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WSTĘP
Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną miasta i gminy Zdzieszowice. Zgromadzone zostały dane o
wszystkich aspektach funkcjonowania miasta i gminy i to nie tylko według stanu na dzień
opracowywania raportu, ale również na kilka lat wstecz. Dzięki temu istnieje możliwość
wszechstronnego porównania poziomu rozwoju gminy na przestrzeni kilku ostatnich lat.
Raport pokazuje również pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do oceny
możliwości dalszego rozwoju gminy
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności miasta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Środowisko naturalne
Demografia
Budżet miasta
Działalność gospodarcza
Warunki życia mieszkańców
Pomoc społeczna
Ochrona zdrowia
Bezpieczeństwo publiczne
Oświata
Kultura, sport, rekreacja
Turystyka i promocja
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Zespół zadaniowy
powołany przez B U R M I S T R Z A Z D Z I E S Z O W I C
do realizacji zasady przewidywalności zadania:

Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego
mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny
dokument rozwojowy

Lp.

Imię i nazwisko

Zakres przygotowanych informacji

1.

Joanna BuskaGnoińska

2.

Artur Gasz

członek

3.

Elżbieta Juźwin

członek

4.

Artur Kusch

Przewodnicząca

członek
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WPROWADZENIE
W ramach akcji „Przejrzysta Polska”, do którego przystąpiła Gmina
Zdzieszowice i realizacją zadania obligatoryjnego o nazwie „Opracowanie z udziałem
społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno – ekonomicznego gminy oraz krótkiego
materiału przybliżającego strategię mieszkańcom” pragniemy Państwu pokrótce przybliżyć
główne założenia dokumentu planistycznego o nazwie Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Zdzieszowice, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXI/134/04 z dnia
1 lipca 2004 r.
Spełnia on trzy ważne funkcje:
1 – jest jednym z podstawowych dokumentów koniecznych do ubiegania się o środki z UE,
2 – umożliwia mieszkańcom gminy zorientowanie się w kierunkach rozwoju gminy a także w
planowanych inwestycjach w każdym sołectwie,
3 – daje mieszkańcom możliwość wpływu na rozwój gminy, gdyż może być na ich wniosek
zmieniony i zaktualizowany.
Plan Rozwoju Lokalnego jest swego rodzaju scenariuszem rozwoju gminy,
określającym m.in. zadania strategiczne oraz sposób ich realizacji, docelową wizję rozwoju,
strategiczne i operacyjne cele rozwoju. Podmiotem rozwoju lokalnego jest społeczność
lokalna, która uczestniczy aktywnie w realizacji zadań strategicznych poprzez swoją
aktywność gospodarczą i społeczną. Społeczność ta jest również odbiorcą powstających w
efekcie rozwoju gminy nowych, lepszych warunków do prowadzenia działalności
gospodarczej oraz wyższych walorów użytkowych gminy, które decydują o jakości życia
tejże społeczności.
Przedmiotem Planu Rozwoju Lokalnego jest „gminna rzeczywistość” określona w
wymiarach: gospodarczym i społecznym.
Coroczne wydatki zarówno bieżące jak i inwestycje powinny wynikać z przyjętego i
społecznie zaakceptowanego Planu Rozwoju Lokalnego. Można zatem stwierdzić, że
pierwszą funkcją planowania jest racjonalizacja podejmowanych w gminie decyzji bieżących
i długookresowych, jak również zapobieganie sytuacjom kryzysowym w rozwoju gminy jeśli
takowe się pojawią.
Plan Rozwoju Lokalnego identyfikując strukturę celów i zadań strategicznych oraz
wykaz instrumentów i metod ich realizacji określa zasady zachowań władzy i administracji
samorządowej w dłuższej perspektywie. Realizacja celów określonych w przedmiotowym
dokumencie zapewnić ma również odpowiedni poziom walorów użytkowych gminy, tj.
adresowanych do społeczności lokalnej warunków decydujących o wygodzie życia
codziennego w gminie.
W procedurze konstruowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata
2004 – 2006 przestrzegano zasadę: zgody społeczności lokalnej na przyjęte cele i zadania
strategiczne. Zasada ta wymagała włączenia do prac nad Planem Rozwoju Lokalnego
przedstawicieli społeczności lokalnej, reprezentujących różne środowiska i grupy interesów.
Konsultacje były podstawą określenia poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz
hierarchizacji ważności potrzeb i celów. Było to konieczne, gdyż prawidłowo skonstruowany
Plan musi określać formy i środki współpracy wszystkich podmiotów i środowisk na rzecz
rozwoju Gminy Zdzieszowice.
Burmistrz
Dieter Przewdzing
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA
1.1.

Historia miasta

Początki Zdzieszowic są mało znane, związane są ze starożytną osadą o nazwie Solownia,
odbywał się tu przeładunek soli oraz innych towarów dostarczanych lądem z Górnego Śląska
na tratwy pływające Odrą. Najwcześniejszy zapis pochodzi z 1405 roku Zduieszowicz.
Zdzieszowice otrzymały prawa miejskie w 1962 roku.
1.2.

Zdzieszowice dzisiaj

Zdzieszowice to liczące ponad 12,5 tys. mieszkańców miasto, ( w całej gminie 17.126 )
położone nad rzeką Odrą, we wschodniej części województwa opolskiego.
Zdzieszowice odgrywa czołową rolę wśród ośrodków przemysłowych województwa
opolskiego – rozwój przemysłu koksochemicznego.
Zdzieszowice posiadają pełną infrastrukturę techniczną, w swojej ofercie ma dla inwestorów
szereg działek uzbrojonych, przeznaczone pod budowę.
Miasto posiada szerokie kontakty z partnerami innych gmin zarówno w kraju jak i za
granicą: Malanów – Konin, Bohumin z Czech, Ludwigsfelde z Niemiec Jest członkiem
Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pradziad.
2. ŚRODOWISKO NATURALNE
Położenie
Gmina Zdzieszowice administracyjnie należy do powiatu krapkowickiego. Zajmuje
57,8 km2 powierzchni. W skład jej wchodzą: miasto Zdzieszowice, oraz sześć sołectw:
Januszkowice, Jasiona, Krępna, Oleszka, Rozwadza, Żyrowa.
Miasto Zdzieszowice graniczy z dwoma powiatami: kędzierzyńsko-kozielskim i
strzeleckim i siedmioma gminami:. Krapkowice, Walce, Leśnica, Strzelce Opolskie,
Gogolin, Reńska Wieś i Kędzierzyn-Koźle. Odległości drogowe do ważniejszych dużych
miast wynoszą: Opole – 30 km, Wrocław – 100 km, Katowice- 80 km.
Warunki wodne

-

Wody powierzchniowe i podziemne stanowią istotny element krajobrazu Zdzieszowic
Podstawową sieć hydrograficzną tworzą :
rzeka Odra tworząca zakola przecięte kanałami
potok Anka jest prawym dopływem Odry, jego długość 4030 m i jest ciekiem całkowicie
uregulowanym
potok Cegielnia jest prawostronnym dopływem Odry, jego długość 4400 m i jest również
ciekiem uregulowanym na całej długości.
Uzupełnieniem systemu są bezimienne potoki i rowy melioracyjne.
Zbiornik wody podziemnej triasu dolnego (GZWP nr 335 Krapkowice - Strzelce
Opolskie) gromadzi wody w utworach piaskowcowo-piaszczystych o charakterze
szczelinowo-porowym.
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Ochrona środowiska
Miarą cywilizacji jest dbałość o środowisko naturalne. Uregulowania prawne z zakresu
ochrony środowiska dostosowujące polskie prawo do prawa unijnego nastąpiły na gruncie
ustawy Prawo ochrony środowiska. Dla Zdzieszowic opracowano, uchwalono oraz
rozpoczęto wykonanie wszystkich wymaganych ustawowo aktów prawa miejscowego takich
jak:
- Program Ochrony Środowiska Gminy Zdzieszowice
- Plan Gospodarki Odpadami gminy Zdzieszowice
Gleby
Gmina Zdzieszowice posiada gleby z piasków luźnych, słabo gliniastych i żwirów
należących do lekkich, kwaśnych, słabo próchniczych i mało zasobnych w związki fosforowe
oraz potasowe. Są to gleby suche, silnie przepuszczalne i mało urodzajne, należą do V i VI
klasy. Występują one szerokim pasem po prawej stronie Odry. Ponadto istnieje tu gleba klasy
III i IV (mady średnie i ciężkie zasobne w składniki mineralne). Ziemie te użytkowane są jako
pola orne, w wilgotniejszych jako użytki zielone.
3. DEMOGRAFIA
Poniższa tabela obrazuje liczbę ludności w mieście i gminie Zdzieszowice.
Tabela 1 - Liczba ludności Miasta i Gminy Zdzieszowice
Miejscowość
Zdzieszowice
Januszkowice
Jasiona
Krpna
Oleszka
Rozwadza
Żyrowa
Przysiółek
Dalnie
OGÓŁEM

2000
13.691
1.112
406
774
160
1031
718
36

2001
13.490
1091
403
770
155
1028
730
36

2002
13.244
1080
405
780
157
1025
741
35

2003
13.115
1054
402
784
150
1026
746
35

2004
12.914
1053
408
787
157
1021
750
34

17.928

17.703

17.467

17.312

17.124

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Referatu Ewidencji Ludności UM w
Zdzieszowicach na 31.12 )
3.1. Stan zaludnienia
Z danych ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Miasta wynika, iż na terenie
Zdzieszowic zamieszkuje 12.914 osób (stan na 31 grudnia 2004 roku). Liczba mieszkańców
miasta w ostatnich pięciu latach malała – w sumie o 777 osób w stosunku do roku 2000.
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Wykres 1. Liczba ludności Zdzieszowic w latach 2000 -2004
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12 900
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0
(Opracowano na podstawie danych z Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach na dzień 31.12.2004 r )
Spadek liczby mieszkańców spowodowany jest przede wszystkim ujemnym przyrostem
naturalnym jak i migracją ludności .
Powszechne są wyjazdy do pracy za granicę, które w stosunku do innych regionów
województwa opolskiego i tak nie są duże
3.2.Bezrobocie
Dynamikę bezrobocia na przestrzeni ostatnich 6 lat w Zdzieszowicach przedstawia poniższa
tabela:
Tabela 2 Zarejestrowani bezrobotni z terenu gminy Zdzieszowice
Bezrobotni
31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003
Kobiety
432
477
468
460
Mężczyźni
172
204
265
235
Razem
604
681
733
695
(Opracowano na podstawie danych z PUP w Krapkowicach )

31.12.2004
471
205
676

31.07.2005
422
201
623

Z powyższych danych wynika, iż ilość osób bezrobotnych maleje, jednak najmniejszy odsetek
osób pozostających bez pracy był w roku 2000.
Analizując liczbę bezrobotnych, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:
 odsetek bezrobotnej młodzieży wśród zarejestrowanych
 liczbę długotrwale bezrobotnych
 wykształcenie zarejestrowanych bezrobotnych
 staż pracy osób bezrobotnych.
Poniżej przedstawiono dane liczbowe pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy z Krapkowic
dla poszczególnych grup, za okres od 1 kwietnia 2005 do 30 czerwca 2005.
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Bezrobocie wg wieku
18 – 24 lat – 199 osób
25 – 34 lat – 169 osób
35 – 44 lat - 121 osób
45 – 54 lat – 149 osób
55 – 59 lat – 20 osób
60 – 64 lat – 11 osób
Bezrobotni wg. stażu pracy
do 1 roku – 104 osoby
1 – 5 lat – 147 osób
5 – 10 lat – 79 osób
10 – 20 lat – 86 osób
20 – 30 lat – 62 osoby
30 lat i więcej – 8 osób

Bezrobocie wg. poziomu wykształcenia
wyższe
policealne i średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze – zawodowe
gimnazjalne i poniżej

32 osoby
110 osób
43 osoby
196 osób
288 osób

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1 miesiąca – 74 osoby
1 – 3 miesiące – 95 osób
3 – 6 miesięcy – 95 osób
6 – 12 miesięcy – 121 osób
12 – 24 miesiące – 121 osób
powyżej 24 miesięcy – 163 osoby

bez stażu - 183 osób
(Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów z PUP w Krapkowicach)
3.3. Władze lokalne i aktywność społeczna
Rada Miejska Zdzieszowic liczy 15 radnych. Przewodniczącym jest Edward Paciorek,
natomiast rolę wiceprzewodniczącego pełni Józef Kaletta.
Przy Radzie działają następujące stałe komisje:
• Komisja Społeczna
• Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
• Komisja Rewizyjna
• Komisja Samorządowo – Środowiskowa.
Władzami kierującymi i zarządzającymi miastem w zakresie określonym ustawą o
samorządzie gminnym oraz uchwałami Rady Miasta są:
o Dieter Przewdzing – Burmistrz Miasta
o Krzysztof Krzywkowski – Zastępca Burmistrza
o Brygida Bukowińska – Sekretarz Gminy
o Zdzisława Krukowska – Skarbnik Gminy
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta obejmuje następujące jednostki:











Referat Organizacyjny,
Referat Finansowy,
Referat Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska,
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej,
Referat Oświaty i Kultury
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Stanowisko pracy ds. promocji i integracji europejskiej
Stanowisko pracy – radca prawny

Zatrudnienie w Urzędzie Miasta na dzień 28.07.2005 r. wynosiło 68 osób.
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Organizacje pozarządowe
Na terenie miasta działa bardzo wiele organizacji pozarządowych: stowarzyszeń,
związków i towarzystw. Prowadzą one działania skierowane na bardzo wiele obszarów
problemowych, odczuwalnych w środowisku mieszkańców miasta. Celem funkcjonowania
tych inicjatyw obywatelskich jest zaspokojenie specyficznych potrzeb mieszkańców przez
podejmowanie najtrudniejszych problemów bądź podejmowanie problemów o małym
zasięgu, które z tego powodu umykają uwadze i możliwościom realizacyjnym administracji
publicznej.
Organizacje pozarządowe są rzecznikiem interesów różnych grup społecznych, niosą
pomoc potrzebującym, udzielają rady i wsparcia. Poniższa tabela obrazuje zestawienie
organizacji pozarządowych na terenie gminy Zdzieszowic.

4. BUDŻET MIASTA I GMINY
4.1. Dochody i wydatki gminy Zdzieszowice
Dochody to pieniądze, które gmina zamierza uzyskać. Dochody uzyskane na dzień
30.09.05 r wynosiły 41.945.958 zł
Największą ilość pieniędzy gmina uzyskuje z dochodów własnych, subwencji,
dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego i dotacji. Środki z Funduszy
Europejskich stanowią ostatnie źródło dochodów budżetu gminy i są wykorzystywane na
ściśle określony cel i podlegają drobiazgowemu rozliczeniu.
Wydatki zaś to pieniądze, z których gmina się utrzymuje oraz inwestuje. Na dzień
30.09.05 r wynosiły 19.063.772 zł.
Główne wydatki gminy to:
o wydatki na oświatę,
o wydatki na administracje publiczną
o wydatki w ramach działu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
o wydatki na pomoc społeczną
o wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego i kulturę fizyczną i sport
o wydatki na ochronę zdrowia i zadania z zakresu polityki społecznej
o pozostałe wydatki to wydatki na rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, transport, łączność,
turystykę, gospodarkę mieszkaniową, bezpieczeństwo publiczne, ochronę
przeciwpożarową oraz różne rozliczenia.
4.2. Zadania inwestycyjne gminy Zdzieszowice
Tegoroczne zadania inwestycyjne to:
• budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Januszkowicach
• budowa ścieżki rowerowej ze Zdzieszowic do Żyrowej
• zakup wiaty przystankowej w Januszkowicach
• modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach
•
•
•
•

adaptacja części pomieszczeń żłobka na pomieszczenia administracyjne MOPS
wykonanie oświetlenia w mieście i gminie
przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście
budowa uzupełniającego ujęcia wody „Oleszka – Skała”
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•
•
•
•

tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw na terenie strefy Borek w
miejscowości Rozwadza
modernizacja przestrzeni publicznej w centrum wsi Żyrowa
wykup gruntów
zakup sprzętu komputerowego

W kwietniu tego roku gmina uzyskała dodatkowe środki pieniężne z tytułu udziału w
podatku dochodowym od Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach w wysokości
20.000.000 zł, dlatego też postanowiono część pieniędzy przeznaczyć na dodatkowe zadania
inwestycyjne, których zestawienie obrazuje poniższa tabela.
Tabela 3 Dodatkowe zadania inwestycyjne
Lp
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

Nazwa zadania

Kwota planu

w tys. zł
Wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej wsi Jasiona,
Oleszka, Januszkowice
270.200
Budowa dróg na ul. Pięknej, A. Bożka, Spokojnej i Zamkowej w
Januszkowicach
364.000
Wykonanie parkingu na ul. Korfantego i Myśliwca w
Zdzieszowicach oraz przy ul. Jasiońskiej w Krępnej
168.500
Modernizacja parkingów przy ul. Kościuszki, Zielonej, przy
przedszkolu nr 6 na oś. Piastów I od ul. Pokoju
108.000
Wykonanie oświetlenia chodnikowego energooszczędnego na ul.
Kozielskiej, K. Miarki, słowackiego, oś Piastów II w Zdzieszowicach oraz
na ul. Działkowca w Januszkowicach i ul. Jasiońskiej, Ciegielnianej,
Wiejskiej w Krępnej
849.400
Modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki oraz boiska do piłki
nożnej w Parku Miejskim
40.000
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Krępnej przy ul. Jasiońskiej
10.000
Modernizacja chodników w mieście i gminie
1.402.100
Modernizacja budynku urzędu – wymiana instalacji elektrycznej,
wykonanie instalacji informatycznej i klimatyzacji
294.000
Modernizacja nawierzchni dróg na ul. Granicznej, Słowackiego,
Odrzańskiej, Korfantego i na oś Piastów II
430.500
Modernizacja węzła cieplnego i instalacji c.o. w budynku na ul.
Filarskiego 19 (PZ)

12
13

300.000

Wymiana pokrycia dachowego w PSP nr 2 w Zdzieszowicach
300.000
Modernizacja PSP nr 1 w Zdzieszowicach – remont piwnic, wymiana
instalacji elektrycznej w świetlicy i bibliotece
140.000
14 Modernizacja obiektu gimnazjum – wymiana okien, podłóg,
zabudowa okien łączników, elewacja, wykonanie windy dla dzieci
niepełnosprawnych
200.000
(Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Referatu Finansowego Urzędu
Miejskiego w Zdzieszowicach- stan na 30.09.2005 r)
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5. DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZA
Według stanu na koniec grudnia 2004 roku, w rejestrze ewidencji działalności
gospodarczej miasta zarejestrowanych było 647 aktywnych podmiotów gospodarczych. Od
2001 roku liczba podmiotów uległa zmianom, wykazując jednak tendencję spadkową co
obrazuje poniższa tabela
Tabela 4 Liczba wpisów i wypisów podmiotów gospodarczych z terenu Miasta i Gminy
Zdzieszowice z Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w poszczególnych latach. Stan
w dniu 31 XII 2004 r.
Rok
2001
2002
2003
2004

Wpisy
182
66
66
65

Wypisy
124
47
65
127

Stan
689
708
709
647

(Źródło: Opracowano na podstawie danych z Referatu Infrastruktury Inwestycji i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach na dzień 31.12.2004 r)
Struktura branżowa podmiotów gospodarujących w mieście i gminie Zdzieszowice
(zarejestrowane w rejestrze REGON w bazie US w Opolu na dzień 31 grudnia 2003 r )
przedstawiała się następująco:
Tabela 5. Podmioty gospodarcze według branż – (wg US)
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo
Przemysł (obejmuje sekcje górnictwo i kopalnictwo, działalność
produkcyjna, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Budownictwo
Handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, składowanie i łączność
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości i finansów
Edukacja
Ochrona zdrowia i opieka socjalna
Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna
Podmioty gospodarcze razem
(Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z US w Opolu – płyta CD
„Podregiony, powiaty, gminy”.)
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14
82
91
295
50
46
64
180
35
36
69
962

Tabela 6 Struktura podmiotów gospodarczych według branż - zarejestrowane w rejestrze
REGON na podstawie danych US w Opolu na przełomie lat 1997-2003
Podmioty gospodarcze
Przemysł
Budownictwo
Transport
Handel
Usługi finansowe
OGÓŁEM

1997 1998
39
42
54
66
18
22
166
201
104
116
381
447

LATA
1999 2002 2003
51
80
82
74
94
91
26
46
46
220
289
295
159
235
244
530
744
758

(Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z US w Opolu – płyta CD
„Podregiony, powiaty, gminy”.)
Głównym kierunkiem działalności gospodarczej w Zdzieszowicach jest handel.
Uwagę zwraca również duży udział podmiotów w dziale usługi finansowe i budownictwo.
Tabela 7 Najwięksi pracodawcy w Zdzieszowicach (stan na czerwiec 2005 r.)
FIRMA
Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”

Sp. z

ZATRUDNIENIE
( w osobach )
2.618

o.o.
Urząd Miejski Zdzieszowice

450

Przedsiębiorstwo Remontowo – Produkcyjne ZK-REM

346

Sp. z o.o.
Zakład Konstrukcji i Maszyn „WAKRO”

60

Zakład Nordfolien

47

Zakład stolarki „Mixpol”

46

42
KTB
(Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji telefonicznych uzyskanych z
wydziału kadr wymienionych zakładów)

6. WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
6.1.Sytuacja mieszkaniowa
Najważniejsze dane, dotyczące sytuacji mieszkaniowej w mieście w latach 2004-2005
przedstawiono poniżej:
Budynki mieszkalne komunalne – 19
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Budynki mieszkalne spółdzielcze – 19
Mieszkania komunalne – 118
Mieszkania socjalne – 13
Mieszkania oświaty – 10
(Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Referatu Infrastruktury Inwestycji i
Ochrony Środowiska )

6.2.Wodociągi
Na terenie miasta Zdzieszowice istnieje poważny problem złego stanu sieci
wodociągowych. Z takim stanem wodociągów wiążą się olbrzymie straty wody i podnoszące
się koszty usuwania awarii i eksploatacji sieci.
Miasto Zdzieszowice zaopatrywane jest w wodę z SUW należącej do Zakładów
Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o..
Uzupełniająco, w niedużym zakresie, miasto jest zasilane z wodociągu Raszowa Januszkowice.
Na terenie gminy, miasto Zdzieszowice oraz sześć sołectw posiada system
zaopatrzenia w wodę obejmujący swym zasięgiem 100% ludności
Od 2002 roku na terenie Gminy Zdzieszowice, prowadzone są intensywne prace
związane z modernizacją sieci wodociągowych - wymiana starych i najbardziej awaryjnych
odcinków sieci wodociągowej. Wszystkie miejscowości gminy Zdzieszowice są
kompleksowo zwodociągowane.
6.3. Kanalizacja / gospodarka ściekowa
Na dzień dzisiejszy skanalizowane na terenie Gminy Zdzieszowice są dwie
miejscowości tj. miasto Zdzieszowice w 97% i wieś Żyrowa w 100%.
Największymi problemami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem kanalizacji
sanitarnej na terenie miasta jest napływ wód gruntowych do kolektorów kamionkowych,
spowodowany nieszczelnościami niniejszych kolektorów.
W pozostałych sołectwach gminy Zdzieszowice gospodarka ściekowa oparta jest na
czasowo opróżnianych zbiornikach wybieralnych, których zawartość najczęściej jest
wywożona na oczyszczalnię ścieków w Zdzieszowicach oraz pola uprawne. Taki sposób
gospodarki ściekami może powodować poważne zagrożenia środowiska wodnego.
Zgodnie z założeniami ścieki z terenu całej gminy Zdzieszowice docelowo
odprowadzane będą na Zakładową Biologiczną Oczyszczalnię Ścieków, której właścicielem
są Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice" Sp. z o.o.
6.4. Gospodarka odpadami
Do głównej grupy odpadów powstających na terenie gminy Zdzieszowice zaliczamy:
odpady z gospodarstw domowych, odpady z obiektów infrastruktury, odpady
wielogabarytowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady
z ogródków i parków, odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady niebezpieczne wytwarzane
w zakładach przemysłowych i usługowych jak również odpady niebezpieczne wytwarzane w
grupie odpadów komunalnych.
Wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy Zdzieszowice świadczy czterech
przewoźników, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach,
Altvater SULO Polska Sp. z o.o. Oddział w Krapkowicach, EKO - TRANSPORT Adam
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Pieszczeminko ze Zdzieszowic oraz RETHMANN PUS Sp. z o.o. Gliwice Zakład
Kędzierzyn-Koźle.
Odpady komunalne są zbierane w plastikowych lub metalowych pojemnikach,
pojemność pojemników jest dobierane w zależności od ilości wytwarzanych odpadów
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) deponowane są na Składowisku
Odpadów Komunalnych w Krasowej ( gmina Leśnica ).
6.5. Telekomunikacja
W maju 1995 roku została oddana do użytku centrala miejska w Zdzieszowicach
obsługująca teren gminy Zdzieszowice oraz miasto Zdzieszowice. Oprócz tego w
Zakładach Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. istnieje centrala typu ET - 2000 (prod.
jugosłowiańskiej) o pojemności 2000 abonentów, obsługująca teren zakładu i przyległe
osiedla mieszkaniowe (około 500 nr).
6.6 Gazyfikacja
Miasto Zdzieszowice zostało prawie w całości zgazyfikowane , oprócz ul. Parkowej, i
sześciu posesji na ul. Zdzieszowickiej . Ogólnie przyjmuje się, iż Miasto i Gmina
Zdzieszowice zgazyfikowane jest w 86%.
Roczne zużycie gazu to 538 tys.m3
6.7. Energetyka
Rozpoczęto prace nad koncepcją rozwoju miejskiej sieci elektroenergetycznej
wysokiego i średniego napięcia dla miasta Zdzieszowice pod rozwój budownictwa
przemysłowego i mieszkaniowego na zlecenie ZE Opole.
Przez teren Miasta i Gminy Zdzieszowice przebiegają 4 następujące napowietrzne
linie elektroenergetyczne.
Sieci średniego napięcia:
Zapotrzebowanie mocy szczytowej istniejących odbiorców z terenu Gminy
szacuje się na około 2 MW. Pokrycie tego zapotrzebowania odbywa się poprzez stację
transformatorową 15/0.4kV z głównych punktów zasilających zlokalizowanych w
Zdzieszowicach, Kędzierzynie-Koźlu oraz Strzelcach Opolskich.
6.8. Komunikacja
Układ drogowy
Układ drogowy Gminy Zdzieszowice tworzy droga wojewódzka nr 423 relacji KędzierzynKoźle – Opole, oraz sieć dróg lokalnych (gminnych) i powiatowych, w których skład
wchodzą:
drogi powiatowe poza miastem - 21,0 km
drogi powiatowe w mieście Zdzieszowice – 7,6 km
drogi miejskie lokalne - 23,0 km
drogi gminne - 46,0 km
drogi transportu rolnego - 87,3 km
szlak wodny o międzynarodowym znaczeniu rzeki Odra - 25,0 km
autostrada A-4
Układ kolejowy
Przez gminę i miasto Zdzieszowice przebiega linia kolejowa I klasy relacji Wrocław –
Katowice o częstotliwości kursowania około 60 par pociągów / dobę.
W Zdzieszowicach istnieje również system bocznic dla Zakładów Koksowniczych.
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Komunikacja zbiorowa
Miasto Zdzieszowice charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na usługi w
zakresie pasażerskich przewozów zbiorowych. Spowodowane jest to podróżami
mieszkańców, związanymi z koniecznością dojazdu do szkół, zakładów pracy oraz instytucji
użyteczności publicznej.
Transport wodny
Na obszarze gminy najważniejsze budowle hydrotechniczne znajdują się w
Januszkowicach i w Krępnej tj śluzy pociagowe i jazy pociągowe.
Przewiduje się wykorzystanie rzeki Odry z jednej strony jako szlaku turystycznego i
agroturystycznego ( „statki wycieczkowe”, „spływ kajakowy”) z drugiej zaś jako źródło
dostarczania energii ( elektrownie wodne – jaz Krępna i jaz Januszkowice ).

7. POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW MIASTA

7.1. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej Państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach jest jednostką
budżetową, powołaną do organizowania świadczeń pomocy społecznej na terenie miasta,
zgodnie z regulacją prawną zawartą w ustawie o pomocy społecznej. W Ośrodku
zatrudnionych jest 9 pracowników, którzy pracują z około 2000 rodzin podopiecznych.
W 2004 r. na zadania związane z opieką społeczną wydatkowano łącznie z budżetu
miasta 110.109 zł ( zadania zlecone ) i 508.829 zł ( własne ) co łącznie daje kwotę 618.938 zł.
W roku 2004 z różnorodnych form pomocy Ośrodka skorzystało 17 środowisk, tj.
1166 osób.
Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, poza trudną sytuacją finansową,
borykają się również z innymi problemami np.: bezrobociem, niepełnosprawnością,
alkoholizmem, ubóstwem, bezdomnością itp. Liczba osób bezrobotnych stanowi największą
grupę korzystających z pomocy społecznej.
Pomoc potrzebującym została przyznana w postaci zarówno świadczeń pieniężnych jak i w
naturze, usług opiekuńczych, pracy socjalnej oraz dożywiania dzieci w szkołach

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
W zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych takich jak alkoholizm,
narkomania, społeczne niedostosowanie dzieci, nieletnich i młodzieży, ubóstwo, podejmuje
się szereg działań zmierzających do ograniczania tego rodzaju problemów.
Zasoby instytucjonalne na terenie gminy Zdzieszowice tj. Miejsko-Gminny Ośrodek
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas,
Stowarzyszenie „Otwarte Serce” umożliwiają realizację zadań w tym kierunku i niwelowanie
nasilających się problemów społecznych.
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W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Zdzieszowice
podejmuje się szereg działań ( są one szczegółowo opisane i zawarte w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanym corocznie przez Radę
Miejską.
7.2. Charakterystyka stanu przestępczości w mieście
Informację na temat liczby wykroczeń na terenie miasta w ostatnich 5 latach przedstawiono
w tabeli.
Tabela 8. Informacja o przestępstwach i wykroczeniach w gminie Zdzieszowice
2003
97
122
20
5
10
75

2004
107
91
13
8
5
57

porządkowi
Wykroczenia drogowe
483
276
594
879
Podejmowane interwencje domowe
444
381
532
683
Ogółem
1293
1091
1608
1891
(Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Policji w Zdzieszowicach )

364
630
1275

Kradzieże
Kradzieże z włamaniem
Przestępstwa przeciwko życiu
Znęcanie się nad rodziną
Uchylanie się od płacenia alimentów
Wykroczenia przeciwko ładowi i

2000
89
157
16
19
21
64

2001
128
188
19
5
15
79

2002
107
245
11
9
6
104

Z powyższego zestawienia widać, że w gminie Zdzieszowice dominują wykroczenia
drogowe i podejmowane interwencje domowe. W ostatnich latach obserwuje się znaczący
spadek kradzieży z włamaniem i wykroczeń przeciwko ładowi i porządkowi. Pozytywnym
faktem jest duża wykrywalność przestępstw popełnionych na terenie miasta.
Planowana rozbudowa już istniejącego monitoringu na terenie Zdzieszowic
niewątpliwie przyczyni się do skuteczniejszej i natychmiastowej reakcji na zdarzenia, mające
miejsce w zasięgu monitorujących kamer. Rozbudowa systemu monitoringu spowoduje, że
obserwacją objęte zostaną najważniejsze szlaki komunikacyjne, co w znacznym stopniu
przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Na terenie miasta funkcjonuje również Straż Miejska, utworzona w celu
wykonywania czynności administracyjno-porządkowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego. W szczególności Straż Miejska wykonuje następujące zadania:
ochrona porządku publicznego w granicach administracyjnych miasta, kontrola
prawidłowości oznakowania ulic, oświetlenia ulic i posesji oraz estetyki napisów, miejsc
plakatowania i ogłoszeń, realizacja Uchwał i aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej pod
kątem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, współdziałanie z Policją oraz
organami samorządowymi i organizacjami społecznymi.

8. SŁUŻBA ZDROWIA
System opieki zdrowotnej na obszarze miasta i gminy Zdzieszowice jest stosunkowo
dobrze rozwinięty; dotyczy to zarówno opieki podstawowej, jak i specjalistycznej.
Podstawową opiekę zdrowotną na terenie miasta prowadzą placówki, które w większości, na
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przestrzeni ostatnich lat, zmieniły swoją sytuację organizacyjno-prawną - są to: niepubliczne
zakłady i praktyki lekarzy rodzinnych.
W mieście i gminie Zdzieszowice funkcjonują następujące poradnie ( gabinety ) lekarskie :
- NZOZ „Wilkosz-Med.”s.c. B.J. Wilkosz - Zdzieszowice
- NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego R. Cieślewicz, P. Romanowicz S.J. Zdzieszowice
- NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego R. Ryzner, A. Rzemińska
- SPZOZ Wiejski Ośrodek Zdrowia – Krępna
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska R. Pakuło Ginekolog-Położnik –
Zdzieszowice
- NZOZ Laboratorium Analityczne - Zdzieszowice
- Prywatny Gabinet Masarzu Leczniczego A. Kauf – Zdzieszowice
- 5 gabinetów stomatologicznych ( 4 w Zdzieszowicach i 1 w Krępnej )
- 2 apteki
Na terenie Zdzieszowic działa również stacja opieki „CARITAS”
9. OŚWIATA, KULTURA I SPORT
9.1. Przedszkola
Syntetyczną informację na temat zdzieszowickich przedszkoli zaprezentowano w poniższej
tabeli.

Przedszkole nr 5

Przedszkole nr 6

zamiejscowyPrzedszkole nr 6 oddział

Oddział Przedszkole Krępna

Przedszkole Żyrowa

Oddział Przedszkole Rozwadza

Oddział Przedszkole Januszkowice

Liczba dzieci

Przedszkole nr 3

PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 2

Tabela 9. Podstawowe dane o przedszkolach w Zdzieszowicach ( stan na luty 2005 rok)

35

92

94

85

25

30

33

24

23

Liczba Oddziałów
2
4
4
Liczba nauczycieli
3
8
8
(Opracowanie własne na podstawie danych z przedszkoli)

4
8

1
2

2
2

2
4

1
1

1
1

W gminie Zdzieszowice na koniec lutego 2005 r. działało 8 przedszkoli. Do
przedszkoli uczęszcza 441 dzieci.
Wobec niżu demograficznego, liczba dzieci w
przedszkolach stopniowo maleje.
Warunki nauczania w przedszkolach są dość dobre.
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9.2. Szkolnictwo
Zasadnicze informacje na temat szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, którego
prowadzenie jest zadaniem miasta, przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Tabela 10 Podstawowe dane o szkołach podstawowych i gimnazjach w Zdzieszowicach stan
na luty 2005r.)
Szkoła

Ilość
Ilość
uczniów oddziałów

Liczba
nauczycieli

Liczba nauczycieli na
pełnym etacie

SP-1
315
12
25
17
SP-2
400
18
32
27
SP-3
168
9
31
23
SP-Żyrowa
92
6
18
12
SP-Rozwadza
45
4
11
5
SP-Januszkowice
82
6
17
8
SP-Krępna
45
4
10
6
Publiczne Gimnazjum
738
30
59
54
(Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących ze szkół – stan na luty 2005 )
Przebudowa systemu oświaty, dostosowana do założeń reformy oświaty, spowodowała
konieczność organizacji na terenie miasta gimnazjum i takie właśnie działa w mieście
Zdzieszowice.
Do placówek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu, kształcącym na szczeblu
ponadgimnazjalnym, należy w Zdzieszowicach Zespół Szkół im. Jana Pawła II w skład
którego wchodzi:





Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
Technikum zawodowe dzienne
Liceum profilowane
Zasadnicza szkoła zawodowa

9.3. Kultura
Wydatki z budżetu miasta na kulturę ( dotacja ) w 2004 roku wyniosły 24.133.008 zł i
stanowił 5,43 % wydatków budżetowych miasta. Najważniejszymi ośrodkami kultury w
mieście są: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz biblioteka miejska .
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Propozycje kulturalne oferowane przez zdzieszowicki ośrodek kultury mają charakter:




imprez masowych
kameralnych spotkań artystycznych, imprez wystawienniczych, itp.
działalności w sekcjach i grupach hobbystycznych.
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Przy MGOKSiR działają również Klub „Dookoła Świata, Klub Kultury w Oleszce, Klub
Osiedlowy „Piastów I”.
W sołectwach Żyrowa, i Krępna funkcjonują również kluby wiejskie.
Ośrodek zatrudnia łącznie 15 osób. W Kinie zatrudnionych jest 2 pracowników.
Kino Odrodzenie
Kino posiada 387 miejsc siedzących i zajmuje 1880 m2 powierzchni.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach dla dzieci, młodzieży i
dorosłych otwarta codziennie od 10.00 do 18.00 ( z wyjątkiem wtorku i czwartku do godz.
16.00 ) w sobotę od 9.00 do 13.00
Sieć bibliotek publicznych na terenie miasta i gminy przedstawia się następująco:
-

Filia Biblioteczna w Januszkowicach

-

Filia Biblioteczna w Jasionej

-

Filia Biblioteczna w Krępnej

-

Filia Biblioteczna w Rozwadzy

9.4 Sport
Zarówno władze miasta, jak i sami mieszkańcy miasta i gminy Zdzieszowice
przywiązują dużą wagę do upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży.
Miasto i Gmina Zdzieszowice posiada bogatą bazę do uprawiania sportu.
Składa się na to:
-

-

Hala Sportowa MGOKSiR ul. Góry św. Anny 21a w Zdzieszowicach,
Miejski Kompleks Sportowo-Wypoczynkowy przy ul. Rozwadzkiej
Zdzieszowicach
Kąpielisko Miejskie przy ul. Fabrycznej
Kryta pływalnia w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach

w

Miasto Zdzieszowice posiada na swym terenie także Park Zabaw i Wypoczynku o
powierzchni 3,4 ha.

Strona 19 z 23

10. TURYSTYKA I PROMOCJA
Walory przyrodniczo – krajobrazowe
Na terenie gminy dominującym typem krajobrazu jest krajobraz kulturowy
(antropogeniczny). Jest to podtyp krajobrazu zurbanizowanego, przy dużym udziale
krajobrazu przemysłowego ( około 16 % obszaru miasta zajmują Zakłady Koksownicze
„Zdzieszowice” Sp. z o.o. )
W zachodniej i południowo - zachodniej części zdecydowanie przeważa typ krajobrazu
naturalnego (seminaturalnego) z podtypem polowo - uprawowym. Natomiast w dolinie rzeki
Odry jest to podtyp łęgowy, łegowo - wodny i leśno - łęgowy. Na naturalny, leśny podtyp
krajobrazu składają się kompleksy leśne.
Ponadto przez teren gminy przebiegają trzy malownicze szlaki turystyczne i ścieżki
przyrodnicze: czarny, zielony i czerwony szlak i 7 tras rowerowych.
Dla turystów Zdzieszowice są przede wszystkim dogodnym i bliskim punktem
wypadowym pieszych wypraw na Górę Świętej Anny, położonej w odległości 6 km od
miasta.
W okresie letnim atrakcją są akweny wodne i staw w Januszkowicach
Miasto Zdzieszowice jest ubogie w zabytki sztuki, znajduje się tu jedynie XIX –
wieczna kapliczka dzwonnicza.
Atrakcją „Ziemi Zdzieszowickiej” są walory krajobrazowe oraz zabytki miejscowości
Żyrowa i Jasiona.
Co warto zobaczyć w Żyrowej:
• Wczesnobarokowy pałac z lat 1631-1644, wchodzący w skład większego zespołu
zabudowań
• Gotycki kościół filialny pw św. Mikołaja z około 1300 r z cennymi obrazami św.
Floriana i św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus z połowy XVIII stulecia
• Zabytkowa studnia z początku XIX wieku (służy jednocześnie za kapliczkę
przydrożną )
• Kozi Rynek – z pomnikiem Kozy oraz tzw. „woziwodą” czyli ręcznym wózkiem z
beczką, w której przez prawie 170 lat mieszkańcy wsi wozili wodę z pobliskiej
kapliczki – „studzionki”
• 3 pomniki przyrody: klon jawor, lipę „świadek”, oraz aleja cisa jagodowego.
• Rezerwat przyrody „Lesisko”, położonego na terenie Parku Krajobrazowego” Góra
św. Anny”
Jasiona zaś jest najstarszą wsią w zdzieszowickiej gminie.
Co warto zobaczyć:
• Neobarokowy kościół parafialny pw.św. Marii Magdaleny z 1911 r, będący
najcenniejszym obiektem zabytkowym architektury gotyckiej na Śląsku Opolskim
i w gminie Zdzieszowice
• Kapliczka dziękczynna św. Teresy od Dzieciątka Jezus wzniesiona przez Józefa
Namysło, który w ten sposób chciał podziękować za szczęśliwy powrót z I wojny
światowej.
Promocja
W celu promocji miasta i gminy Zdzieszowice, podejmowane są następujące działania:
• Organizowanie na terenie gminy imprez sportowo – rekreacyjnych
• Wydanie promocyjnych wydawnictw w postaci:
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-

Mapy turystyczne Zdzieszowic – publikacja dofinansowana ze środków PHARE Unii
Europejskiej –
2x 1000 egz
- Powiat Krapkowicki Oferta inwestycyjna – możliwość zakupu terenów inwestycyjnych
na terenie gminy
- Publikacja Pradziad kraina wielu możliwości – publikacja została wsparta ze środków
Unii Europejskiej
Miasto posiada oficjalną stronę internetową www.zdzieszowice.pl . Można na niej
znaleźć najważniejsze informacje o Zdzieszowicach, aktualności z życia miasta i gminy.
Publikowanie informacji w internecie w porównaniu do innych mediów jest prostsze,
szybsze i tańsze dlatego też przy promocji Zdzieszowic internet jest wykorzystywany w
bardzo dużym stopniu.
Monitoring, aktualizacja
W celu zapewnienia efektywnego i oszczędnego wydatkowania publicznych środków
finansowych istnieje potrzeba spójnego systemu monitorowania.
Monitorowanie Planu Rozwoju Lokalnego ma na celu analizowanie stanu zaawansowania
projektu i jego zgodności z postawionymi założeniami. Istotą monitorowania jest wyciąganie
wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych
poczynań w taki sposób, aby efektywnie kojarzyć je z innymi przedsięwzięciami
realizowanymi na terenie Miasta i Gminy.
Za monitoring odpowiedzialny jest zespół zadaniowy powołany przez Burmistrza
Zdzieszowic. Z kolei organem odpowiedzialnym za wdrażanie i realizację jest Referat
Inwestycji Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Monitorowanie realizacji planu odbywać się będzie co roku i z tych działań będzie
sporządzane sprawozdanie do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego
Monitoring i aktualizacja planu powinna umożliwić korygowanie działań, które nie
przynoszą planowanych efektów i rezultatów, reagowanie na zmiany sytuacji w gminie i
regionie oraz przedstawienie opinii publicznej rozliczenia przeznaczenia i wykorzystania
publicznych środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.
Informacje dodatkowe
Dodatkowa informacja na temat realizacji każdego zadania można uzyskać a Referacie
Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska, lub telefonicznie pod numerem
0 77 484 42 05 wewnętrzny 123 lub 113.
Raport o Stanie Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004-2006
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11. SPIS TABEL
1.
2.
3.
4.

Tabela 1 – Liczba ludności Miasta i Gminy Zdzieszowice
Tabela 2 – Zarejestrowani bezrobotni z terenu gminy Zdzieszowice
Tabela 3 – Dodatkowe zadania inwestycyjne
Tabela 4 – Liczba wpisów i wypisów podmiotów gospodarczych z terenu
Miasta i Gminy Zdzieszowice
5. Tabela 5 – Podmioty gospodarcze według branż
6. Tabela 6 – Struktura podmiotów gospodarczych według branż –
zarejestrowane w rejestrze REGON
7. Tabela 7 – Najwięksi pracodawcy w Zdzieszowicach
8. Tabela 8 – Informacja o przestępstwach i wykroczeniach w gminie
Zdzieszowice
9. Tabela 9– Podstawowe dane o przedszkolach w Zdzieszowicach
10. Tabela10–Podstawowe dane o szkołach podstawowych i gimnazjum w
Zdzieszowiach

12. SPIS WYKRESÓW
1. Wykres 1 – Liczba ludności Zdzieszowic w latach 2000-2004
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RAPORT WYDANY W RAMACH PROGRAMU
„PRZEJRZYSTA POLSKA”
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