przy ul.Opawskiej  oraz na obiekcie 
komina przemysłowego przy ul.Powstańców. Istnieje również możliwość korzystania z internetu 
za pośrednictwem drogi radiowej.
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2.8.6Elektroenergetyka
3.
Sieć elektroenergetyczna oraz urządzenia elektroenergetyczne z nią związane na terenie gminy 
Baborów eksploatowane są przez zakład Energetyczny Opole S.A. Przez teren gminy Baborów 
przebiega trasa linii napowietrznej 110kV relacji Głubczyce - Kietrz – Studzienna, długość tej 
linii w granicach gminy wynosi 12km.  Na terenie gminy pracuje 48 stacji transformatorowych. 
Zainstalowana moc stacji SN/nn wynosi 13,966 MVA. 

3. Wstęp do Planu Rozwoju
3.1.Elementy wyróżniające miasto

• Położenie  
- bliskość granicy czeskiej
- malownicze pagórkowate tereny
– niewielkie zadrzewienia ale z ciekawą roślinnością

• Obiekty  
- zabytkowy kościół drewniany
- zabytkowy układ urbanistyczny
- zabytkowe figury świętych
- zabytkowy ratusz
- zabytkowy spichlerz
- nowoczesna oczyszczalnia  ścieków 
-  nowoczesne  składowisko  odpadów  komunalnych  z  możliwością  rozbudowy  o  kolejne 
kwatery
- place zabaw, w tym jeden z fontanną 
- park miejski z amfiteatrem
- stadion sportowy
- świetlica środowiskowa z internetem
- sale spotkań
– biblioteka publiczna z internetem

• inne  
- fakty i postacie historyczne
- tradycje, obrzędy
- dożynki
- nowoczesne rolnictwo, dobre gleby
- dobrze rozwinięte ogrodnictwo
- aktywni przedstawiciele osiedli
- park miejski jako centrum rekreacji
- cykliczne imprezy kulturalno – sportowe
- stacja opieki Caritas, gabinet rehabilitacyjny
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3.2. Analiza zasobów – ujęcie tabelaryczne

OPIS ZASOBU, JAKIM MIASTO DYSPONUJE ZNACZENIE ZASOBU 
(ODPOWIEDNIO ZAZNACZ 

ZNACZENIE ZASOBUmałe duże Wyróżniające 
miasto

1 2 3 4 5

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Walory 
krajobrazu

Baborów położony jest  na  Płaskowyżu Głubczyckim.  Płaskowyż 
jest wysoką równiną lessową o urodzajnych glebach z nielicznymi 
płatami lasu, rozcięty licznymi dolinami rzecznymi stanowiącymi 
główne korytarze ekologiczne. Miasto Baborów usytuowane jest w 
strefie  doliny  rzeki  Psiny.  Większość  powierzchni  terenów  dna 
dolinnego  zajmują  użytki  zielone,  natomiast  w  granicach 
zainwestowania  miejskiego  często  są  użytkowane  w  postaci 
przydomowych ogródków działkowych. 

x

Walory 
przyrodnicze

Najistotniejsze  zgrupowania  roślinne  na  terenie  miasta  Baborów 
zlokalizowane  są  w  strefie  dolinnej  rzeki  psiny,  lub  w  jej 
najbliższym  sąsiedztwie.  Należą  do  nich  m.in.  Łąki  wilgotne, 
zbiorowiska łąkowe przechodzące w szuwary trzcinowe (w pobliżu 
osadników Cukrowni). Wzdłuż bocznych cieków można wyróżnić 
wąskie  ciągi  starodrzewia  łęgowego  olszy  czarnej,  topoli  oraz 
różnych gatunków wierzb. W południowej części miasta, na zboczu 
skarpy występuje kompleks leśny z takimi gatunkami drzew jak: 
klon pospolity, topola kanadyjska, sosna, świerk, lipa drobnolistna. 
Rejon  wyrobisk  po  byłej  cegielni  stanowi  obszar  zróżnicowany 
siedliskowo z wierzbą iwą, bzem czarnym, topolą osiką, brzozami, 
głogiem. W obrębie miasta można wyróżnić dwie powierzchnie o 
dorodnym i  dobrze zachowanym drzewostanie.  Jedną z nich jest 
niewielki park miejski, gdzie można znaleźć stare okazy lipy, klony 
pospolite, jawory, brzozy dęby czerwone. Drugą powierzchnią jest 
cmentarz,  na  którym  oprócz  lipy  drobnolistnej,  cisy  pospolite, 
sosny wejmutki, żywotników. Tutaj dość często występuje bluszcz 
pospolity oplatający drzewa.

Swobodne  przemieszczanie  fauny  jest  bardzo  utrudnione  ze 
względu na wąskie ciągi zieleni. Ponadto dolina w strefie miejskiej 
posiada  znaczny  udział  zabudowy,  gdzie  ciągłość  swobodnej 
migracji  organizmów jest  silnie zaburzona.  Zdecydowanie lepsze 
warunki  siedliskowe  występują  w  strefach  granicznych  miasta. 
Można zauważyć występowanie takich okazów jak: żaba trawna, 
ropucha  szara,  żaba  wodna,  jaszczurka  zwinka,  zaskroniec  oraz 
ptaki  tj.  Szpak,  wróbel,  gawron,  kos,  sroka,  kawka,  skowronek, 
kuropatwa,  trznadel,  szczygieł,  ortolan,  zięba,  kwiczoł,  bocian 
biały,  myszołów.  Środowisko  sprzyja  występowaniu  drobnych 
ssaków upraw polnych,  będących niejednokrotnie szkodnikami tj 
mysz,  nornik,  kret oraz większe ssaki:  lis,  łasica,  kuna domowa, 
zając szarak, sarna.

x
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OPIS ZASOBU, JAKIM MIASTO DYSPONUJE ZNACZENIE ZASOBU 
(ODPOWIEDNIO ZAZNACZ 

ZNACZENIE ZASOBUmałe duże Wyróżniające 
miasto

Wody 
powierzchni
owe

Teren  miasta  położony  jest  całkowicie  w  zlewni  rzeki  Psiny  – 
lewobrzeżnego  dopływu  rzeki  Odry.   Psina  charakteryzuje  się 
przeciętną szerokością oraz wcięciem koryta poniżej dna doliny w 
granicach  0,5  –  1,5m,  natomiast  cieki  boczne,  wyznaczające  na 
znacznej przestrzeni granicę dna doliny Psiny, posiadają koryta o 
szerokości  około  1m  i  cechują  się  niewielkim  przepływem, 
znacznie  uzależnionym  od  stanu  pierwszego  poziomu  wód 
gruntowych  oraz  ilości  opadów.  W  okresach  suchych  koryta 
niektórych  z  tych  cieków  wysychają.  Wody  rzeki  Psiny 
przepływające  przez  miasto  są  narażone  na  zanieczyszczenia 
ściekami  bytowymi  z  posesji  mieszkalnych  jak  również 
poprodukcyjnymi pochodzącymi z terenów zakładów. 

x

Gleby Gleby  na  terenie  miasta  Baborowa,  jak  i  w  jego  otoczeniu 
charakteryzują  się  wysoką  przydatnością  dla  produkcji  rolnej. 
Użytki zielone cechuje szeroka rozpiętość bonitacyjna, od II do VI 
klasy jakości gleb, przy czym, gleby rolne średniej jakości, słabe i 
najsłabsze  przeważają  w zachodnich  granicach  miasta,  natomiast 
gleby II klasy, tj. Gleby orne bardzo dobre występują w granicach 
wschodnich  Baborowa.  Użytki  rolne  występujące  na  zboczach  i 
wyniesieniach cechuje przewaga gruntów I,II, IIIa i częściowo IV 
klasy bonitacyjnej.

x

Kopaniny W obrębie miasta Baborów występują dwa udokumentowane złoża 
surowca  ilastego.  Złoża  te  były  eksploatowane  na  potrzeby 
przemysłu ceramiki budowlanej znajdujących się w mieście dwóch 
cegielni, przy ul.Kolejowej i przy ul.Głubczyckiej. Złoża surowca 
ilastego  reprezentowane  są  przez  czwartorzędowe  lessy  i  glinki 
lessopodobne  o  zmiennej  miąższości.  Glinki  lessopodobne  są 
surowcem chudym i  prawie  całkowicie  wolnym od szkodliwego 
marglu oraz soli rozpuszczalnych w wodzie.

x

ŚRODOWISKO KULTUROWE

Walory 
architektury 
wiejskiej i 
osobliwości 
kulturowe

W mieście przeważa zabudowa zwarta. W starej części miasta jest 
to  zabudowa  zagrodowa  oraz  w  rynku  i  okolicach  obiekty 
wielorodzinne.  W  części  nowozainwestowanej  są  to  bloki 
mieszkalne oraz zabudowa jednorodzinna. 

x

Walory 
zagospodaro
wania 
przestrzenne
go

Baborów  to  stara  osada  powstała  na  skrzyżowaniu  dróg 
handlowych, biegnących z Głubczyc do Raciborza oraz z Koźla do 
Kietrza i  Opawy.  Funkcja miasta  jako osady targowej  wycisnęła 
swe  piętno  w  układzie  Baborowa.  Bardzo  wydłużony  Rynek  w 
formie  trójkąta,  którego  podstawę tworzą  ulice  Świerczewskiego 
(dawna  Kozielska)  i  Opawska  a  wierzchołek  ulica  Głubczycka. 
Przy wierzchołku tym usytuowany jest kościół parafialny. 

x
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OPIS ZASOBU, JAKIM MIASTO DYSPONUJE ZNACZENIE ZASOBU 
(ODPOWIEDNIO ZAZNACZ 

ZNACZENIE ZASOBUmałe duże Wyróżniające 
miasto

Zabytki Na terenie miasta występuje wiele zabytków nieruchomych, część z 
nich  wpisanych  do  księgi  rejestru  zabytków  Opolskiego 
Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  podlegające  ochronie 
ustawowej:  układ  urbanistyczny  miasta,  kościół  parafialny  p.w. 
N.M.P., ratusz, kościół cmentarny p.w. św. Józefa, domy Rynek 8, 
13,  17,  spichlerz  ul.  Wiejska,  dom  ul.  Wiejska.  Oraz  ok.  59 
obiektów wpisanych  do ewidencji.  Oprócz  tego występuje  wiele 
zabytków  ruchomych  tj.  Rzeźby,  malarstwo,  wyroby  rzemiosła 
artystycznego. W rejestrze WO SOZ w Opolu znajduje się 43 karty 
ewidencyjne oraz 58 fiszek adresowych.

x

Zespoły 
artystyczne

We wrześniu tego roku powstał zespół mażerotek, trwają próby i 
ćwiczenia. Pierwsze efekty będą widoczne za kilka miesięcy. Przy 
szkole podstawowej od kilku lat działa zespół artystyczny „Psotki”.

x

DZIEDZICTWO RELIGIJNE I HISTORYCZNE

Miejsca, 
osoby i 
przedmioty 
kultu

Miejscem  kultu  w  naszej  miejscowości  jest  przede  wszystkim 
kościół parafialny p.w. N.N.M.P., który był konsekrowany w 1340 
roku. Często był przebudowywany. Spłonął w 1807 roku, poczym 
został  odbudowany.  W  1820  roku  wieża  kościelna  została 
zniszczona  uderzeniem  pioruna,  w  1836  roku  ponownie  płonie, 
poczym został odbudowany w 1853roku.

Wiele  więcej  szczęścia  miał  kościół  drewniany  św.  Józefa. 
Zbudowany  w  1702  roku  na  rzucie  krzyża  greckiego  z  dobrze 
zachowanymi  drewnianymi  ołtarzami  i  rzeźbami  o  cechach 
stylowych rokoko. Nabożeństwa odbywają się w tylko w okresie 
letnim  oraz  okolicznościowo  (np.  Odpust  19  marca  ku  czci  św. 
Józefa,  obchody  triduum  paschalnego,  tradycyjnie  od  1718r 
urządzany jest Grób Chrystusa).

Przy  ul.Opawskiej  znajduje  się  kaplica  wybudowana pod koniec 
XIX w. Nabożeństwa odprawiane są kilka razy w roku.

x

Święta, 
odpusty, 
pielgrzymki

Corocznie w dniu 19 marca, ku czci głównego patrona kościółka 
św. Józefa odprawiane są msze św. odpustowe. Również 16 lipca 
odprawiane  są  uroczyste  obchody  święta  Matki  Boskiej 
Szkaplerznej. Szczególne traktowanie tego święta wynika m.in. z 
tego, że od 1946r posługę duszpasterską w parafii oraz opieką nad 
obiektami  sakralnymi  sprawują  o.o.Karmelici,  którzy  propagują 
kult  Madonny  Szkaplerznej.  Wśród  mieszkańców  Baborowa  i 
okolic kult Matki Boskiej Szkaplerznej trawa od ponad 200-stu lat. 
Święto  przyciąga  do  miasta  wielu  gości-pielgrzymów,  są  to 
zazwyczaj  byli  mieszkańcy  Baborowa  wraz  z  rodzinami. 
Przeważnie  są  to  osoby,  które  przed  laty  wyjechały  na  stałe  do 
Niemiec.

Odpustom kościelnym zawsze towarzyszą kramarze, gdzie można 
zakupić dewocjonalia oraz przeróżne zabawki dla dzieci.

x
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OPIS ZASOBU, JAKIM MIASTO DYSPONUJE ZNACZENIE ZASOBU 
(ODPOWIEDNIO ZAZNACZ 

ZNACZENIE ZASOBUmałe duże Wyróżniające 
miasto

Tradycje, 
obrzędy, 
gwara

Na terenie miasta przetrwały do dziś i  są pielęgnowane, głównie 
przez przedszkola i szkoły, takie tradycje jak:

- topienie Marzanny i chodzenie z gaikiem

-  chodzenie  z  kogucikiem,  symbolem  świąt  wielkanocnych, 
malowaniem pisanek 

- mikołajki

- jasełka.

Corocznie  obchodzone  jest  święto  plonów  –  Dożynki.  Dożynki 
rozpoczynają  się  mszą  św.  W  kościele,  na  której  zostaje 
poświęcony wieniec dożynkowy, symbol pracy rolnika.  Po mszy 
wyrusza z kościoła korowód dożynkowy. Zazwyczaj część oficjalna 
imprezy  odbywa  się  w  amfiteatrze  parku  miejskiego   przy 
ul.Moniuszki. Występy artystyczne dzieci i  młodzieży oraz dobra 
muzyka zapewnia świetną zabawę.  Dożynki parafialne odbywają 
się  również  w  kaplicy  przy  ul.Opawskiej,  gdzie  gospodarze  po 
mszy św. dzielą się chlebem a później kawą i ciastem tworząc przy 
tym rodzinną atmosferę.

x
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OPIS ZASOBU, JAKIM MIASTO DYSPONUJE ZNACZENIE ZASOBU 
(ODPOWIEDNIO ZAZNACZ 

ZNACZENIE ZASOBUmałe duże Wyróżniające 
miasto

Legendy, 
podania i 
fakty 
historyczne

Założony w 1296 r. BABORÓW (Bauerwitz) był osadą słowiańską 
podporządkowaną początkowo biskupstwu wrocławskiemu i jednocześnie 
księstwu opolsko-raciborsklemu, a następnie biskupstwu w Ołomuńcu na 
Morawach.Bezpośrednią pieczę nad miasteczkiem sprawowały siostry 
zakonne klasztoru Dominikanek z Raciborza.
W 1405 r. Baborów był już miasteczkiem zarządzanym przez magistrat, 
który wydawał metryki urodzenia. W 1575 r. Margraf Fredrich nadal 
miastu prawo prowadzenia dwóch jarmarków -jednego rocznego i jednego 
tygodniowego. W 1750 r. w mieście działały cechy szewców, kuśnierzy, 
tkaczy l kowali. 1368 mieszkańców mówiło po polsku i po morawsku. 
Piwo warzone było w 50 budynkach. Następuje rozwój handlu, który 
prowadzony był przez trzy komory handlowe. W tym okresie miasto 
posiadało: 4 piekarzy, l fryzjera, 5 bednarzy, 14 szynkarzy, 1 farbiarza. 2 
rybaków. 7 rzeźników. 12 kuśnierzy, 10 tkaczy, l murarza, 2 młynarzy, l 
olejarza, l kołodzieja, 4 garbarzy, 2 siodlarzy. I ślusarza. 7 kowali, 9 
krawców, 49 szewców, l mydlarza, l cieślę, 6 stolarzy, 3 garncarzy. 
   W magistracie urzędował burmistrz, szef policji, komornicy, radca i 
notariusz. Urzędami Królewskimi były: Urząd Pocztowy i Urząd Rolny. 
Od roku 1752 Baborów został włączony w system połączeń pocztowych 
przez uruchomienie w nim komory pocztowej podległej poczcie w 
Głubczycach. Przez następne dziesięciolecia przetaczał się przez nasze 
miasto dyliżans pocztowy Dla poczty w kierunku Kietrza była nasza 
miejscowość stacją końcową. Stąd bowiem kursowała do tej miejscowości 
poczta piesza. Przez Baborów do Raciborza i Pszczyny kursowała dwa 
razy w tygodniu poczta z Wrocławia oraz Gdańska.
W 1836 r. Baborów był miejscem wielkiego pożaru, który zniszczył 
zupełnie zabudowę jednej z dwu głównych ulic miasta - ul. Głubczycką.
Dla pełnego rozkwitu naszego miasta decydujące znaczenie miała budowa 
kolei żelaznej. Uroczyste otwarcie Unii Głubczyce - Racibórz nastąpiło w 
dniu 15.10.1856 r. Dopiero jednak po 53 łatach poszerzono Unię o 
połączenie z Troppau (Austria) przez Koźle do Kędzierzyna. Nowoczesna 
Cegielnia Rudzińskiego oraz Fabryka Cukru miały własne rampy 
kolejowe. 
Pod koniec XIX w. powstały tu cukrownia i cementownia: w 1909 r. 
otwarto w Baborowie 3 cegielnie, 2 parowe młyny, słodownię, mleczarnię i 
fabrykę kafli. 

Ważnym wydarzeniem w dziejach Baborowa było w 1928 roku włączenie 
Jaroniowa do miasta. Stanowiło to naturalną konsekwencję zrastania się od 
dawna obu miejscowości w jeden organizm, o ścisłych związkach 
gospodarczych.

W czasie drugiej wojny światowej, w marcu 1945r po przejściu przez 
miasto frontu, wojska radzieckie dokonały ogromnych zniszczeń i 
grabieży. Część ludności niemieckiej została wywieziona do Niemiec. W 
związku z tym zaistniała możliwość osiedlania się mieszkańców z Polski 
centralnej oraz repatriantów ze wschodu. Po wojnie miasto powoli 
zmieniało swe oblicze. Zaczęto od porządkowania zabudowy 
mieszkaniowej. W 1958/59 roku oddano do użytku nową szkołę, w 1960 
odbudowano gazownię miejską, założono 50 punktów świetlnych, w 1961r 
powstało Kółko Rolnicze, w 1963r rozpoczęła produkcję filia Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej z Głubczyc.

x
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Ważne 
postacie 
historyczne

Dla Baborowa ważne postacie historyczne to osoby, które 
przyczyniły się do budowy kościółka drewnianego „józefka”. Był 
to ówczesny proboszcz parafii, w latach 1668-1705  Simon Peter 
Mottloch z Bogucic oraz Franciszek Larisch z Nasiedla, Dziedzic w 
Rakowie i Szczytach i fundatorka drewna na budowę Katarzyna 
Larysz właścicielka majątku w Rakowie.

Z Baborowa wywadził się duchowny misjonarz Adam Krawarski 
(1585-1660) przebywał w klasztorze w Ołomuńcu i Brnie w 1618r 
został kapłanem, przebywał na terenie Węgier, Bawarii, Taborze, 
Hradcu Karlovem i Pradze.

Z okolic Baborowa w XIX stuleciu wywodziło się trzech kapłanów, 
którzy zasłużyli się dla rozwoju i kultury.

W Dziećmarowie urodził się ks. Biskup Anastazy Sedlag (1787-
1856). Pełnił funkcję inspektora szkolnego w powiecie opolskim i 
od 1823r proboszcza parafii Świetego Krzyża w Opolu. W 1833r 
otrzymał doktorat honoris causa teologii na uniwersytecie we 
Wrocławiu. Od 1834r biskup diecezji w Pelplinie, gdzie 
zorganizował gimnazjum katolickie. W rodzinnym Dziećmarowie 
powstała w 1853r fundacja dla biednych.

Innym zasłużonym kapłanem był pochodzący z Dzielowa ks. Józef 
Wilpert (1856-1944) badacz katakumb starochrześcijańskich w 
Rzymie, wybitny archeolog, autor wielu publikacji z historii sztuki 
starochrześcijańskiej, wykładowca na wielu uniwersytetach.

Z Jaroniowa pochodził ks. Ulitzka (1873-1953) działacz 
niemieckiej partii katolickiej Centrum. Od 1910r proboszcz parafii 
św.Mikołaja w Raciborzu, w latach 1919-1933 poseł do Reichstagu. 
W 1944r osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Po 
wyzwoleniu przybył do Raciborza, lecz wkrótce wrócił do Berlina, 
gdzie przebywał do śmierci.

Dr Feliks Steuer (1889-1950) urodził się w Sułkowie. Studiował 
slawistykę we Wrocławiu, W latach trzydziestych był dyrektirem 
gimnazjum męskiego w Katowicach i współpracownikiem Polskiej 
Akademii Umiejętności w Krakowie. W 1934r wydał pracę Dialekt 
sułkowski, a w 1937r Narzecze baborowskie. Zgodnie z życzeniem 
pochowany został w Baborowie.

x

OBIEKTY I TERENY
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Działki pod 
zakłady 
usługowe i 
przemysłowe

Na terenie miasta znajdują się nieruchomości będące własnością 
Gminy, które w MPZP wyznaczone zostały pod działalność 
inwestycyjną, należą do nich:

• ul.Głubczycka teren pod budowę stacji paliw o pow. 0,50ha

• ul.Głubczycka – teren przemysłu, składów i budownictwa z 
podstawowym przeznaczeniem dla zakładów produkcyjnych w 
szczególności z przetwórstwem rolno-spożywczym o pow. 
4,3ha

• ul.Krakowska (przy OSP) – teren usług, handlu i gastronomii o 
pow. 0,22ha (obiekt w 50% stanu surowego z możliwością 
adaptacji na usługi i handel)

• ul.Wiejska – teren budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego w centrum miasta pow. 1,0ha (rozpoczęta 
budowa obiektu przewidującego 44 mieszkania i lokale 
usługowe na paterze)

• ul.Krakowska (budynek starej szkoły) – teren z podstawowym 
przeznaczeniem dla usług zdrowia, zakładu opikuńczo-
leczniczego oraz drobny handel oraz usługi nieuciążliwe 
pow.0,46ha.

x

Pustostany 
mieszkaniow
e, 
magazynowe 
i po 
przemysłowe

9. ul.Kuroczkina (magazyny)– teren zorganizowanej działalności 
inwestycyjnej (rzemiosła) z podstawowym przeznaczeniem dla 
zakładów rzemieślniczych prowadzących działalność związaną 
z obsługą ludności o pow. 1,5ha

10. obiekty po cegielniach przy ul.Kolejowej i przy ul.Głubczyckiej 
będące prywatną własnością 

11. jest wiele opuszczonych, zdewastowanych budynków 
mieszkalnych, które są prywatną własnością

x

Tradycyjne 
obiekty 
gospodarskie 
wsi 
(spichlerze, 
kuźnie, 
młyny)

- zabytkowy spichlerz przy ul.Wiejskiej z bardzo ciekawą 
konstrukcją drewnianą, ostatnio wykorzystywany jako magazyn, 
hutrownia, jest własnością prywatną mieszkańca Baborowa

x

Place i 
miejsca 
publicznych 
spotkań

W sali widowiskowej przy ul. Rynek 9 prowadzoe są spotkania z 
mieszkańcami, występy artystyczne dzieci i młodzieży, zajęcia 
poalekcyne itp. W tym samym obiekcie fnkcjonuje świetlica 
środowiskowa dla dzieci i młodzieży. Większość imprez odbywa 
się w parku miejskim im. Sybiraków przy ul.Moniuszki. Znajdję się 
tam amfiteatr z płytą taneczno zabawową.

x
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Miejsca 
sportu i 
rekreacji

Przy ul.Wąskiej znajduje się stadion sportowy z trybunami, 
oświetleniem, bieżnią oraz zapleczem socjalnym dla sportowców. 
Stadion jest ogrodzony i kożystają z niego głównie członkowie 
klubu sportowego. Obok jest  rezerwowa płyta  boiska oraz boisko 
do piłki siatkowej plażowej, zktórych mogą korzystać mieszkańcy 
miasta. Dla młodszej grupy mieszkańców są trzy place zabaw: przy 
ul.Opawskiej, przy ul.Wiejskiej oraz przy ul.Kościuszki (z 
fontanną) oraz park miejski przy ul.Moniuszki. Na końcu 
ul.Raciborskiej w sąsiedztwie lasu jest ścieżka zdrowia z miejscem 
na ognisko, niestety  jest ona bardzo zdewatowana.

x

GOSPODARKA, ROLNICTWO

Specyficzne 
produkty 
(hodowle, 
uprawy 
polowe)

Z uwagi na bardzo dobre gleby uprawiane są głównie: pszenica, 
buraki cukrowe, rzepak i kukurydza. W mieście bardzo dużo osób 
zajmuje się ogrodnictwem. Warzywa są uprawiane w tunelach 
foliowych i szklarniach. Do najbardziej popularnych upraw 
ogrodniczych należą; pomidor, ogórek, sałata. W ostatnich latach 
wielu ogrodników zajmuje się również produkcją kwiatów. 

x

Znane firmy 
produkcyjne 
i zakłady 
usługowe

Na terenie miasta ważniejsze podmioty gospodarcze są związane z 
rolnictwem,  należą  do  nich  m.in.  DOBROPASZ  Grupa  Rolipex 
Oddział  Baborów, Zakład Rolny Baborów, Akropol,  Spółdzielnia 
Usług  Rolniczych  w Baborowie,  Zakład  Usług  Komunalnych  w 
Baborowie, Cukrownia Baborów.

x

Możliwe do 
wykorzystan
ia odpady 
poprodukcyj
ne

Do  rolniczego  wykorzystania  mogą  być  przeznaczone  skratki 
powstające na oczyszczalni ścieków w Baborowie oraz obornik i 
gnojowica  wytwarzana  przez  Zakład  Rolny  w  Baborowie  przy 
ul.Krakowskiej.

x

SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI

Korzystne, 
atrakcyjne 
sąsiedztwo 
(duże 
miasto, 
arteria 
komunikacyj
na, atrakcja 
turystyczna)

Miasto Baborów położone jest  w odległości  75km od Opola,  od 
Głubczyc  –  15km,  od  Kietrza  16km,  od  najbliższego  przejścia 
granicznego w Piotrowicach Głubczyckich odległość wynosi 25km. 
Baborów  położony  jest  niekorzystnie  w  sieci  dróg  kołowych. 
Główne szlaki tej części województwa omijają miasto.

x
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Ruch 
tranzytowy

Przez  miasto  Baborów  przebiegają  drogi  powiatowe,  do 
ważniejszych  należą:  1262  O  Racibórz  –  granica  województwa 
śląskiego-Baborów – Bernacice, 1225 O Baborów  - Sucha Psina 
(do drogi woj. Nr.416), 1226 O Baborów – Dziećmarów do dk 38, 
1261 O Baborów -Szczyty (do drogi woj. Nr 417). Przez miasto 
Baborów  przebiegają  drugorzędne  jednotorowe  linie  kolejowe 
relacji  Racibórz- Baborów – Głubczyce – Racławice oraz relacji 
Kędzierzyn – Koźle – Pilszcz. Stacja kolejowa przystosowana jest 
do  obsługi  pasażersko  –  towarowej.  Obecnie  linie  kolejowe  nie 
obsługują  ruchu  pasażerskiego,  lecz  jedynie  towarowy.  Stacja 
Baborów  przystosowana  jest  do  obsługi  bocznic  kolejowych  do 
zakładów; Cukrowni, Elewatora zbożowego.

x

Przyjezdni 
stali i 
sezonowi

Miasto Baborów odwiedzają przede wszystkim goście z Niemiec, 
którzy przed laty wyjechali na stałe.  Przeważnie przyjeżdżają do 
krewnych lub znajomych w okresie świąt lub wakacji letnich.

x

INSTYTUCJE

Placówki 
opieki 
społecznej

Na  terenie  miasta  Baborów  przy  ul.Dąbrowszczaków37  jest 
Ośrodek Pomocy Społeczenej, przy ulRynek 3 jest  Stacja Opieki 
Caritas  oraz na parterze przychodni zdrowia przy ul.Kościuszki3 
znajduje się gabinet rehabilitacyjny Caitas.

x

szkoły W  mieście  Baborów  dzieci  objęte  są  opieką  przedszkolną  oraz 
zapewniona jest nauka na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. 
W szkołach działają SKS-y oraz kółka zainteresowań. 

x

Dom kultury W  Baborowie  funkcjonuje  publiczna  biblioteka  z  czytelnią   z 
dostępem do internetu, z której mogą korzystać zarówno dzieci i 
dorośli.  Dodatkowo  od  kilku  lat  prowadzona  jest  świetlica 
środowiskowa  dla  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  miasta,  w  której 
również jest internet. 

x

inne x

LUDZIE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE

OSP Ochotnicza  Straż  Pożarna  posiada  na  wyposażeniu  4  wozy 
strażackie w tym jeden do ratownictwa drogowego. Jest jednostką 
bardzo dobrze  wyposażoną,  od 1998r jest  w krajowym systemie 
ratownictwa gaśniczego. Zrzeszonych jest ok. 60 członków tworząc 
trzy  sekcje  seniorów,  jedną  sekcję  seniorek  oraz  po  dwie 
młodzieżowe drużyny  pożarnicze,  męskie  i  żeńskie.  Zadania  się 
zwiększają wraz ze wzrostem zagrożeń środowiskowych. Jednostka 
uczestniczy  w  gaszeniu  pożarów,  ratowaniem  przed  skutkami 
powodziowymi,  zabezpieczenie  imprez  masowych  na  terenie 
gminy  i  usuwanie  zagrożeń  typu  neutralizacji  substancjami 
ropopochodnymi itp.

x
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3.3. Analiza SWOT
 

Silne strony
1.unikatowy drewniany kościółek 
2.świetlica środowiskowa z bezpłatnym 
dostępem do internetu
3.sala widowiskowa
4.park z amfiteatrem
5.place zabaw
6.boiska i stadion sportowy
7.bardzo dobre gleby i dobry klimat
8.wysoka kultura rolna
9.dobre warunki do przetwórstwa rolno-
spożywczego
10.dobry system telekomunikacji i telefonii 
komórkowej
11.istniejąca oczyszczalnia ścieków i 
kanalizacja
12.wysypisko odpadów
13.istniejące kontakty zagraniczne

Słabe strony
1.niedokończona budowa kanalizacji sanitarnej
2.zanieczyszczona rzeka
3.zły stan nawierzchni dróg lokalnych (gminnych 
i powiatowych)
4.wysokie bezrobocie
5. słaba promocja gminy na zewnątrz
6.niedostateczny dostęp do internetu
7. występujące patologie społeczne
8.niska świadomość społeczna
9.brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych
10.brak usług gastronomicznych
11.brak budownictwa mieszkaniowego
12.zbyt mało kapitału
13. brak przetwórstwa rolno-spożywczego
14.zły stan zabytków
15.zbyt mała aktywność społeczna, bierność 
społeczna, małe zaangażowanie do wspólnego 
działania na rzecz rozwoju

Szanse
1.możliwość współpracy z gminami 
zagranicznymi
2.rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
3.zabytkowy kościółek
4.pozyskanie środków z zewnątrz
5.stworzenie Centrum Rozwoju Gminy
6.rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej
7. rewitalizacja parku miejskiego

Zagrożenia
1.duże bezrobocie
2.zagrożenie przestępczością
3.niska świadomość społeczna
4.duża migracja, odpływ młodych 
wykształconych osób
5.niski poziom płac
6. brak środków na utrzymanie zabytków
7. zły bilans demograficzny
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3.4. Wyniki analizy SWOT

Silne strony

11,12,10

Szanse

6

Słabe strony

1,2,3,6,12,

15

Zagrożenia 

1,3,5

( - )

STANDARD ŻYCIA 
(warunki materialne)

JAKOŚĆ ŻYCIA
(warunki 

niematerialne i  
duchowe)

Silne strony

2,3,4,5,6

Szanse

4,5,7

Słabe strony

4,5,6,7,8,11,
15

Zagrożenia 

1,2,3,4,5

( - )

Silne strony

1,2,3,4,5,13

Szanse

1,3,7

Słabe strony

3,5,11,14,15

Zagrożenia

4,1,6 

( + )

TOŻSAMOŚĆ 
MIASTECZKA  I 
WARTOŚĆ ŻYCIA W 
MAŁYM MIEŚCIE

BYT
(warunki  

ekonomiczne)

Silne strony

7,8,9,10,13

Szanse

1,2,4,5,6

Słabe strony

1,2,3,5,9,10,1
1,12,13

Zagrożenia 

1,3,4,5,6

( - )

Z  analizy  SWOT wynika,  iż  w  naszej  miejscowości  standard  życia  jest  słaby,  ale  wpływ 
otoczenia jest pozytywny i daje duże szanse na lepsze zmiany. 
Jakość życia jest przeciętna a szanse na jej poprawę są raczej małe. 
Byt nie jest zadowalający – ludzie pomimo trudnej sytuacji gospodarczej jakoś sobie radzą, co 
jest stroną pozytywną miejscowości.
Podsumowując stwierdzamy, że tożsamość i wartość życia mieszkańców jest niska.
Wniosek nasuwa się sam – konieczność podniesienia wartości życia.

4. Program długoterminowy
Przewidywany czas realizacji  programu długoterminowego to  okres  przypadający na  lata 
2005-2013. Program długoterminowy wyznacza cel rozwoju miejscowości, do jakiego będą 
dążyć jej mieszkańcy, używając zasobów własnych i silnych stron miasta.
Drogę rozwoju kieruje wizja, jaką mieszkańcy przyjęli do realizacji swoich potrzeb.
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Wizja
Baborów – miasto przyjazne środowisku, estetyczne, spokojne, z dobrze rozwiniętą 

infrastrukturą, zapewniające mieszkańcom czynny wypoczynek i rekreację 
oraz zapewniające dobrą ofertę imprez kulturalnych.

Miasto, w którym warto mieszkać z uwagi na oferowane walory wynikające z położenia. 

Program długoterminowy obejmuje projekty, których realizacja wzmocni wszystkie dziedziny 
życia na wsi. Programy zostały zaszeregowane według celów jakie mają spełniać.

4.1.Tożsamość miasta i wartość życia w małym miasteczku

cele
1. integracja społeczna
2. wypromowanie zasobów miasta
3. współpraca z partnerskimi gminami z zagranicy

projekty
1. coroczne targi kwiatów
2. coroczny turniej sołectw
3. zorganizowanie dni Baborowa 
4. promocja miasta i gminy
5. spotkania z partnerami zagranicznymi, wymiana doświadczeń

do osiągnięcia celu wykorzystamy:
- aktywności mieszkańców
- pozyskane środki zewnętrzne
- współpracę z ogrodnikami
- poparcie gminy
- wykorzystanie zasobów

Realizacja tych projektów ma na celu podniesienie tożsamości i  wzrost wartości życia w 
małym mieście.

4.2.Standard życia

cele
1. rozwój budownictwa mieszkaniowego
2.  objęcie  wszystkich  mieszkańców  prawidłową  gospodarką  odpadami  i  nieczystościami 
płynnymi
3. poprawa estetyki miasta
4. zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawa stanu dróg
5. poprawa stanu dróg i chodników
6. poprawę bezpieczeństwa – budowa systemu monitoringu

projekty
1. ustawienie pojemników do segregacji
2. remonty obiektów gminnych
3. rewitalizacja parku miejskiego
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4. odnowienie placów zabaw i ścieżki zdrowia
5. zagospodarowanie nieużytkowanych terenów w mieście
6. budowanie ścieżek rowerowych
7. kontynuowanie akcji sprzątania świata
8.poprawa oświetlenia miasta
9. remonty kamienic w centrum miasta
10.poprawa  stanu  infrastruktury  technicznej  tj.  Kanalizacja  sanitarna,  deszczowa,  sieć 

wodociągowa, sieć gazowa

do osiągnięcia celu wykorzystamy:
- inicjatywę mieszkańców
- pomoc gminy
- szkolenia
- pomoc specjalistów z danej dziedziny
- środki finansowe gminy, fundusze strukturalne oraz inne środki poza budżetowe

Największą przeszkodą do podniesienia standardu życia jest brak środków finansowych.

4.3.Jakość życia

cele
1. integracja społeczności lokalnej
2. wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa
3. rozwój młodzieży
4. rozbudowa infrastruktury społecznej
5. przeciwdziałanie występującym patologiom
6. opieka nad osobami starszymi

projekty
1. opracowanie i upowszechnienie kalendarza imprez odbywających się cyklicznie
2. stworzenie dla dzieci i młodzieży możliwości rozwoju nowych zainteresowań
3. modernizacja i doposażenie istniejących ośrodków kultury
4. utworzenie ośrodka opiekuńczego dla osób starszych
5. zorganizowanie  pomocy  dla  osób  wymagających  opieki,  pochodzących  z  rodzin 

patologicznych

do realizacji celu wykorzystamy:
- aktywnych mieszkańców 
- istniejącej bazy lokalowej
- tablic informacyjnych
- lokalnej prasy
- specjalistów z danej dziedziny
- pozyskane środki finansowe

Na  podniesienie  jakości  życia  największy  wpływ  mają  inicjatywy  i  zaangażowanie 
mieszkańców, przy wsparciu Gminy.
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4.4.Byt

cele 
1. podniesienie atrakcyjności miasta
2. stworzenie możliwości zatrudnienia lokalnej społeczności
3. podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
4. zwiększenie zainteresowania inwestorów w celu rozwoju działalności gospodarczych

projekty
1. opracowanie strony internetowej promującej miasto
2. szkolenia, kursy podnoszące kwalifikacje mieszkańców
3. rozwój drobnych usług
4. rozwój agroturystyki
5. utworzenie bazy parkingowo-hotelowej z gastronomią na trasie Polska - Czechy

do realizacji celu wykorzystamy:
- zasobów miasta
- aktywności społeczności lokalnej
- mediów
- specjalistów z danej dziedziny
- pozyskane środki finansowe

Realizacja wyznaczonych projektów w znacznym stopniu poprawi byt mieszkańców.
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Plan długoterminowy

I. Plan rozwoju II.Program rozwoju

1.Cele 2. co pomoże osiągnąć cele? 3. Co może przeszkodzić?

ZASOBY czego 
użyjemy?

SILNE STRONY I SZANSE co 
wykorzystamy?

SŁABE STRONY? Co 
wyeliminujemy? 
ZAGROŻENIA Czego 
unikniemy?

Projekty -  co 
zamierzamy 
wykonać?

TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA W MAŁYM MIEŚCIE

1. integracja 
społeczna
2. 
wypromowan
ie zasobów 
miasta
3. współpraca 
z 
partnerskimi 
gminami z 
zagranicy

- aktywnych 
mieszkańców
- pozyskanie środków 
zewnętrznych
- współpraca z 
ogrodnikami
- poparcie gminy
- wykorzystanie 
zasobów

- unikatowy drewniany 
kościółek 
-świetlica środowiskowa z 
bezpłatnym dostępem do 
internetu 
-sala widowiskowa 
-park z amfiteatrem 
-place zabaw 
-boiska i stadion sportowy 
-istniejące kontakty zagraniczne 
-możliwość współpracy z 
gminami zagranicznymi

- zły stan nawierzchni dróg 
lokalnych 
-słaba promocja gminy 
-brak budownictwa 
mieszkaniowego 
-zły stan zabytków 
-zbyt mała aktywność 
społeczna, bierność społeczna, 
małe zaangażowanie do 
wspólnego działania na rzecz 
rozwoju 
-duże bezrobocie 
-duża migracja, odpływ 
młodych wykształconych osób 
-brak środków na utrzymanie 
zabytków

1.coroczne targi 
kwiatów
2.coroczny turniej 
sołectw
3. zorganizowanie 
dni Baborowa 
4. promocja miasta i 
gminy
5. spotkania z 
partnerami 
zagranicznymi, 
wymiana 
doświadczeń

STANDARD ŻYCIA

1. objęcie 
wszystkich 
mieszkańców 
prawidłową 
gospodarką 
odpadami i 
nieczystościa
mi płynnymi
2. poprawa 
estetyki 
miasta
3. 
zagospodaro
wanie 
przestrzeni 
publicznej, 
4. rozwój 
budownictwa 
mieszkaniow
ego
5.poprawa 
stanu dróg i 
chodników

• inicjatywę 
mieszkańców 

•  środki finansowe 
gminy i fundusze 
strukturalne

• pomoc gminy
12. szkolenia
13.pomoc 

specjalistów z 
danej dziedziny

3. pozyskane środki 
finansowe

- istniejącą oczyszczalnię 
ścieków i kanalizację 
- wysypisko odpadów 
- istniejące kontakty zagraniczne 
- rozbudowę infrastruktury 
teleinformatycznej

-niedokończona budowa 
kanalizacji sanitarnej 
-zanieczyszczona rzeka 
-stan nawierzchni dróg 
lokalnych 
-niedostateczny dostęp do 
internetu                       

 -zbyt małe zaangażowanie 
kapitału inwestycyjnego 

-zbyt mała aktywność 
społeczna, bierność społeczna, 
małe zaangażowanie do 
wspólnego działania na rzecz 
rozwoju 
-duże bezrobocie 
-niska świadomość społeczna 
-niski poziom płac

1. ustawienie 
pojemników do 
segregacji
2. remonty obiektów 
gminnych
3. rewitalizacja parku 
miejskiego
4. odnowienie placów 
zabaw i ścieżki 
zdrowia
5. zagospodarowanie 
nieużytkowanych 
terenów w mieście
6. budowanie ścieżek 
rowerowych
7. kontynuowanie 
akcji sprzątania 
świata
8.poprawa 
oświetlenia miasta
9. remonty kamienic 
w centrum miasta
10. poprawa stanu 
infrastruktury 
technicznej tj. 
kanalizacja sanitarna, 
deszczowa, sieć 
wodociągowa, sieć 
gazowa

• 26



                                                         Plan rozwoju miejscowości Baborów                                                                       

I. Plan rozwoju II.Program rozwoju

JAKOŚĆ ŻYCIA

1. integracja 
społeczności 
lokalnej
2. 
wzmocnienie 
poczucia 
bezpieczeńst
wa
3. rozwój 
młodzieży
4. rozbudowa 
infrastruktury 
społecznej
5. 
przeciwdział
anie 
występujący
m 
patologiom
6. opieka nad 
osobami 
starszymi

- aktywnych 
mieszkańców 
- istniejącej bazy 
lokalowej
- tablic 
informacyjnych
- lokalnej prasy
- specjalistów z danej 
dziedziny
- pozyskane środki 
finansowe

-świetlicę środowiskową z 
bezpłatnym dostępem do 
internetu 
-salę widowiskową 
- park z amfiteatrem 
-place zabaw 
-boiska i stadion sportowy 
-pozyskanie środków z zewnątrz 
-stworzenie Centrum Rozwoju 
Gminy -rewitalizację parku 
miejskiego

-wysokie bezrobocie 
-słaba promocja gminy 
-niedostateczny dostęp do 
internetu 
-występujące patologie 
społeczne 
-niska świadomość społeczna 
-brak budownictwa 
mieszkaniowego 
-zbyt mała aktywność 
społeczna, bierność społeczna, 
małe zaangażowanie do 
wspólnego działania na rzecz 
rozwoju 
-duże bezrobocie 
-zagrożenie przestępczością 
-niska świadomość społeczna 
-duża migracja, odpływ 
młodych wykształconych osób 
-niski poziom płac

1.opracowanie i 
upowszechnienie 
kalendarza imprez
2.stworzenie dla 
dzieci i młodzieży 
możliwości rozwoju 
nowych 
zainteresowań
3.modernizacja i 
doposażenie 
istniejących 
ośrodków 
kulturalnych
4.utworzenie ośrodka 
opiekuńczego dla 
osób starszych
5.zorganizowanie 
pomocy dla osób 
wymagających 
opieki, pochądzących 
z rodzin 
patologicznych

BYT

1. podniesienie 
atrakcyjności 
miasta
2. stworzenie 
możliwości 
zatrudnienia 
lokalnej 
społeczności
3. podniesienie 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców
4. zwiększenie 
zainteresowani
a inwestorów 
w celu rozwoju 
działalności 
gospodarczych

- zasoby miasta
- społeczność lokalną
- media
- specjalistów z danej 
dziedziny
- pozyskane środki 
finansowe

-bardzo dobre gleby i dobry 
klimat 
-wysoka kultura rolna 
-dobre warunki do przetwórstwa 
rolno-spożywczego 
-dobry system telekomunikacji i 
telefonii komórkowej 
-istniejące kontakty zagraniczne 
-możliwość współpracy z 
gminami zagranicznymi -rozwój 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 
-pozyskanie środków z zewnątrz 
-stworzenie Centrum Rozwoju 
Gminy 
-rozbudowa infrastruktury 
teleinformatycznej

-niedokończona budowa 
kanalizacji sanitarnej 
-zanieczyszczona rzeka 
-stan nawierzchni dróg 
lokalnych 
-słaba promocja gminy 
-mała ilość uzbrojonych 
terenów inwestycyjnych 
-brak usług gastronomicznych 
-brak budownictwa 
mieszkaniowego 
-zbyt małe zaangażowanie 
kapitału inwestycyjnego  -brak 
przetwórstwa rolno-
spożywczego 
-duże bezrobocie 
-niska świadomość społeczna 
-duża migracja, odpływ 
młodych wykształconych osób 
-niski poziom płac 
-brak środków na utrzymanie 
zabytków

1.opracowanie 
strony internetowej 
promującej miasto
2. szkolenia, kursy 
podnoszące 
kwalifikacje 
mieszkańców
3. rozwój drobnych 
usług
4. rozwój 
agroturystyki
5. utworzenie bazy 
parkingowo-
hotelowej z 
gastronomią na 
trasie Polska - 
Czechy 
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5. Program krótkoterminowy
Program krótkoterminowy ma na celu zintegrować i pobudzić mieszkańców do działania. 
Programy  zaszeregowane zostały do kategorii „kluczowych problemów”, które związane są 
z  potrzebami  mieszkańców.  Poszczególne  projekty  oceniono  pod  względem  możliwości 
finansowych i organizacyjnych do realizacji.

5.1. Co nas najbardziej zintegruje
Najbardziej  integrujące  są  wspólne  działania  mieszkańców  i  samorządu  gminy  podczas 
imprez kulturalno – sportowych.

Projekt „A”
1. Zorganizowanie turnieju sołectw

5.2. Na czym nam najbardziej zależy
Najbardziej  zależy  nam  na  wypromowaniu  miasteczka,  przyciągnięciu  inwestorów 
tworzących miejsca pracy dla lokalnej społeczności.

Projekt „B”
1. Utworzenie strony internetowej miasta
2. Zorganizowanie targów kwiatowych
3. Pomoc przy tworzeniu miejsc pracy
4. Organizacja cyklicznych imprez promujących gminę

5.3. Co nam najbardziej przeszkadza
Najbardziej przeszkadza nam zły stan infrastruktury technicznej.

Projekt „C”
1. Wykonanie remontów dróg w mieście
2. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej
3. Remont oświetlenia drogowego
4. Wymiana sieci wodociągowej, szczególnie azbestowej

5.4. Co najbardziej zmieni nasze życie
Najbardziej zmieni nasze życie utworzenie i odnowienie istniejących terenów rekreacyjnych 
w mieście.

Projekt „D”
1. Rewitalizacja parku miejskiego 
2. Odtworzenie ścieżki zdrowia i placów zabaw
3. Budowa ścieżki rowerowej

5.5. Co nam przyjdzie najłatwiej
Najłatwiej przyjdzie nam zorganizowanie promocji miasta.

Projekt „E”
1. Opracowanie informatora.
2. Zorganizowanie „dnia hobbysty”
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Pytania dotyczące projektów Propozycje projektów Czy nas na to stać?

organizacyjnie finansowo

Hierarchia 

Co nas najbardziej zintegruje?

Najbardziej  integrujące  są 
wspólne  działania 
mieszkańców  i  samorządu 
gminy  podczas  imprez 
kulturalno – sportowych.

Projekt „A”
1. Zorganizowanie turnieju sołectw

tak Tak, przy 
udziale 

sponsorów

5

Na czym nam najbardziej  
zależy?

Najbardziej  zależy  nam  na 
wypromowaniu  miasteczka, 
przyciągnięciu  inwestorów 
tworzących  miejsca  pracy 
dla lokalnej społeczności.

Projekt „B”
1. Utworzenie strony internetowej miasta
2. Zorganizowanie targów kwiatowych
3. Pomoc przy tworzeniu miejsc pracy

tak Tak, przy 
udziale 

sponsorów

3

Co nam najbardziej  
przeszkadza?

Najbardziej  przeszkadza 
nam zły  stan  infrastruktury 
technicznej.

Projekt „C”
1. Wykonanie remontów dróg w mieście

2. Dokończenie budowy kanalizacji
 sanitarnej, deszczowej

3. Remont oświetlenia drogowego
4. Wymiana sieci wodociągowej, 

szczególnie azbestowej

Przy pomocy 
gminy

Nie, 
pomoc 

finansowa 
z 

zewnątrz, 
udział 
gminy

2

Co najbardziej zmieni  jakość 
naszego życia?

Najbardziej  zmieni  nasze 
życie  utworzenie  i 
odnowienie  istniejących 
terenów  rekreacyjnych  w 
mieście.

Projekt „D”
1. Rewitalizacja parku miejskiego
2. Przebudowa skweru w Rynku 

wraz z renowacją figury
3. Utworzenie miejsc rekreacji dla 

dzieci i młodzieży
4. Budowa kompleksu boisk 

sportowych
5. Odtworzenie ścieżki zdrowia 

6. Budowa ścieżki rowerowej

Przy pomocy 
gminy

Nie, 
pomoc 

finansowa 
z 

zewnątrz, 
przy 

udziale 
gminy

1

Co osiągniemy najłatwiej?

Najłatwiej  przyjdzie  nam 
zorganizowanie  promocji 
miasta.

Projekt „E”
1. Opracowanie informatora.

2. Zorganizowanie „dnia hobbysty”

tak Tak, przy 
udziale 

sponsorów

4

6. Planowane zadania do realizacji w latach 2005-2006
z uwagi na krótki okres realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego... 
przygotowano jedno zadanie. Polegać ono będzie na odnowieniu placu zabaw dla dzieci oraz 
miejsca spotkań przy fontannie w Baborowie przy ul.Kościuszki. Jest to jedno z miejsc często 
odwiedzanych gdyż w pobliżu znajduje  się szkoła podstawowa i  gimnazjum, przychodnia 
zdrowia oraz kościół parafialny. 
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OPIS STANU OBECNEGO:
Place zabaw, zagospodarowane skwerki czy zieleńce częstą stają się etykietą miasta. W tych 

miejscach mieszkańcy często spędzają wolny czas,  młodzi przychodzą z dziećmi, które korzystają 
z elementów zabawowych, starsi przychodzą na spacery, by czasem spotkać kogoś znajomego, by 
czasem posiedzieć na ławce w ciszy.  Bez wątpliwości  miejsca takie  są zarówno cenione przez 
mieszkańców  miasta,  pobliskich  miejscowości  jak  również  odwiedzających  nas  bliższych  i 
dalszych krewnych. Obecnie Baborów posiada kilka takich miejsc zlokalizowanych w pobliskim 
centrum miasteczka, powstałych w latach 50 – 70 ,  wszystkie one pozostawiają wiele do życzenia 
zarówno pod względem technicznym jak i estetycznym.

Z uwagi na powyższe przystąpiono do opracowania projektu mającego na celu rewitalizację 
placu zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki.

Plac usytuowany jest przy drodze głównej, na przeciw widać malowniczo usytuowany na 
lekkim  wzniesieniu  kościół  parafialny  pw.  NNMP ,  z  prawej  strony  przylega  on  do  budynku 
przychodni zdrowia z lewej do prywatnej posesji. Teren ten stanowi działkę zapisaną w ewidencji 
gruntów  jako  działkę  Nr   1326  o  powierzchni  0,2350  ha.  Przed  wojną  teren  ten  należał  do 
ówczesnego szpitala, z tego okresu zachowało się kilka dorodnych drzewostanów – lip, do roku 
2002 znajdował się pomnik przyrody. Od strony ulicy  przedmiotowy teren ogrodzony jest niskim 
murkiem, na którym nasadza się corocznie byliny. Ogrodzenie to typowe dla połowy lat 70 – tych 
nie  stanowi  juz  ozdoby placu,  wymaga całkowitej  renowacji  lub  rozbiórki.  Dodatkowa wzdłuż 
ogrodzenia znajdują się krzewy stanowiące barierę przed hałasem i zanieczyszczeniami z ulicy. 
Znajdująca się zieleń wysoka to drzewa lip, brzozy, głogu i topoli. Niską zieleń stanowią krzewy, 
oraz dwa skwery różane, cała powierzchnia placu obsiana jest trawą. Na placu znajduje się fontanna 
– uruchomiania w okresie letnim będąca wielką frajdę dla bawiących się tam dzieci.  Elementy 
małej architektury takie jak kosze na śmieci, ławki i elementy zabawowe od kilkunastu lat nie były 
wymieniane. Niektóre pochodzą jeszcze z połowy lat  70 - tych. Częste naprawianie i  coroczne 
malowanie nie jest wstanie poprawić ich estetyki oraz funkcjonalności. Na placu znajdują się takie 
elementy  zabawowe  jak:  zjeżdżalnie,  huśtawki,  karuzele,  elementy  sprawnościowe,  wszystkie 
metalowe,  niektóre  mocno  wyeksploatowane  nie  spełniają  już  swoich  funkcji  mogą  stanowić 
zagrożenie dla bawiących się dzieci.

Renowacja placu przy ulicy Kościuszki  zapewni  bezpieczeństwo korzystania  z  urządzeń 
zabawowych  przez  dzieci,  przyczyni  się  do  powstania  ulubionego  miejsca  dla  wszystkich 
mieszkańców i  gości  miasteczka.  Korzystne  położenie  przy  głównej  ulicy  niezbyt  ruchliwej  w 
otoczeniu  zieleni,  z  ciekawym widokiem na  kościół  parafialny  jest  dodatkowym atutem placu 
zabaw.  Realizacja  projektu  zwiększy  atrakcyjność  miasteczka,  pobudzi  wartości  kulturowe  i 
promocje regionu.

ZAKRES PROJEKTU z harmonogramem i szacunkową kwotą:
Planuje się wykonanie następujących prac:
1. Renowacja ogrodzenia od strony ulicy,
2. Wymiana elementów małej architektury, takich jak:

a) ławki,
b) kosze na śmieci,
c) elementy zabawowe i sprawnościowe

3. Modernizacja istniejącej fontanny,
4. Renowacja utwardzenia w otoczeniu fontanny,
5. Przeprowadzenie  niezbędnych  zabiegów  pielęgnacyjnych  na  zieleni  (nasadzenie  nowych 

krzewów, pielęgnacja rabat kwiatowych, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach)
Powyższe prace będą wykonane przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje do podejmowania 
powyższych prac. W bieżącym roku wykonany zostanie projekt, główne prace planowane są na I i 
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II kwartał 2006 roku pod warunkiem otrzymania dofinansowania przez gminę gdyż przewiduje się 
iż wartość zadania będzie wynosiła około 93 tys. złotych.
 
UZASADNIENIE WYBORU ZADANIA
Realizacja  powyższego projektu przyczyni się do powstania miejsca , które zarówno stanie się 
miejscem ulubionym przez  wszystkich mieszkańców, jak również miejscem będącym wizytówka 
miasteczka bezpiecznego  – sielskiej doliny. 

Zaproponowany  zestaw  elementów  zabawowych  dla  dzieci  młodszych  i  starszych 
gwarantuje sprawny rozwój fizyczny dzięki przyjemnej zabawie.

Znajdująca się fontanna w otoczeniu zieleni niskiej i wysokiej sprawi że będzie to miejsce 
doskonałe do wypoczynku jaki i spotkań towarzyskich mieszkańców, które mogą zaowocować w 
przyszłości lepszą współpracą i większym zaangażowaniem w sprawy gminy. 

W mieście Baborów znajduje kilka placów zabawowych, ale wszystkie są zagospodarowane 
elementami,  które  wymagają  wymiany,  które  polepszyłyby  ich  stan  techniczny  i  estetyczny. 
Stworzenie bynajmniej jednego bezpiecznego i estetycznego placu jest celowe i uzasadnione. 

7. Zakończenie 
Poszczególne projekty zawarte w Planie rozwoju miasta Baborów wdrażane będą w oparciu 

o zasady poszczególnych programów, zarówno krajowych jak i unijnych. Założono również, że 
przy  nieinwestycyjnych  projektach  zaangażowani  będą  aktywni  mieszkańcy  gminy.  „Oddolne” 
podejście daje możliwość samorealizacji i poczucie uczestnictwa we wspólnocie i współtworzeniu. 
Wpłynie to pozytywnie na poprawę stosunków międzyludzkich, umocnienie więzi, odstąpienie od 
anonimowości, która może być zagrożeniem dla miasteczka.

Realizacja  zaplanowanych  będzie  na  bieżąco  monitorowana  wspólnie  z  radami  osiedli. 
Wyniki analizy będą podawane do publicznej wiadomości. 

Plan rozwoju miasta jest dokumentem otwartym, w uzasadnionych przypadkach może być 
aktualizowany na bieżąco przez rady osiedli miasta i burmistrza. Każde zadanie, które rada osiedla 
będzie  zamierzała  zgłosić  do  realizacji  powinno  być  szczegółowo  opisane,  z  podaniem 
harmonogramu prac oraz określeniem szacunkowych kosztów. Opis zadania będzie załącznikiem 
do planu rozwoju i jednocześnie podstawą do przygotowania do realizacji.

Doświadczenie i wnioski stanowić będą podstawę do planowania na kolejne lata w dążeniu 
do prawdziwej rewitalizacji miasta.

Plan rozwoju miasta Baborów powstał przy współpracy zarządów osiedli miasta:  Tadeusz 
Kuśnierz,  Gabriel  Sobota,  Stanisław  Tokarz,  Mariusz  Koczumiński,  Leszek  Popów,  Ryszard 
Juszczyk,  Wanda  Macewicz,  Jerzy  Daszek,  Mieczysław  Kroczak oraz  przedstawicieli  Urzędu 
Miejskiego Baborowie: Irena Sapa, Elżbieta Pawula, Eugeniusz Waga.
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8. Materiały źródłowe:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baborów 

przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI – 212/97 z dnia 21.02.1997r opracowane przez 
Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu

2. Miejscowy plan  Zagospodarowania  przestrzennego miasta  Baborów przyjęty  uchwałą 
Rady  Miejskiej  Nr  XXXIV-275/02  z  dnia  20.09.2002r  opracowany  przez  Pracownię 
Urbanistyczną AGO – Projekt ul.Batorego 6  Racibórz

3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Baborów w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe opracowany przez INHUT Sp. z o.o. w Gliwicach ul.Górnych Wałów 30

4. Studium  Ochrony  i  Konserwacji  Zabytkowego  Krajobrazu  Kulturowego   miasta 
Baborów opracowany przez mgr inż. arch. Zbigniewa Wrześniowskiego

5. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy 
Baborów  na  lata  2003-2007  przyjęty  uchwałą  Rady  Miejskiej  Nr  VI-57/03  z  dnia 
28.04.2003r  opracowany  przez  Zakład  Usług  Komunalnych  sp.  z  o.o.  w  Baborowie 
ul.Krakowska 1

6. projekt Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Baborów 
opracowany przez ECO-PLAN w Opolu ul.Piastowska 17

7. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych 2002r – Urząd Statystyczny w Opolu
8. Sektorowy  Program  Operacyjny  –  Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
9. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
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