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Wstęp 
 
Niniejszy dokument Diagnozy społeczno – gospodarczej gminy Oleśnica stanowi Załącznik 1 do Strategii 

Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020. Przygotowanie diagnozy miało na celu zapoznanie się  

z uwarunkowaniami i dynamikami społeczno – gospodarczymi w gminie Oleśnica i porównanie danych 

statystycznych opisujących funkcjonowanie gminy w róŜnych aspektach z innymi gminami wiejskimi  

w powiecie oleśnickim oraz danymi uśrednionymi na poziomie województwa dolnośląskiego oraz Polski 

(wartości ogólne oraz dotyczące gmin wiejskich). 

 

Niezbędne do przeprowadzenia diagnozy dane statystyczne uzyskane zostały z Banku Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Gminy Oleśnica oraz jego jednostek organizacyjnych, takich jak 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury. Wykorzystane zostały równieŜ 

dokumentu branŜowe gminy Oleśnica, takie jak Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Oleśnica, Plan Gospodarki Odpadami, Plan Urządzeniowo – Rolny, Program Ochrony Środowiska oraz 

dokumenty budŜetowe. Ponadto uwzględniono informacje z publikacji ksiąŜkowych, poświęconych historii 

obszaru obecnej gminy Oleśnica.  

 

Diagnoza została przygotowana przez konsultantów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum 

Dolnośląskiego: Panią Maję Dec, Pana Igora Waniurskiego oraz Pana Patryka Hałaczkiewicza. 

Konsultantem dokumentu był dr Andrzej Ferens. Prace nad diagnozą rozpoczęte zostały w listopadzie 2010, 

natomiast projekt dokumentu ukończony został w marcu 2011 roku. Projekt diagnozy został poddany 

konsultacjom z udziałem władz i kadry kierowniczej gminy Oleśnica.  

 

PoniŜszy dokument podzielony jest na rozdziały, z których kaŜdy dotyczy innego obszaru funkcjonowania 

gminy Oleśnica. Rozdział pierwszy przedstawia ogólną charakterystykę gminy Oleśnica, wraz z informacjami 

na temat połoŜenia i historii obszaru. Rozdział drugi podejmuje analizę zjawisk demograficznych w gminie. 

Rozdział trzeci dotyczy sfery społecznej, wraz z opieką zdrowotna i edukacją. W kolejnym rozdziale 

analizowane jest oferta kultury czasu wolnego w gminie. Rozdział piaty traktuje o aktywności obywatelskiej 

mieszkańców gminy Oleśnica. Kolejnym tematem diagnozy jest infrastruktura techniczna gminy. Sfera 

gospodarki lokalnej jest tematem siódmego rozdziału analizy. Ostatnia część dokumentu dotyczy obszaru 

środowiska naturalnego. 
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1. Charakterystyka Gminy Ole śnica 

1.1. Poło Ŝenie 
 
Gmina Oleśnica jest połoŜona w północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego, 

w południowo – zachodniej części powiatu oleśnickiego, 30 km na północny wschód od stolicy regionu - 

Wrocławia. Gmina od południa graniczy z gminami: Jelcz Laskowice (powiat oławski) i Czernica (powiat 

wrocławski), od zachodu z gminą Długołęka (powiat wrocławski), od północnego zachodu z gminą 

Dobroszyce (powiat oleśnicki), od północy z gminą Twardogóra (powiat oleśnicki), od północnego wschodu 

z gminą Syców (powiat oleśnicki), od wschodu z Gminą Dziadowa Kłoda (powiat oleśnicki), a od 

południowego wschodu z Gminą Bierutów (powiat oleśnicki)Gmina jest połoŜona  w obrębie północnej części 

Niziny Śląskiej na terenie Równiny Oleśnickiej. Znajduje się w zlewni Widawy. Obszar gminy naleŜy do 

jednych z najcieplejszych w Polsce. Średnia roczna temperatura wynosi 8,5oC. Bardzo korzystne warunki 

klimatyczne i dobre warunki glebowe sprzyjają dobrze rozwiniętemu na terenie gminy rolnictwu.  

Gmina Oleśnica charakteryzuje się silnymi powiązaniami funkcjonalno - przestrzennymi 

 z otoczeniem. PołoŜona w obrębie aglomeracji wrocławskiej znajduje się w obszarze oddziaływania 

Wrocławia – silnego ośrodka ekonomicznego, uniwersyteckiego oraz kulturalnego. Mieszkańcy gminy 

Oleśnica korzystają równieŜ z oferty pobliskiej Oleśnicy - siedziby Starostwa Powiatowego, innych instytucji 

publicznych i prywatnych, które zaspokajają ich potrzeby edukacyjne, kulturalne, rozrywkowe 

i konsumpcyjne. Miasto jest równieŜ lokalnym rynkiem pracy dla mieszkańców gminy. Mieści się tu  takŜe 

Urząd Gminy Oleśnica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne. 

Gmina powiązana jest z otaczającym układem komunikacji drogowej i kolejowej. Przez środkową jej część 

biegnie droga krajowa nr 8 oraz linia kolejowa relacji Wrocław – Warszawa.  

1.2. Powierzchnia gminy Ole śnica 
 
Powierzchnia gminy wynosi 243 km² (24 344 ha), co stanowi 1,2% powierzchni województwa oraz 23% 

powierzchni powiatu oleśnickiego, jest to największa powierzchniowo gmina powiatu.  

UŜytki rolne stanowią 66,2% obszaru gminy (16 140 ha), lasy 22,4% (5 466 ha), zaś pozostałe grunty i uŜytki 

11,2 % (2 738 ha). Gmina Oleśnica jest gminą typowo rolniczą. WyŜszy wskaźnik gruntów rolnych na terenie 

powiatu oleśnickiego występuje tylko w gminie Dziadowa Kłoda, gdzie wielkość uŜytków rolnych wynosi 75 

% powierzchni.  

W skład gminy wchodzi 29 sołectw: Bogusławice, Boguszyce, Brzezinka, Bystre, Cieśle, Dąbrowa, 

Gręboszyce, Jenkowice, Krzeczyn, Ligota Mała. Ligota Polska , Ligota Wielka, Nieciszów, Nowa Ligota, 

Nowoszyce, Osada Leśna, Osiedle Boguszyce, Ostrowina, Piszkawa, Poniatowice, Smardzów, Smolna, 

Sokołowice, Spalice, Świerzna, Wszechświęte, Wyszogród, Zarzysko, Zimnica. Pod względem powierzchni 

największe są Brzezinka, Sokołowice, Smolna, Ostrowina, Ligota Polska oraz Ligota Mała. 
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  Tabela 1 Porównanie powierzchni u Ŝytków rolnych, lasów oraz nieu Ŝytków 

Wyszczególnienie Powierzchnia ogółem  UŜytki rolne  Lasy 
Pozostałe grunty 

i nieu Ŝytki 

31 268 502 18 208 403 9 172 558 3 887 541 
Polska 

100% 58,2% 29,3% 12,4% 

1 994 776 1 159 920 590 336 244 520 Województwo 

dolnośląskie 100% 58,1% 28,5% 12,2% 

104 974 61 783 32 979 10 212 
Powiat oleśnicki 

100% 58,8% 31,4% 9,7% 

24 344 16 140 5 466 2 738 Gmina wiejska 

Oleśnica 100% 66,2% 22,4% 11,2% 

13 174 6 383 5 908 883 Gmina wiejska 

Dobroszyce 100% 48,4% 44,8% 6,7% 

10 514 7 921 1 990 603 Gmina wiejska 

Dziadowa Kłoda 100% 75,3% 18,9% 5,7% 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych) 

1.3. Historia 
 
Poło Ŝenie gminy na pograniczu kilku krajów powodowało st osunkowo cz ęste zmiany przynale Ŝności 

państwowej obszaru.  Historia terenów gminy Oleśnica jest nieodłącznie związana  

z historią całego regionu, najbardziej z dziejami samego miasta Oleśnica. Prawdopodobnie około XII w. 

powstały pierwsze zabudowania osady zwanej od porastających bagniste tereny olszyn, Olesznica. Nazwa 

została później zgermanizowana na Oels. Pierwsza udokumentowana wzmianka o tych terenach to rok 

1230. Na ten rok datowany jest dokument, w którym ksiąŜę Henryk Brodaty zezwolił, by jego kanclerz 

Tomasz przeniósł wieś Lucień (dziś w granicach miasta) na prawo niemieckie. Kolejna waŜna wzmianka to 

rok 1255. Wtedy to piastowski ksiąŜę Henryk III Biały przekazał miasto w celu lokacji na prawie średzkim. 

W 1288 roku ksiąŜę Henryk IV Prawy dokonał fundacji kolegiaty świętokrzyskiej na Ostrowie Tumskim 

we Wrocławiu. W dokumencie zostały wymienione miejscowości: Bystre, Nieciszów, Spalice, Dąbrowa, 

Smardzów, Boguszyce, Jenkowice, Borowa, Sokołowice, Swierzna i Smolna. W 1310 Oleśnica miała juŜ 

swój herb. Rozwój terenów oleśnickich wiąŜe się z powstaniem w latach 1312 – 1313 księstwa oleśnickiego, 

które objął we władanie ksiąŜę Konrad I Oleśnicki, załoŜyciel oleśnickiej linii Piastów, tytułujący się mianem 

„dziedzica Królestwa Polskiego”. Linia Piastów Oleśnickich istniała do 1492 roku. W tym okresie 

wybudowano m.in. zamek oleśnicki, mury obronne, kościoły i synagogę.  
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W 1492 roku po śmierci Konrada Białego Młodszego, na mocy kontraktów, władza nad księstwem została 

przejęta przez ziębicką linię czeskiego rodu Podiebradów, potomków króla czeskiego Jerzego. Okres 

panowanie czeskiego związany jest z intensywnym rozwojem miasta. Rozbudowany został zamek, powstała 

pierwsza na Śląsku drukarnia Ŝydowska, a znajdująca się tu biblioteka ksiąŜęca była jedną z największych 

na całym Śląsku. W połowie XVI wieku księstwo przeszło na protestantyzm. W połowie XVII wieku niedaleko 

Oleśnicy przebiegała polsko – niemiecka granica językowa, co pozwala sądzić, iŜ na terenach poza samym 

miastem język polski był językiem dominującym1.   

W 1647 roku księstwo przechodzi pod władanie śląskiej linii ksiąŜąt wirtemberskich. Odnowili oni miasto po 

wyniszczającej wojnie trzydziestoletniej.  

W 1741 roku w wyniku wojny o sukcesję austriacką tereny Śląska opanowane zostały przez króla pruskiego 

Fryderyka II Wilhelma, co sprawiło iŜ struktura oparta na księstwach została zamieniona w strukturę 

powiatową. 

Następna waŜna data związana z terenami  księstwa to rok 1792, kiedy władzę nad nim sprawowali ksiąŜęta 

związani z dynastią brunszwicką. W 1850 roku samo miasto stało się miastem garnizonowym, 18 lat później 

na tych terenach powstała Kolej Prawego Brzegu Odry, co spowodowało, iŜ Oleśnica stała się waŜnym 

węzłem kolejowym. 

Zimą 1945 roku miasto zostało prawie w 80% zniszczone, w duŜym stopniu na skutek walk i grabieŜy przez 

okupującą miasto Armię Czerwoną. 7 lipca nastąpiło przejęcie terenów oleśnickich przez polskie władze 

administracyjne, które rozpoczęły ich odbudowę2. 

Tabela 2 Podstawowe informacje dotycz ące historii poszczególnych miejscowo ści  

Sołectwo Podstawowe informacje (historia) 

Bogusławice 
Pierwsza wzmianka o miejscowości z 1380 roku, na terenie 
miejscowości znajduje się zespół pałacowo – parkowy z folwarkiem – 
pałac neorenesansowy z XIX wieku 

Boguszyce 

Pierwsza informacji na temat miejscowości pochodzi z 1288 roku, kiedy 
to piastowski ksiąŜę Henryk IV Probus przekazał wieś w darze parafii 
Św. KrzyŜa we Wrocławiu, 1318 – najstarsza wzmianka o kościele  
w miejscowości 

Brzezinka 

Powstanie wsi datowane na XIII w., we wsi zespół pałacowo – parkowy 
z folwarkiem wybudowany w połowie XVIII w., rzeźby z parku  
pałacowego przedstawiające greckich i rzymskich bogów zostały  
w 1950 roku wywiezione do Warszawy, obecnie są ozdobą parku  
w Wilanowie  

Bystre 

Pierwsza informacji na temat miejscowości pochodzi z 1288 roku, kiedy 
to ksiąŜę Henryk IV Probus przekazał wieś w darze wrocławskiemu 
klasztorowi krzyŜackiemu (parafii św. KrzyŜa). W 1939 roku wieś liczyła 
490 mieszkańców.  

Cieśle 
Z 1376 roku pochodzi pierwsza wzmianka o kościele we wsi, w połowie 
XVIII w. wybudowano pałac i ogród ozdobny. 

 

                                                 
1 D. Borowicz, Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy XIX wieku do II Wojny Światowej , Wrocław, WUW  
2004, str. 33 
2 Ibidem, s. 34 
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Sołectwo Podstawowe informacje (historia) 

Dąbrowa 

Z 1288 pochodzi pierwsza wzmianka o wsi, 1785 – wieś była częścią 
majątku ksiąŜąt oleśnickich, w 1922 – dobrem sołeckim liczącym 124 
ha, w tym folwark w Jenkowicach, władał kapitan Robert Mendrzyk  
z Komorowa.  

Gręboszyce 
W 1360  Wojciech ze Smolca zapisał księciu Konradowi swoją wieś 
Gręboszyce. W 1835  wybudowano szkołę dla dzieci wyznania 
ewangelickiego, 

Jenkowice 

W 1288 wieś ksiąŜęca została lokowana na prawie niemieckim przez 
Henryka IV Probusa, w 1840 - spłonął drewniany budynek szkoły 
gminnej, odbudowany w materiale trwałym w 1841r., od frontu załoŜono 
ogródek ozdobny.  

Krzeczyn 

Z 1391 pochodzi  najstarsza wzmianka o miejscowości, w 1845 istniał 
folwark pański, działała nowozbudowana szkoła,w 1876 dobro 
szlacheckie obejmowało 781 ha, w tym zespół pałacowy. Po 1945 r. 
majątek stał się częścią Kombinatu Gospodarstw Rolnych w Oleśnicy. 
Zachował się noeklasycystyczny pałac oraz zagospodarowanie parkowe 
wokół niego z najstarszymi ok. 120 letnimi drzewami. 

Ligota Mała 

Z 1423 roku pochodzi pierwsza wzmianka o folwarku we wsi. W XV w. 
wzniesieno kościół wzmiankowany po raz pierwszy w 1521r., w roku 
1874 – wieś została podzielona na dwie części, z których jedna naleŜała 
do ksiąŜąt brunszwickich, druga do gminy wiejskiej. 

Ligota Polska 

W 1647 miejscowość była  własnością i gniazdem rodziny 
Bojanowskich, którzy posiadłość utrzymali do XVIII w. W 1876 wieś 
została podzielona na Dolną i Górną Ligotę, północną część wsi zajmuje 
zespół pałacowy (z przełomu XIX i XX w.), obecnie własność ANR. 

Ligota Wielka 

Z 1342 pochodzi wzmianka o  właścicielu wsi Piotrze z Ligoty. Wieś była 
do 1884r. własnością ksiąŜąt oleśnickich, we wsi funkcjonował pański 
folwark i gminna szkoła, a po 1945 roku zespół folwarczny podzielono  
i przyznano rodzinom repatriantów ze wschodu. 

Nieciszów 

W 1288 wieś wymieniona została w wykazie miejscowości płacących 
dziesięcinę na rzecz Zakonu KrzyŜowców z Gwiazdą,  
W 1874 wieś została podzielona na własność gminną i część naleŜącą 
do majątku ksiąŜęcego. W 1884 po śmierci ostatniego z ksiąŜąt, część 
wsi weszła w skład majoratu księcia Fryderyka Augusta Saskiego. 

Nowa Ligota 
Z 1418 pochodzi pierwsza wzmianka o osadzie. Była współwłasnością 
Michała ze Smolna. W 1845 własność ksiąŜąt brunszwicko - 
oleśnickich.  

Nowoszyce 

W 1616 właścicielami posiadłości w Nowoszycach była rodzina von 
Liebe. W 1875 we wsi istniał podział własność i oprócz majątku 
szlacheckiego, część stanowiła własność gminy wiejskiej, naleŜącej do 
pobliskiego Wyszogrodu.  Ok. 1912 przy folwarku wzniesiono 
neobarokowy pałac. Po 1945 r. majątek stał się częścią Kombinatu PGR 
Oleśnica. Obecnie jest własnością prywatną. 

Osada Leśna 

Ok. 1740  miejscowość oznaczona została jako osada z folwarkiem, W 
1908 roku wieś podzielona została między majątek ziemski, a własność 
gminy Jemielnej. Po 1945r. kolonia przy wsi Jemielna uzyskała 
administracyjną samodzielność i status wsi. 

Osiedle Boguszyce 

Na terenie miejscowości znajdował się młyn poruszany wodami potoku 
Boguszyckiego, w roku 1850 wybudowano neogotycki pałac, 
architektonicznie nawiązujący do stylu angielskich Tudorów wg projektu 
architekta Wolffa ze Szczodrego. 

Ostrowina 

W 1471 roku istniała wieś ksiąŜęca z dworem. Ok. 1900 roku 
przebudowano zespół dworski, po 1945r. część majątku w tym m.in. 
pałac i park przekazany został Domowi Opieki Społecznej, która to 
instytucja uŜytkuje go do chwili obecnej. 
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Sołectwo Podstawowe informacje (historia) 

Piszkawa 

W 1503 roku wieś była własnością Mateusza von Falckenberga. 
Rodzina ta utrzymała posiadłość w swych rękach do 1664 r. Dawny XIX-
wieczny folwark pański, usytuowany na północnym krańcu wsi, został 
po 1945 r. częściowo rozebrany i po 1990 r. gruntowanie przebudowany. 
Najcenniejsze są stare, około 100-letnie drzewa wzdłuŜ drogi 
przelotowej, prowadzącej do folwarku oraz drzewo o charakterze 
pomnikowym przy folwarku. 

Poniatowice 

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1246. Granicą południową 
terenu zasiedlonego jest linia kolejowa. Relikty zespołu pałacowego (wpisany do 
rejestru zabytków park oraz XIX-wieczny spichlerz), usytuowane są pośrodku 
miejscowości. Na południe od zespołu pałacowego zachowały się relikty 
folwarku z ruiną dworu. Do zabytków naleŜy takŜe kościół p.w. Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski. 

Smardzów 
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1288 r. jako wieś zamieszkała przez 
ksiąŜęcych ratajów. W zachodniej części wsi usytuowane są relikty 
folwarku ksiąŜęcego (przełom XIX i XX w.) z kolonią oficyn. 

Smolna 

Wieś wzmiankowana w 1266 r., w podpisanym przez księcia wrocławskiego 
Henryka III wykazie miejscowości przekazanych dziedzicznemu sołtysowi, 
Wilhelmowi z DzierŜoniowa. W centrum wsi jest wpisany do rejestru zabytków 
neogotycki kościół p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego, pochodzący z 1853-
1854 r. z wieŜą i cmentarzem przykościelnym. W północnej części wsi znajduje 
się  zespół dworu z relikwiami folwarku.  

Sokołowice 

Wieś wymieniona w wykazie miejscowości płacących dziesięciną na 
rzecz parafii w Oleśnicy w 1288 r. Pałac i park typu swobodnego ze 
stawem oraz relikty folwarku zajmują południowo-zachodnią część wsi. 
Na uwagę zasługuje takŜe kaplica mszalna, dzwonnica alarmowa i młyn 
wodny. 

Spalice 

Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawiła się w 1288 r. Jako wieś 
wchodząca w skład majątku ksiąŜąt brunszwicko-oleśnickich, znana 
była z zbudowanej w 1840 r. kuźnicy, produkującej m.in. miedziane 
naczynia i części składowe uprzęŜy.  

Świerzna 

Wieś wzmiankowana w wykazie dziesięcin na rzecz Zakonu KrzyŜowców z 
Gwiazdą w 1288 r. Około 1800 r. na terenie posiadłości wzniesiono pałac, 
załoŜono ogród ozdobny i wtedy rozbudowano istniejący wcześniej folwark. W 
ciągu XIX wieku pałac, folwark i ogród poddawane były przekształceniom i 
rozbudowie. Po 1945 r. posiadłość we wsi przejęta została przez PGR Oleśnica. 
Obecnie zespół pałacowy zajmuje znaczną część siedliska wsi pomiędzy i jest 
własnością prywatną. Zachował się trójskrzydłowy pałac, relikty ogrodu oraz  
w duŜym stopniu zniszczony folwark.  

Wszechświęte 

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1317 r. Układ wsi ulicowy, 
zabudowa mieszkalna i gospodarcza pochodzi z XIX i początku XX 
wieku. W centrum wsi, znajduje się kościół filialny p.w. MB 
Częstochowskiej, otoczony cmentarzem z XVIII wieku. Pałac (około 
1860 r.) z parkiem i folwarkiem zajmuje południowo-wschodni kraniec 
wsi. Początkowo kościół posiadał wezwanie Wszystkich Świętych, od 
którego wzięła początek nazwa wsi.  

Wyszogród 

Pierwsza informacja o miejscowości pochodzi z 1617 r. miejscowości 
znajduje się neobarokowy pałac, relikty folwarku oraz park ze stawem  
i pojedynczymi drzewami o charakterze pomnikowym. Historyczna 
zabudowa wsi w większości uległa przekształceniom po 1945 r. 

Zarzysko 

W 1380 r. pojawiła się pierwsza wzmianka o wsi. drogi. Z zespołu 
dworskiego zachował się dwór, relikty ogrodu, park z drzewami 
rodzimymi i aklimatyzowanymi (pojedyncze okazy około 160 letnie) oraz 
ze stawem i wyspą na osi dworu.  

Zimnica 

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1740 roku. Zespół dworski  
z dworem (około 1840 r.) i folwarkiem, połoŜony jest na zachód od 
zabudowy siedliska wsi. Od północy zespół graniczy z kompleksem 
leśnym, pośrodku którego z polanki wytyczono dukty. Zabudowa wsi 
pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. 

Źródło: Urząd Gminy Oleśnica 
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Mapa 1 Poło Ŝenie gminy Ole śnica w województwie dolno śląskim i na terenie powiatu ole śnickiego 

 

Źródło: www.dolnoslaskie.powiaty.cba.pl 



Diagnoza społeczno – gospodarcza gminy Oleśnica 
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 

 

 

 10 

2. Demografia 
Dynamiki zmian w populacji gminy Oleśnica, związane z liczbą ludności gminy, przyrostem naturalnym, 

stopniem migracji, strukturą wieku oraz płci, odgrywają istotne znaczenie dla tego, jak funkcjonuje 

społeczność lokalna. PoniŜszy rozdział dotyczy sfery demografii gminy Oleśnica i przedstawia zachodzące  

w tym obszarze procesy.  

2.1. Liczba ludno ści 
 

Według stanu na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 11 778 tysięcy mieszkańców. W ostatnich latach 

obserwowany jest wolny lecz stały wzrost ludno ści gminy Ole śnica. W analizowanych latach 2005 – 

2009 liczba ludno ści gminy zwi ększyła si ę o 464 osoby, co stanowiło wzrost o 4,1 %. Pokazuje to 

Wykres 1. Wzrost liczby ludności zgodny jest z tendencją zauwaŜalną w całym województwie dolnośląskim 

na obszarach wiejskich, mimo spadku liczby ludności w województwie, wzrasta liczba ludności w gminach 

wiejskich. MoŜe to być związane z procesem ruralizacji, czyli odpływem mieszkańców miast na obszary 

wiejskie. Obszary te okazują się dla mieszkańców duŜych miast atrakcyjniejsze pod względem kosztów 

i komfortu Ŝycia.  

MoŜna przypuszczać, Ŝe dodatnie saldo migracji w gminie Oleśnica moŜe równieŜ być konsekwencją 

powyŜszych procesów społeczno – demograficznych. Bliskie połoŜenie w stosunku do Wrocławia i Oleśnicy 

oraz istniejące na terenie gminy obszary przeznaczone pod inwestycje mieszkaniowe sprawia, Ŝe gmina 

staje się miejscem zamieszkania mieszkańców miast. W latach 2007 – 2009 wskaźnik  migracji wyniósł 

ponad 100 osób (2007 – 125, 2008 – 107, 2009 – 124).  

Do wzrostu liczby ludności zauwaŜalnego w gminie, przyczynia się równieŜ utrzymujący się dodatni przyrost 

naturalny.   

Wykres 1  Liczba ludno ści gminy Ole śnica w latach 2005 – 2009 (osoby zameldowane) 
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Dynamika  zmian liczby ludności gminy Oleśnica jest podobna do charakteryzujących pozostałe gminy 

powiatu oleśnickiego. W gminach wiejskich (Dziadowa Kłoda, Dobroszyce) takŜe moŜna zaobserwować 

stały wzrost liczby ludności, jednak w gminie Oleśnica przyrost ten jest procentowo najwyŜszy. W całym 

powiecie oleśnickim w latach 2005 – 2009 widoczny jest równieŜ stały przyrost ludności. Zmiany w liczbie 

ludności w gminie Oleśnica na tle porównawczym przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 3  Ludno ść na tle porównawczym w latach 2005 – 2009 (wg osób zameldowanych) 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 
38 157055 

 
38 125479 

 
38 115641 

 
38 135876 

 
38 167329 

 

Województwo dolnośląskie 2 888 231 2 882 317 2 878 410 2 877 059 2 876 627 

Polska – średnia dla gmin wiejskich 10 761785 10 763576 10 769345 10 790859 10 788996 

Województwo dolnośląskie – średnia 
dla gmin wiejskich 

515 030 518 041 521 678 525 515 529 863 

Powiat oleśnicki 103 335 103 338 103 496 103 782 104 047 

Gmina wiejska Ole śnica 11 314 11 346 11 451 11 642 11 778 

Gmina wiejska Dobroszyce 6 053 6 069 6 100 6 101 6 198 

Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 4 561 4 558 4 590 4 615 4 611 
Źródło danych : Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych 

  

Tabela 4 Liczba ludno ści w gminie Ole śnica w podziale na poszczególne sołectwa (stan na 
31.12.2010) 

Sołectwo Powierzchnia Mieszkańcy  
(stali i czasowi) w  tym liczba kobiet 

Bogusławice 242,5 284 137 
Boguszyce 641 320 

Osiedle Boguszyce 
1 333,9 

822 406 
Brzezinka 1 834,8 337 165 

Bystre 945,6 920 465 
Cieśle 1 390,5 368 174 

Dąbrowa 605,1 371 196 
Gręboszyce 170,2 96 43 
Jenkowice 679,7 431 220 
Krzeczyn 1 085,6 464 219 

Ligota Mała 1 699,6 689 345 
Ligota Polska 1 642,2 716 369 
Ligota Wielka 535,9 408 186 

Nieciszów 798,4 469 240 
Nowa Ligota 534,8 79 39 
Nowoszyce 578,1 325 188 

Osada Leśna 464,2 72 33 
Ostrowina 1 729,9 485  131  
Piszkawa 238,8 205  102  

Poniatowice 1 451,8 845  413  
Smardzów 752,9 465  231  
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Sołectwo Powierzchnia Mieszkańcy  
(stali i czasowi) w  tym liczba kobiet 

Smolna 1 517,6 763  382  
Sokołowice 1 616,6 829  416  

Spalice 524,2 634  310  
Świerzna 409,2 241  114  

Wszechświęte 398,5 236  128  
Wyszogród 336,6 165  79  
Zarzysko 504,2 141  67  
Zimnica 284,9 177  84  
RAZEM 24 306,3 12 678 6 202 

Źródło danych : Urząd Gminy w Oleśnicy 

  

Do największych miejscowości pod względem liczby ludności naleŜą Boguszyce wraz z Osiedlem 

Boguszyce, Poniatowice, Bystre, Smolna oraz Sokołowice.  

 

2.2. Gęstość zaludnienia i ruch naturalny 
   

Gęstość zaludnienia gminy Oleśnica wynosi 48 osób/km². Podobną gęstość zaludnienia mają pozostałe 

gminy wiejskie w powiecie oleśnickim. Wartość ta jest niŜsza niŜ średnia dla gmin wiejskich w województwie 

dolnośląskim, jak i średnia dla gmin wiejskich na terenie Polski (54 osoby/km²). Gęstość zaludnienia 

 w gminie Oleśnica na przestrzeni lat na tle porównawczym przedstawia Tabela 5. 

Tabela 5 Gęsto ść zaludnienia na tle porównawczym w latach 2005 - 20 09 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 122 122 122 122 122 

Województwo dolnośląskie 145 145 144 144 144 

Polska – średnia dla gmin wiejskich 54 54 54 54 54 

Województwo dolnośląskie – 
średnia dla gmin wiejskich 

52 53 53 54 54 

Powiat oleśnicki 98 98 99 99 99 

Gmina wiejska Ole śnica 46 47 47 48 48 

Gmina wiejska Dobroszyce 46 46 46 46 47 

Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 43 43 43 44 44 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 2 G ęsto ść zaludnienia w roku 2009 na tle porównawczym  
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2.2.1. Przyrost naturalny w gminie Ole śnica  

 

W analizowanych latach od 2005 roku w gminie Oleśnica utrzymuje się dodatni wskaźnik przyrostu 

naturalnego na 1000 mieszkańców. NajwyŜszą wartość odnotowano w roku 2005: 4,1. NajniŜszą zaś 

 w roku 2009: 1,8. Przewiduje się, Ŝe dodatni przyrost naturalny będzie się utrzymywać w następnych kilku 

latach. Trend taki spowodowany jest wchodzeniem w okres usamodzielniania i zakładania rodzin osób 

urodzonych w latach 1979 – 1985, czyli pokolenia będącego echem demograficznego wyŜu powojennego. 

W omawianych latach zauwaŜalna jest jednak tendencja spadkowa przyrostu, co powinno stać się 

przedmiotem zainteresowania władz samorządowych. NiŜszy przyrost naturalny moŜe być związany między 

innymi z warunkami panującymi w gminie odczuwanymi przez młodych rodziców jako niesprzyjające 

zakładaniu rodziny. Mała liczba miejsc w przedszkolach i Ŝłobkach nie sprzyja powrotowi młodych rodziców, 

zwłaszcza matek, na rynek pracy. Kolejną przyczyną niŜszego przyrostu naturalnego moŜe być odpływ 

młodych ludzi do miast, które charakteryzują się bardziej zróŜnicowanym i elastycznym rynkiem pracy, 

a takŜe bogatszą ofertą opieki przedszkolnej i Ŝłobkowej.  

Jednym z wyzwań, które powinno zostać podjęte, równieŜ w gminie Oleśnica, jest stworzenie warunków 

zapewniających wysoką jakość Ŝycia w gminie młodym ludziom planującym zakładanie rodziny. Warunki 

takie władze osiągną podejmując szereg działań począwszy od wspierania powstawania prywatnych 

punktów Ŝłobkowych i przedszkolnych, poprzez propagowanie elastycznych form zatrudnienia młodych 

rodziców, aŜ po działania usprawniające komunikację obszarów gminy z miejskimi centrami pracy i edukacji. 

Jednocześnie wzrost liczby osób starszych w populacji wymaga działań poszerzających ofertę edukacyjną, 

kulturalną oraz związaną z opieką zdrowotną skierowaną do osób w wieku poprodukcyjnym. 

Mimo niepokojącego trendu wskaźnik przyrostu naturalnego w gminie jest wyŜszy zarówno od wskaźnika 

opisującego gminy wiejskie w Polsce (1,2) jak i gminy wiejskie w województwie dolnośląskim (1,0). Wśród 

gmin powiatu Oleśnickiego wyŜszym wskaźnikiem charakteryzuje się tylko gmina Dziadowa Kłoda (5,2) 

Wykres 3 Przyrost naturalny na 1000 mieszka ńców w gminie Ole śnica w latach 2005 - 2009 
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Wykres 4 Przyrost naturalny na 1000 mieszka ńców w gminie Ole śnica na tle porównawczym w latach 
2005 - 2009 

 

Pod względem przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców gmina wyróŜnia się na tle danych opisujących 

średnią dla gmin wiejskich w Polsce i województwie dolnośląskim. Porównując wartości przyrostu 

naturalnego na 1000 mieszkańców w gminie Oleśnica  do wartości  w gminach powiatu moŜna 

zaobserwować, Ŝe w gminie Oleśnica wskaźnik utrzymuje się stale na poziomie dodatnim, choć w roku 2005 

wynosił on duŜo więcej niŜ w latach kolejnych bo 4,1. Dla gminy Dobroszyce widoczne są duŜe zmiany 

wartości wskaźnika, od ujemnych w latach 2005 – 2007 do 1,3 w 2009. Największym przyrostem 

charakteryzuje się gmina Dziadowa Kłoda (5,2 w roku 2009). 
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Tabela 6 Przyrost naturalny na 1000 mieszka ńców  

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska -0,1 0,1 0,3 0,9 0,9 

Województwo dolnośląskie -1,0 -0,9 -0,8 -0,2 -0,4 

Polska – średnia dla gmin wiejskich 0,2 0,5 0,7 1,4 1,2 

Województwo dolnośląskie – średnia dla gmin wiejskich -0,4 0,4 0,4 0,7 1,0 

Powiat oleśnicki 1,2 1,0 1,2 2,5 1,8 

Gmina wiejska Ole śnica 4,1 2,4 3,7 2,4 1,8 

Gmina wiejska Dobroszyce -0,3 -0,2 -1,0 4,8 1,3 

Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 4,0 3,1 0,7 5,8 5,2 
Źródło danych : Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych 

 

2.2.2. MałŜeństwa w gminie Ole śnica 

Liczba zawieranych małŜeństw gminie Oleśnica w 2009 wyniosła 6,2 i jest porównywalna dla wartości 

zawieranych małŜeństw w Polsce: 6,6 oraz w województwie Dolnośląskim: 6,1. Liczba ta wyraźnie wzrosła 

w 2007 roku i wyniosła 7,6, co moŜe być związane ze wspominanym okresem wchodzenia w wiek kulturowo 

zdefiniowany jako wiek zakładania rodziny osób urodzonych w latach 1979 – 1985.  W ostatnich latach 

widoczny jest powolny spadek liczby małŜeństw związany z trendem społecznym odraczania wchodzenia 

w związki małŜeńskie do czasu osiągnięcia poŜądanego statusu społecznego. 

Tabela 7 Mał Ŝeństwa na 1000 ludno ści w gminie Ole śnica na tle porównawczym 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 5,4 5,9 6,5 6,8 6,6 

Województwo dolnośląskie 5,2 5,7 6,5 6,6 6,3 

Polska – średnia dla gmin wiejskich 5,5 6,1 6,7 7,0 6,6 

Województwo dolnośląskie – średnia dla gmin wiejskich 5,1 5,5 6,6 6,9 6,1 

Powiat oleśnicki 5,7 6,0 6,7 6,9 6,5 

Gmina wiejska Ole śnica 5,0 4,7 7,6 6,9 6,2 

Gmina wiejska Dobroszyce 3,9 4,5 7,0 6,8 5,1 

Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 6,2 10,5 8,1 8,0 11,6 
Źródło danych : Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 5 Mał Ŝeństwa na 1000 ludno ści w gminie Ole śnica w latach 2005 - 2009 

 

  

W gminach powiatu oleśnickiego najwyŜszym wskaźnikiem małŜeństw na 1000 mieszkańców charakteryzuje 

się gmina Dziadowa Kłoda, w 2009 roku wskaźnik wyniósł aŜ 11,6 czyli prawie dwukrotnie więcej niŜ 

w pozostałych gminach i w powiecie oleśnickim. NiŜsza wartość wskaźnika od występującego w gminie 

Oleśnica zanotowano w  gminie Dobroszyce: 5,1 w roku 2009.  

 

Wykres 6 Mał Ŝeństwa na 1000 ludno ści w gminie Ole śnica na tle porównawczym 
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2.2.3. Migracje ludno ści gminy Ole śnica 

 
W okresie od 2005 do 2009 roku saldo migracji gminie Oleśnica było dodatnie. Gmina Oleśnica ze 

wskaźnikiem salda migracji na 1000 ludności 10,5 w 2009 wykazuje większy przyrost ludności niŜ średnia 

dla gmin wiejskich województwa dolnośląskiego (7,0  w 2009) jak i średnia dla gmin wiejskich dla Polski (2,9 

w 2009), co pokazuje Tabela 8. W powiecie oleśnickim tylko gmina Dobroszyce ma podobny wskaźnik 

wynoszący 10,4 w 2009 roku. W latach 2005 – 2009 na terenie gminy Oleśnica zameldowało  się aŜ  455 

osób. MoŜna przypuszczać, Ŝe rzeczywiste saldo migracji mieszkańców jest większe, poniewaŜ pewna 

liczba osób mieszkająca na terenie gminy, moŜe być zameldowana w innych miejscach.  

MoŜna przypuszczać, Ŝe zameldowania mieszkańców do gminy Oleśnica w latach 2005 - 2009 były w duŜej 

części związane z przenoszeniem się ludności Wrocławia i Oleśnicy na tereny wiejskie, co jest trendem 

ogólnopolskim. Gmina ze względu na korzystne połoŜenie i dobry potencjał komunikacyjny staje się powoli 

coraz powaŜniejszą propozycją dla mieszkańców duŜych ośrodków miejskich, którzy decydują się na 

zamieszkanie na terenach wiejskich. Powodem tego jest m.in koszt utrzymania, który na wsi jest zazwyczaj 

niŜszy, a jakość Ŝycia pod wieloma względami wyŜsza niŜ w duŜych miastach. 

Tabela 8 Saldo migracji 2005 – 2009  

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska -12878 -36134 -20485 -14865 -1196 

Województwo dolnośląskie - 1849 -3 626 -1 570 - 1160 907 

Polska – średnia dla gmin wiejskich 22 953 20 302 30 408 26 403 31 494 

Województwo dolnośląskie – średnia dla gmin wiejskich 2046 2736 3851 3213 3683 

Powiat oleśnicki  -107 -49 12 13 190 

Gmina wiejska Ole śnica 62 37 125 107 124 

Gmina wiejska Dobroszyce 34 36 45 8 65 

Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 21 -10 38 -3 -11 

Źródło danych : Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych 
 

Tabela 9 Saldo migracji na 1000 ludno ści w latach 2005 - 2009 na tle porównawczym 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska - 0,3 -0,9 -0,5 -0,4 -0,03 

Województwo dolnośląskie -0,6 -1,3 -0,5 -0,4 0,3 

Polska – średnia dla gmin wiejskich 2,1 1,9 2,8 2,4 2,9 

Województwo dolnośląskie – średnia dla gmin wiejskich 4,0 5,3 7,4 6,1 7,0 

Powiat oleśnicki  -1,4 -0,06 0,9 -0,1 0,1 

Gmina wiejska Ole śnica 5,5 3,3 10,9 9,2 10,5 

Gmina wiejska Dobroszyce 5,6 5,9 7,4 1,3 10,4 

Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 4,6 -2,2 8,3 -0,65 -2,4 
Źródło danych : obliczenia własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 7 Saldo migracji na 1000 ludno ści w 2009 roku na tle porównawczym 
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2.2.4. Struktura ludno ści ze wzgl ędu na płe ć 

 
 
Struktura populacji gminy Oleśnica pod względem płci pozostaje w podobnej proporcji  

w ciągu analizowanych lat 2005 - 2009. Ponad połowa mieszka ńców gminy to m ęŜczyźni .  Stanowią oni 

ponad 51% populacji gminy, co obrazuje Tabela 10. Odzwierciedla to strukturę populacji województwa i kraju 

dla gmin wiejskich, w których występuje przewaga liczby męŜczyzn nad liczbą kobiet. Liczba kobiet w 2009 

roku wyniosła w gminie Oleśnica 5753 (49%), natomiast liczba męŜczyzn 6025 (51 %).  

 

Tabela 10 Struktura ludno ści gminy Ole śnica ze wzgl ędu na płe ć w latach 2005 - 2009 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Liczba męŜczyzn 5 809 51% 5 814 51% 5 868 51% 5 948 51% 6 025 51% 

Liczba kobiet 5 505 49% 5 532 49% 5 583 49% 5 694 49% 5 753 49% 

Razem 11 314 11 346 11 451 11 642 11 778 

Źródło danych : Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych 
 

 

Wykres 8 Struktura ludno ści gminy Ole śnica ze wzgl ędu na płe ć w latach  2005 - 2009 
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Największy współczynnik feminizacji (liczba kobiet na 100 męŜczyzn) zauwaŜalny jest w sołectwach 

Nowoszyce (137), Wszechświęte (120) i Dąbrowa (112). męŜczyzn najniŜszym współczynnikiem feminizacji 

charakteryzują się  sołectwa: Ostrowina (37), Gręboszyce (81), Ligota Wielka (84) i Osada Leśna (85). 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe niski współczynnik feminizacji moŜe determinować niski przyrost naturalny 

w przyszłości. 

Tabela 11 Liczba kobiet na 100 m ęŜczyzn w sołectwach gminy Ole śnica (stan na 31.12.2010) 

Sołectwo Liczba kobiet na 100 
męŜczyzn Sołectwo Liczba kobiet na 100 

męŜczyzn 
Nowoszyce 137 Nowa Ligota 98 

Wszechświęte 120 Brzezinka 96 

Dąbrowa 112 Poniatowice 96 

Ligota Polska 106 Spalice96Bogusławice 93 

Nieciszów 105 Wyszogród 92 

Jenkowice 104 Zarzysko 91 

Bystre 102 Cieśle 90 

Sokołowice 101 Świerzna 90 

Boguszyce 100 Zimnica 90 

Ligota Mała 100 Krzeczyn 89 

Smolna 100 Osada Leśna 85 

Piszkawa 99 Ligota Wielka 84 

Smardzów 99 Gręboszyce 81 

Osiedle Boguszyce 98 Ostrowina 37 

Źródło danych: zestawienie  własne na podstawie materiałów Urzędu Gminy w Oleśnicy 

  

Współczynnik feminizacji w gminie Oleśnica wyniósł w 2009 roku 95 , jest to wartość niŜsza niŜ 

charakteryzująca powiat oleśnicki, gminy wiejskie województwa dolnośląskiego (102), jak i średnią dla gmin 

wiejskich w kraju (101). Współczynnik feminizacji na przestrzeni lat 2005 – 2009 obrazuje poniŜsza tabela 

oraz Wykres 9. 

Tabela 12 Liczba kobiet na 100 m ęŜczyzn  w gminie Ole śnica w latach 2005 – 2009 na tle  
porównawczym 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 107 107 107 107 107 

Województwo dolnośląskie 108 108 109 109 109 

Polska – średnia dla gmin wiejskich 101 101 101 101 101 

Województwo dolnośląskie – średnia dla gmin wiejskich 102 102 102 102 102 

Powiat oleśnicki 104 104 105 105 105 

Gmina wiejska Ole śnica 95 95 95 96 95 

Gmina wiejska Dobroszyce 101 102 103 102 102 

Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 99 99 99 101 101 
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny,  Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 9 Współczynnik feminizacji na tle porównawcz ym w roku 2009 

 
  

2.2.5. Struktura ludno ści ze wzgl ędu na wiek 

 

W gminie Oleśnica w latach 2005 – 2008 stale zmniejszała się wartość wskaźnika obciąŜenia 

demograficznego (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym). Podobną 

tendencję spadkową moŜna zaobserwować w odniesieniu do średniej krajowej oraz wojewódzkiej oraz  

w gminach porównawczych (Dobroszyce, Dziadowa Kłoda). Zestawienie wskaźników obrazuje Tabela 13. 

Według prognoz mimo chwilowego spadku nieprodukcyjnym wartości liczy osób w wieku nieprodukcyjnym 

przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2015 – 2020 nastąpi wzrost kobiet i męŜczyzn 

w wieku nieprodukcyjnym.  Spowoduje to wzrost obciąŜenia osób pracujących kosztem utrzymania 

przyszłych emerytów.  
 

Tabela 13 Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 10 0 osób w wieku produkcyjnym 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 56,3 55,7 55,3 55,1 55,0 

Województwo dolnośląskie 52,4 51,9 51,6 51,7 51,9 

Polska – średnia dla gmin wiejskich 64,9 63,3 61,9 60,7 59,4 

Województwo dolnośląskie – średnia dla 
gmin wiejskich 

56,2 54,7 53,5 52,6 51,9 

Powiat oleśnicki 54,0 53,5 52,8 52,9 52,6 

Gmina wiejska Ole śnica 55,2 53,5 52,3 51,7 50,0 

Gmina wiejska Dobroszyce 56,0 54,7 52,8 52,6 52,2 

Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 56,3 54,8 53,1 53,1 52,8 
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny,  Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 10 Wska źnik obci ąŜenia demograficznego w gminie Ole śnica 

 

 
 
  

Wzrost wskaźnika obciąŜenia demograficznego, którego moŜemy spodziewać się w Polsce, równieŜ  

w gminie Oleśnica, w kolejnych latach wynika ze zmniejszającego się przyrostu naturalnego. Zmniejszenie 

dzietności jest procesem charakterystycznym dla całego kraju oraz społeczeństw państw dobrobytu. 

Zjawisko to determinują zmiany kulturowe, a takŜe sytuacja ekonomiczno - społeczna. Potrzeba 

wykształcenia, samorealizacji zawodowej, osiągnięcia stabilnej sytuacji materialnej jest przez wielu 

przedstawicieli młodego pokolenia traktowane jako priorytetowe.  Ponadto pracodawcy i ustawodawca nie 

stwarzają, zwłaszcza kobietom, warunków sprzyjających godzeniu roli pracownika i rodzica, a to przyczynia 

się często do odsuwania decyzji o posiadaniu potomstwa.  

Wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym wiąŜe się z faktem wchodzenia w ten wiek pokolenia wyŜu 

powojennego,  a takŜe z postępem cywilizacyjnym, który wpłynął na wydłuŜenie Ŝycia ludzkiego i spadek 

umieralności.  

Według prognoz demograficznych opracowanych na lata 2008 - 20353 liczba osób w wieku produkcyjnym 

będzie systematycznie spadać. Największy spadek moŜe mieć miejsce w latach 2015 - 2020. Zmianom 

ulegnie proporcja osób w wieku produkcyjnym mobilnym (18 - 44 lata) oraz niemobilnym (45 - 60/65 lat i 

więcej). Udział osób w wieku niemobilnym w populacji osób w wieku produkcyjnym zwiększy się do 27,5% w 

roku 2035 (w 2007 - 24,3%). Udział osób w wieku poprodukcyjnym w populacji kraju zwiększy się w roku 

2035 do 26,7%, czyli o niemal 11 punktów procentowych (w 2007 - 16% w skali kraju). Taka struktura wieku 

nie będzie sprzyjać rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu kraju. Przewiduje się, Ŝe podobne procesy 

demograficzne obejmą równieŜ mieszkańców gminy Oleśnica, w której struktura ludności wg wieku jest 

                                                 
3 Prognoza ludności Polski na lata 2008 - 2035, Materiał konferencyjny na konferencje prasową w dniu 25 lipca 2008, 
Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl 
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zbliŜona do struktury gmin wiejskich na terenie kraju.  

Na terenie gminy Oleśnica w latach 2005 – 2009  moŜna zaobserwować spadek ludności  

w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym. W gminach  sąsiadujących, 

oraz w całym powiecie obserwuje się podobny trend, z uwagą, iŜ w pozostałych gminach wolniej rośnie 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym, zaś duŜo bardziej zmniejsza się liczba osób w wieku produkcyjnym. 

SpostrzeŜenia te obrazuje poniŜsza tabela. 

 
Tabela 14  Ludno ść w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poproduk cyjnym na tle 

porównawczym 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Gmina wiejska Ole śnica 

2 760 2 686 2 608 2 611 2 554 
przedprodukcyjnym 

24,4% 23,7% 22,8% 22,4% 21,7% 

7 291 7 392 7 521 7 675 7 852 
produkcyjnym 

64,4% 65,2% 65,7% 65,9% 66,7% 

1 263 1 268 1 322 1 356 1 371 
poprodukcyjnym 

11,2% 11,2% 11,5% 11,6% 11,6% 

Ogółem ludno ść w wieku : 11 314 11 346 11 451 11 642 11 778 

Gmina wiejska Dobroszyce 

1 408 1 377 1 338 1 320 1 321 
przedprodukcyjnym 

23,3% 22,7% 21,9% 21,6% 21,3% 

3 881 3 924 3 992 3 997 4 072 
produkcyjnym 

64,1% 64,7% 65,4% 65,5% 66,7% 

764 768 770 784 805 
poprodukcyjnym 

12,6% 12,7% 12,6% 12,9% 13% 

Ogółem ludno ść w wieku :  6 053 6 069 6100 6 101 6 198 

Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 

1 087 1 058 1 046 1 047 1 043  
przedprodukcyjnym 23,8% 23,2% 22,8% 22,7% 22,6% 

2 918 2 945 2 999 3 014 3 018  
produkcyjnym 64% 64,6% 65,3% 65,3% 65,7% 

556 555 545 554 550  
poprodukcyjnym 12,2% 12,2% 11,9% 12% 11,9% 

Ogółem ludno ść w wieku :  4 561 4 558 4 590 4 615 4 611 
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 2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat ole śnicki 

22 464 21 862 21 242 20 865 20 492 
przedprodukcyjnym 

21,7% 21,2% 20,5% 20,1% 19,7% 

67 116 67 309 67 736 67 878 68 200 
produkcyjnym 

64,9% 65,1% 65,4% 65,4% 66,5% 

13 755 14 167 14 518 15 039 15 355 
poprodukcyjnym 

13,3% 13,7% 14% 14,5% 14,8% 

Ogółem ludno ść w wieku :  103 335 103 338 103 496 103 782 104 047 

Województwo dolno śląskie – średnia dla gmin wiejskich 

114 522 112 184 110 341 108 933 107 786 
przedprodukcyjnym 

22,2% 21,7% 21,2% 20,7% 20,3% 

329 630 334 876 339 831 344 322 348 761 
produkcyjnym 

64% 64,6% 65,1% 66,5 % 66,8% 

70 878 70 981 71 506 72 260 73 316 
poprodukcyjnym 

13,8% 13,7% 13,7% 13,8% 13,8% 

Ogółem ludno ść w wieku : 515 030  518 041 521 678 525 515 529 862 
Źźródło danych : zestawienie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych 
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3. Sfera społeczna  
 
Idea zrównowaŜonego rozwoju wskazuje na konieczność oparcia procesów rozwojowych na 

zbalansowanym inwestowaniu we wszystkie sfery funkcjonowania danej jednostki terytorialnej. Stwarzanie 

warunków do funkcjonowania aktywnej, zdrowej, wyedukowanej i zadowolonej społeczności to zadanie, 

które podejmować powinny władze gminy. W niniejszym rozdziale zostało opisane funkcjonowanie sfery 

społecznej w gminie Oleśnica. 

3.1. Ochrona zdrowia 
 
Na terenie gminy Oleśnica funkcjonują dwie placówki ochrony zdrowia. Są to Wiejski Ośrodek Zdrowia 

w Boguszycach i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ligocie Polskiej. Oba ośrodki są częścią Samodzielnego 

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.  W związku ze specyficznym połoŜenie gminy 

wiejskiej Oleśnica, która otacza gminę miejską Oleśnica wiejskich mieszkańcy gminy korzystają równieŜ  

z ośrodków zdrowia znajdujących się w Oleśnicy.  

Wykaz ośrodków zdrowia wchodzących w skład Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Oleśnicy znajdujących się na terenie gminy Oleśnica oraz w Oleśnicy przedstawia poniŜsza 

tabela. 

 

Tabela 15 Struktura organizacyjna SZPZOZ w Ole śnicy - Jednostki organizacyjne:  

Lp.  Nazwa placówki  Siedziba 
1 
 

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna nr 1   
kierownik: lek. med. Bogdan Frej, 

56 – 400 Oleśnica, ul. Ludwikowska 10 

2 Przychodnia Rejonowa nr 2 
kierownik: lek. med. Anna Kołacińska 

56 – 400 Oleśnica, ul. gen. J. Hallera 25 

Poradnia dla dzieci: 
a/  chorych ,  56 – 400 Oleśnica, ul. Kilińskiego 4c,   3 

b/  zdrowych ,  56 – 400 Oleśnica, ul. gen. J. Hallera 25, 
4 Poradnia dla kobiet: 56 – 400 Oleśnica, ul. Kilińskiego 2 
5 Wiejski O środek Zdrowia:  

kierownik dr n. med. Olga Dworak Boguszyce 117, 

6 Wiejski O środek Zdrowia: 
kierownik lek. med. Dorota Stachurska 

Ligota Polska 31, 

7 Dyrekcja i administracja SZPZOZ w Ole śnicy:  
 dyrektor Stanisław Ptak,  
 z-ca dyrektora ds. lecznictwa lek. med.  Jolanta Hołda 

56 – 400 Oleśnica, ul. M. Reja 10, 

Źródło: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy  
 
Analizując dane pozyskane z Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy 

moŜna zauwaŜyć, Ŝe spora część świadczeń udzielanych przez ośrodki zdrowia znajdujące się na terenie 

miasta Oleśnica jest pobierana przez mieszkańców gminy wiejskiej Oleśnica. Największa liczba 

mieszkańców gminy Oleśnica korzysta w usług Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Boguszycach. Niemal 

wszystkie  analizowane ośrodki zdrowia zanotowały w ostatnich latach wzrost liczby pacjentów. MoŜe to być 

związane z rosnącą liczba mieszkańców oraz powiększającym się udziałem osób 
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w wieku poprodukcyjnym w populacji. 

Tabela 16 Miejsce i liczba porad w zakresie podstaw owej opieki zdrowotnej w rozbiciu na 

mieszka ńców gminy wiejskiej Ole śnicy i gminy miejskiej Ole śnica. 

Miejsce udzielania świadcze ń 2005 2006 2007 2008 2009 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Boguszycach  

1) miasto Oleśnica 3 728 3 753 3 689 3 732 4 156 

2) gmina wiejska  10 0 78 10 145 10 540 10 670 11 010 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ligocie Polskiej 

1) miasto Oleśnica 367 355 304 271 332 

2) gmina wiejska 5 740 5 558 5 615 4 356 4713 

Poradnia dla dzieci zdrowych, ul. Gen. J. Hallera w Oleśnicy 

1) miasto Oleśnica 5 698 4 810 5 130 5 256 7 240 

2) gmina wiejska  1 992 1 689 1 805 2 174 2 511 

Poradnia dla dzieci chorych, ul. Kilińskiego 4c w Oleśnicy 

1) miasto Oleśnica 21 439 20 462 21 491 20 118 20 790 

2) gmina wiejska 7 729 7 377 7 846 7 660 7 793 

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna nr 1, ul. Ludwikowska 10 w Oleśnicy 

1) miasto Oleśnica 8 382 8 360 8 467 7 363 6 855 

2) gmina wiejska 8 721 8 698 8 394 7651 7 166 

Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Gen. J. Hallera 25 w Oleśnicy  

1) miasto Oleśnica 50 481 49 440 49 229 48 161 49 548 

2) gmina wiejska 4 992 4 889 4 815 4 469 5 900 

Źródło: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy  
Tabela 17 Liczba świadcze ń stomatologicznych i ortodontycznych w rozbiciu na mieszka ńców gminy 

wiejskiej Ole śnicy i gminy miejskiej Ole śnica. 

Miejsce udzielania świadcze ń 2005 2006 2007 2008 2009 
Leczenie stomatologiczne : Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna nr 1, ul. Ludwikowska 10 w Oleśnicy 

1) miasto Oleśnica 2 222 2 874 2 494 2 489 1 998 

2) gmina wiejska 591 764 697 665 476 

Leczenie stomatologiczne : WOZ w Boguszycach 

1) miasto Oleśnica 356 151 110 165 151 

2) gmina wiejska 576 386 205 136 295 

Leczenie stomatologiczne : WOZ w Ligocie Polskiej  

1) miasto Oleśnica 90 190 120 71 218 

2) gmina wiejska 160 336 194 273 259 

Leczenie ortodontyczne : Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna nr 1, ul. Ludwikowska 10 w Oleśnicy 

1) miasto Oleśnica 1 628 1 491 1 650 1 565 1 256 

2) gmina wiejska  748 701 554 554 893 

Źródło: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy  
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Tabela 18 Leczenie specjalistyczne w poradniach spe cjalistycznych w rozbiciu na mieszka ńców 
gminy wiejskiej Ole śnicy i gminy miejskiej Ole śnica. 

Miejsce udzielania świadcze ń 2005 2006 2007 2008 2009 
Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna nr 1, ul. Ludwikowska 10 w Oleśnicy, poradnia dermatologiczna 

1) miasto Oleśnica 4 608 4 117 4 550 4 375 4 031 

2) gmina wiejska 1 614 1 578 870 1 056 1 193 

Poradnia gruźlicy i chorób płuc 

1) miasto Oleśnica 1 906 2 073 1 773 1 744 1 563 

2) gmina wiejska 875 904 564 569 629 

Poradnia neurologiczna dla dorosłych 

1) miasto Oleśnica 3 211 3 054 3 316 2 982 1 844 

2) gmina wiejska 977 1 004 1 089 962 281 

Poradnia neurologiczna dla dzieci  

1) miasto Oleśnica 756 761 828 997 851 

2) gmina wiejska  531 522 511 402 569 

Poradnia reumatologiczna 

1) miasto Oleśnica 2075 2 151 1 928 1 980 1 434 

2) gmina wiejska 974 976 914 877 787 

Poradnia chirurgii ogólnej   

1) miasto Oleśnica 4 018 4 501 5 606 5 294 6 222 

2) gmina wiejska 2 043 2 117 1 845 1 946 2 418 

Poradnia ortopedii urazowej 

1) miasto Oleśnica 4 034 4 473 5 985 5 291 6 222 

2) gmina wiejska 2 135 2 092 2 141 1 906 2 418 

Poradnia laryngologiczna  

1) miasto Oleśnica 4 849 4 664 5 187 4 816 4 594 

2) gmina wiejska 1 572 1 501 1 811 1 684 1 708 

Poradnia urologiczna  

1) miasto Oleśnica 1 316 1342 1 042 938 1 100 

2) gmina wiejska 689 658 979 1 070 909 

Poradnia onkologiczna 

1) miasto Oleśnica 252 386 449 436 bd 

2) gmina wiejska 108 105 73 83 bd 

Poradnia leczenia uzaleŜnień  

1) miasto Oleśnica 2 837 2 704 2 948 2 938 2 046 

2) gmina wiejska 972 1 017 1 383 1 410 1 146 

Poradnia zdrowia psychicznego 

1) miasto Oleśnica 4 702 4 091 4 359 3 137 2 846 

2) gmina wiejska 2 077 1 759 1 606 1 367 1 335 

Źródło: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy  
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Personel medyczny zatrudniony na terenie gminy Oleśnicy stanowią zatrudnieni w : 

• w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Boguszycach 

- 1 lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej – specjalista z tytułem doktora nauk medycznych 

(specjalista w zakresie pediatrii i neurologii dziecięcej) 

- dentysta ½ etatu 

- 2 pielęgniarki 

• w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Ligocie Polskiej 

- 1 lekarz specjalista – lekarz rodzinny 

- dentysta ½ etatu 

- 2 pielęgniarki 

W związku z faktem, Ŝe duŜa liczba mieszkańców gminy korzysta z usług medycznych na terenie miasta 

Oleśnica naleŜy zaznaczyć iŜ w ramach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Oleśnicy zatrudnionych w 2009 roku było : 

- 64 lekarzy, w tym 7 bez specjalizacji, 18 z I stopniem specjalizacji, 31 z II stopniem specjalizacji i 7 

z tytułem naukowym dr nauk medycznych) 

- 8 lekarzy dentystów 

- 64 pielęgniarek i połoŜnych 

- 6 techników RTG 

- 5 laborantów 

 

3.2. Opieka społeczna 
 

Na terenie gminy Oleśnica instytucją odpowiedzialną za realizację polityki społecznej jest Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej z siedzibą w Oleśnicy. 

Do celów działalności Ośrodka moŜna zaliczyć :  

• Kompleksową pomoc osobom i rodzinom w przezwycięŜaniu trudnych sytuacji Ŝyciowych, których 

nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, moŜliwości i uprawnienia, 

Zaspokajanie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób i rodzin oraz umoŜliwienie im bytowania 

w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy realizował  projekt pt.: „Wykorzystaj szansę”. 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa 8 osób korzystających ze wsparcia ośrodka.  

W ramach projektu  zorganizowane zostały następujące działania: 

• warsztaty doradztwa zawodowego oraz opracowanie predyspozycji zawodowych dla uczestników 

projektu, 



Diagnoza społeczno – gospodarcza gminy Oleśnica 
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 

 

 

 30 

• grupowe i indywidualne zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji społecznych, 

• zajęcia kształcenia ustawicznego – indywidualne lub grupowe szkolenia zawodowe, 

• zajęcia związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie gimnazjalnym oraz ponad 

gimnazjalnym. 

W Gminie Oleśnica zauwaŜalny jest powolny spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej 

oferowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2005 było to 704 świadczeniobiorców zaś 

w roku 2009 juŜ tylko 457 osób. Ten sam trend widoczny jest w stosunku do liczby rodzin korzystających 

z pomocy społecznej (obrazuje to Tabela 19) 

 

Tabela 19 Pomoc społeczna realizowana przez GOPS Ol eśnica w latach 2005 – 2009 

Lata 
Liczba 

świadczeniobiorców 
Liczba rodzin 

Liczba 
udzielonych 
świadcze ń 

Rzeczywista 
liczba dzieci 
doŜywianych 

2005 704 439 51 727 380 
2006 582 332 52 573 350 
2007 573 375 43 593 638 
2008 668 447 31 114 644 
2009 457 247 32 992 412 

źródło danych : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Oleśnica 
 

 

.  

Wykres 11 Liczba rodzin w gminie Ole śnica korzystaj ąca z pomocy GOPS Ole śnica 
 w latach 2005 - 2009 
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W gminie wzrosła liczba dzieci korzystających z doŜywiania w szkołach. MoŜe to być związane 

z większą ilością środków przeznaczanych na ten cel, przyznawanych w ramach realizowanych projektów.   

Na terenie gminy Oleśnica, w Ostrowinie funkcjonuje Powiatowy Dom Pomocy Społecznej 

 w Ostrowinie  (filia w Jemielnej na terenie gminy Bierutów). Jest on przeznaczony dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie i stanowi dom rodzinny dla 67 niepełnosprawnych intelektualnie kobiet 

i 223 niepełnosprawnych intelektualnie męŜczyzn, wśród których są równieŜ mieszkańcy przewlekle chorzy 

psychicznie. Na terenie ośrodka znajduje się teŜ siedziba związków zawodowych i Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy. W usytuowanej na parterze „sali doświadczania świata” 

w zajęciach uczestniczą mieszkańcy domu z głębokim i znacznym upośledzeniem, w świetlicy odbywają się 

uroczystości, zabawy, spotkania i szkolenia, a w razie złej pogody takŜe  gimnastyka i zajęcia sportowe. 

 

Tabela 20 Liczba osób korzystaj ących z Domy Pomocy Społecznej w Ostrowinie 

Lata Liczba osób 
2005 233 
2006 233 
2007 238 
2008 235 
2009 224 

                                    Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych) 
 

3.3. Bezpiecze ństwo w gminie Ole śnica 
 

Ochotnicza Stra Ŝ PoŜarna 

W gminie funkcjonuje 5 jednostek OSP, które zrzeszają 152 członków. Mają one swoje siedziby 

w miejscowościach: Ligota Mała, Ligota Polska, Smolna,  Sokołowice i Wszechświęte. KaŜda z jednostek 

wyposaŜona jest w samochody poŜarnicze (jednostki w Ligocie Polskiej i Sokołowicach mają po 2 jednostki 

bojowe) i odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, pozwalający na udział straŜaków w akcjach. Umiejscowienie 

jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej pozwala na objęcie jej siecią całego obszaru gminy. Jedna jednostka 

znajduje się na północy gminy (Sokołowice), dwie na wschodzie (Wszechświęte, Ligota Polska), oraz dwie 

(Ligota Mała, Smolna) na południu. Ponadto, na teren gminy wyjeŜdŜają równieŜ wozy straŜackie 

Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Oleśnicy.  

PoniŜsza tabela przedstawia liczbę interwencji Ochotniczych StraŜy PoŜarnych oraz jednostek Powiatowej 

StraŜy PoŜarnej w Oleśnicy w latach 2007 – 2010. Liczba poŜarów w analizowanym okresie wzrosła, 

najwięcej zdarzeń tego typu miało miejsce w roku 2008. Interewncje do innych zagroŜeń utrzymują się na 

podobnym poziomie, z wyjątkiem roku 2009, kiedy było ich prawie dwa razy więcej niŜ w pozostałych latach. 

Zgłaszane alarmy fałszywe stanowią marginalną część wyjazdów.  
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Tabela 21 Interwencje Ochotniczych Stra Ŝy PoŜarnych oraz Powiatowej Stra Ŝy PoŜarnej w Ole śnicy 

 2007 2008 2009 2010 
PoŜary 31 88 41 50 
Miejscowe zagroŜenia 35 33 59 34 
Alarmy fałszywe 1 3 1 0 
Źródło danych: Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Oleśnicy 

 

Przest ępczo ść w gminie Ole śnica 

Mieszkańcy gminy Oleśnica podczas badań ankietowych określi gminę jako miejsce bezpieczne. Większość 

respondentów odpowiedziała teŜ, Ŝe czuje się bezpiecznie w swojej miejscowości. Analiza danych 

statystycznych udostępnionych przez Komendę Powiatową Policji w Oleśnicy wskazuje, Ŝe liczba 

przestępstw ogółem w roku 2010 liczba przestępstw wzrosła do poziomu z roku 2006, w latach 2007 – 2009 

natomiast liczba ta była mniejsza. W 2010 roku wzrosła liczba przestępstw kryminalnych i narkotykowych. 

Wśród przestępstw kryminalnych najwięcej popełnianych jest kradzieŜy, które charakteryzują się najmniejszą 

wykrywalnością sprawcy.  

 

Tabela 22 Popełniane przest ępstwa i procent ich wykrywalno ści w gminie Ole śnica  

Rodzaj przest ępstwa 2006 2007 2008 2009 2010 
Przest ępstwa ogółem, 
w tym: 364 79,1% 284 75,2% 287 79,4% 312 79,7% 366 77,1% 

kryminalne 163 58,7% 144 51,4% 136 58,1% 114 47% 179 55,6% 
gospodarcze 18 89,5% 6 87,5% 6 83,3% 10 100% 12 83,3% 
przeciwko 
rodzinie 

20 100% 6 100% 6 100% 4 100% 13 100% 

narkotykowe 2 100% 6 100% 22 100% 10 100% 14 85,7% 
przestępstwa drogowe 142 97,2% 116 100% 112 100% 146 99,3% 142 99,3% 
Przest ępstwa 
kryminalne, 
w tym: 

163 58,7% 144 51,4% 136 58,1% 114 47% 179 55,6% 

kradzieŜe 45 29,2% 50 26% 43 27,9% 42 34,9% 67 26,9% 
włamania 33 17,6% 22 40,9% 24 29,2% 28 23,3% 40 39% 
przeciwko 
Ŝyciu i zdrowiu 

14 85,7% 10 90% 8 87,5% 5 80% 10 100% 

rozbój 4 100% 1 100% 1 100% 1 0% 2 100% 
zgwałcenie 0 0 1 100% 2 50% 1 100% 1 100% 
pozostałe b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d 59 b/d 
Źródło danych: Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy 
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Wykres 12 Przest ępstwa ogółem i przest ępstwa kryminalne w gminie Ole śnica w latach 2006 - 2010 

  

 

3.4. Edukacja w gminie Ole śnica  

 

3.4.1. Placówki o światowe funkcjonuj ące na terenie gminy Ole śnica 

Prowadzenie działań w celu zapewnienia dostępu do edukacji publicznej w wymiarze podstawowym oraz 

gimnazjalnym naleŜy do zadań własnych gminy. Gmina Oleśnica zarządza 7 placówkami edukacyjnymi, na 

które składa się 6 szkół podstawowych i jedna szkoła gimnazjalna. Szkoły podstawowe znajdują się 

 w miejscowościach gminy: Ligota Polska, Smolna, Ligota Mała, Sokołowice, Wszechświęte. Jedna szkoła 

podstawowa wraz z gimnazjum mieszczą się w budynku na terenie miasta Oleśnica, do którego 

przeniesione zostały w 2007 roku.  

Gminie udało się utrzymać sieć szkół, w tym małe placówki, takie jak Szkoła Podstawowa w Smolnej czy 

Szkoła Podstawowa we Wszechświętem. Dzięki temu dzieci z terenu gminy mają zapewniony dobry dost ęp 

do edukacji na poziomie podstawowym  w odpowiednio wyposaŜonych i przygotowanych do prowadzenia 

zajęć szkołach. Utrzymanie małych szkół sprzyja równieŜ integracji mieszkańców, gdyŜ szkoły mają 

potencjał stać się miejscem spotkań i aktywności społeczności lokalnej. Przykładem szkoły, która ma szansę 

stać się centrum aktywności wiejskiej jest Szkoła Podstawowa we Wszechświętem, w której podejmowane 

są  działania na rzecz społeczności lokalnej. Przy szkole powstaje budynek wielofunkcyjny, łączący funkcje 

sali gimnastycznej, świetlicy wiejskiej i remizy OSP.  

Szkoły funkcjonujące w gminie są dobrze wyposaŜone, posiadają sale sportowe (w Szkole Podstawowej we 

Wszechświętem w trakcie budowy), pracownie komputerowe i bibliotekę szkolną. W szkołach odbywają się 

równieŜ zajęcia pozalekcyjne, poszerzające wiedzę i zainteresowania uczniów, a takŜe wyrównawcze, 

przeznaczone dla uczniów mających trudności z opanowaniem materiału. We wszystkich szkołach 
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podstawowych istnieją równieŜ oddziały przedszkolne.  

Jedyny w gminie punkt przedszkolny, mający status przeszkola gminnego, znajduje się w Szkole 

Podstawowej we Wszechświętem. Placówka jest czynna 10 godzin dziennie i zapewnia miejsca dla 25 dzieci 

w wieku 3 - 5 lat. Punkt przedszkolny posiada warunki, które pozwolą objąć opieką większą liczbę dzieci. Na 

terenie gminy Oleśnica nie ma Ŝłobków, które ułatwiałyby potrzebującym tego rodzicom, zwłaszcza matkom, 

powrót na rynek pracy. 

W gminie Oleśnica nie ma szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych oraz wyŜszych. Uczniowie 

zainteresowani nauką w tego typu placówkach korzystają przede wszystkim z oferty edukacyjnej Oleśnicy 

oraz Wrocławia. 

PoniŜsza tabela przedstawia opis zasobów i stanu technicznego szkół w gminie Oleśnica. 

Tabela 23 Szkoły w gminie Ole śnica  

Szkoła Informacje dotycz ące placówki 

Szkoła 

Podstawowa 

Gminy Ole śnica 

 

Szkoła połoŜona jest na terenie miasta Oleśnica, w budynku znajduej się równieŜ 
gminne gimnazjum. Remontu wymaga elawacja i poszycie dachowe. Sale lekcyjne 
są w dobrym stanie, dobrze wyposaŜone w pomoce dydaktyczne. Szkoła posiada 
salę informatyczną, wyposaŜoną w 11 stanowisk komputerowych, w tym jedno dla 
nauczyciela. W sali znajdują się niezbędnę urządzenia peryferyjne.  
Szkoła posiada salę rekreacyjną z elementami siłowni. Brakuje sali sportowej. W 
otoczeniu szkoły połoŜony jest plac do koszykówi i boisko Orlik. 

Szkoła ofertuje zajęcia pozalekcyjne, takie jak ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 
dla klas I – III, gimnastykę korekcyjną dla klas I – III, zespoły wyrównawcze dla klas 
IV – VI oraz koła zainteresowań: matematyczne, recytatorskie, artystyczne, 
informatyczne, SKS i PCK.  

W placówce odbywają się corocznie imprezy kulturalne – Dzień Matki i Ojca, Dzień 
Babci i Dziadka, Jasełka połączone z opłatkiem świątecznym. Zarówno  
w przygotowaniu  wydarzeń jak i ich przebiegu biorą udział równieŜ rodzice uczniów. 

Prowadzona jest Kronika Szkoły, przy udziale uczniów, której początki sięgają 1945 
roku. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Ligocie Małej 

Budynek szkoły przeszedł szereg czynności remontowych, sale są często 
remontowane i ich stan jest dobry. Dalszych remontów wymaga elewacja budynku 
oraz odnowienie sali gimnastycznej.  

Szkoła posiada dwie pracownie informatyczne, w których łącznie znajdują się 22 
stanowiska komputerowe wraz z peryferiami. Część sprzętu została pozyskana w 
ramach programu Pracownie komputerowe dla szkół, realizowanego przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na wyposaŜeniu znajduje się teŜ zestaw 
multimedialnych pomocy dydaktycznych. W szkole brakuje jednak pracowni 
naukowych 

Placówka posiada salę sportową, w której prowadzone są zajęcia dla uczniów oraz 
turnieje dla społeczności gmnnej. W godzinach popołudniowych z sali korzystać 
mogą mieszkańcy gminy, bywa teŜ odpłatnie wynajmowana dla osób spoza gminy. 
Sala wysposaŜona jest w profesjonalny sprzęt do rozgrywnia zawodów 
w siatkówkę, koszykówkę, halową piłke noŜną oraz tenisa ziemnego i stołowego.   
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Szkoła Informacje dotycz ące placówki 

Szkoła 

Podstawowa  

w Ligocie Małej 

W szkole zanjduje sie salka do gimnastyki korekcyjnej, oraz zaadoptowane 
pomieszczenie na świetlicę.  

W szkole odbywają sie zajęcia wyrównawcze, zajęcia dla dzieci uzdolnionych 
z języka polskiego i matematyki, gimnastyka korekcyjna, SKS. Nauczyciele 
prowadzą teŜ zajęcia plastyczne, aktorskie, sportowe, rozwijające zainteresowania 
dzieci.  

Placówka organizuje okolicznościowe imprezy kulturalne, a takŜe zawody sportowe. 
Dzieci biorą udział w akcjach pomocy wychowankom domu dziecka, zbiórkach na 
rzecz zwierząt leśnych oraz schroniska psów.  

Szkoła jest orgniazatorem Regionalnego Festiwalu Ekologicznego dla uczniów 
i dzieci przedszkolnych, którego celem jest promocja problematyki ekologicznej i 
rozwijanie troski najmłodszych o środowisko naturalne.  

Wydarzeniem, które ma miejsce w czerwcu kaŜdego roku jest „Mam Talent” – 
prezetnacja róŜnych umiejętności uczniów. 

W szkole obowiązuje punktowy system oceniania, który przycznił się do obniŜenia 
negatywnych zachowań wśród dzieci. Raz w miesiącu w szkole wybierany jest 
“śYCZLIWY” – wzór ucznia, który jest wraŜliwy, koleŜeński dla innych.  

Szkoła dysponuje własnym 9-cio osobowy busem. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Ligocie Polskiej 

 

Stan budynku szkołyjest dobry, wymagający drobnych remontów. Szkoła 
wysposaŜona jest w salę informatyczną, obejmującą 10 stanowisk komputerowych.  

Szkoła posiada dobrze wyposaŜoną w sprzęt salę sportową. 

W szkole realizowane są zajęcia pozalekcyjne takie jak: zespoły wyrównawcze, 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, koła zainteresowań – 
informatyczne, matematyczne, polonistyczne, historyczne, z języka angielskiego, 
artystyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, ortograficzne, SKS, technologia 
informacyjno-komunikacyjna, gry i zabawy rychowe, koło młodych talentów. Szkoła 
oferuje równieŜ nauczanie indywidualne i treningi lekkoatletyczne. 

W szkole orgniazowane są imprezy takie jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy 
i Taty, Święto rodziny. 

W okolicy szkoły znajduje się boisko trawiaste. Placówka realizuje projekt 
“Zerówkowa integracja”. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Smolnej 

Budynek szkoły jest nowoczesny, po remoncie generalnym, z częściami na nowo 
dobudowanymi. Sale lekcyjne są w bardzo dobrym stanie. Szkoła posiada 
pracownię komputerową, wyposaŜoną w 10 stanowski komputerowych i urządzenia 
peryferyjne. Szkoła posiada równieŜ nowoczesną pracownię przyrodniczą, 
wyposaŜoną w urządzenia multimedialne i pomoce naukowe.  

W szkole znajduje się świetlica szkolna, wyposaŜona w zestawy komputerowe, 
urządzenia audiowizualne oraz gry i zabawki.  

Sala gimnastyczna wyposaŜona jest w niezbędny sprzęt do podstawowych 
dyscyplin sportowych. Z sali sportowej korzystają grupy sportowe. Szkoła posiada 
równieŜ siłownię. 

Oferta zajęć pozalekcyjnych jest bogata, dzieci mogą rozwijać swoje 
zainteresowania lub uzupełniać braki edukacyjne.  
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Szkoła Informacje dotycz ące placówki 

Szkoła 

Podstawowa  

w Smolnej 

W szkole funkcjonują koła tematyczne, sportowe, językowe, artystycznej, 
przyrodnicze a takŜe wyróównujące szanse edukacyjne oraz eucharystyczny ruch 
młodych. 

Szkoła, wspólnie z ze społecznością lokalną, organizuje imprezy kulturalno-
sportowe, będących atrakcją dla Ŝycia mieskzańców Smolnej i gminy. 

W pobliŜu szkoły znajduje się plac trawiaty, który został zagospodarowany przy 
współpracy Rady Sołceckiej na dwa boiska do mini piłki noŜnej, boisko do siatkówki, 
skocznię i miejsce zabaw. 

Szkoła 

Podstawowa  

w Sokołowicach 

Stan budynku oceniany jest jako dobry, sale lekcyjne w bardzo dobrym stanie, 
dobrze wyposaŜone w pomoce dydatkyczne. Wymiany wymaga elewacja w starym 
budynku szkolnym.  

Szkoła posiada salę informatyczną, wyposaŜoną w 10 stanowisk komputerówych 
i urządzenia peryferyjne. Uczniowie mogą korzystać z pracowni po lekcjach, po 
uzgodnieniu z opiekunem pracowni.  

W szkole znajduje się sala sportowa z zapleczem sanitarnym, dobrze wyposaŜona 
w sprzęt sportowy.  

W szkole odbywają się zajęcia korekcyjne, wyrównawcze, a takŜe koła 
zainteresowań: informatyczne, muzyczne, plastyczne, historyczne, przyrodnicze, 
SKS, sala gier i zabaw dydaktycznych. rganizowane są okolicznościowe imprezy 
kulturalne. W sąsiedztwie znajduje się plac zabaw dla dzieci. Szkoła korzysta 
równieŜ z połoŜonego w pobliŜu boiska trawiastego.  

Przy udziale uczniów prowadzona jest Kronika Szkolna, tradycja ta trwa juŜ od 1945 
roku. Szkoła organizuje róniez konkursy o róŜnorodnej tematyce, a takŜe lekcje 
otwarte według zainteresowań uczniów.  

Szkoła 

Podstawowa  

we Wszech świętym 

Budynek przeszedł szerg prac remontowych i modernizacyjnych, które znacznie 
poprawiły jego atrakcyjność i funkcjonalność. Szkoła posiada nowoczesny sytem 
przeciwpoŜarowy, zlikwidowane zostały bariery architektoniczne dla 
niepełsnosprawnych. Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową, 
utworzoną w ramach unijnego projektu “Wioska internetowa”, obejmującą 10 
stanowisk komputerowych. Pracownia dostępna jest dla mieszkańców gminy 
popołudniami i w soboty. Szkolne pracownie naukowe są dobrze wysposaŜone, 
takŜe w multimedialne pomoce dydatkyczne.  

Oferta zająć pozelekcyjnych jest bogata, jej filar stanowią koła zainteresowań: 
teatralne, muzyczne, plastyczne, przyrodniczo-ekologiczne, krajoznawcze, 
sportowe. W sali gimnastycznej prowadzone są zajęcia karate.  

W otoczeniu szkoły znajduje się zabytkowy park pałacowy, budowane jest równieŜ 
centrum sportowo-kulturalne. Szkoła stanowi waŜny ośrodek Ŝycia lokalnego, 
integrujący mieszkańców wsi, z którego korzysta równieŜ społeczność całej gminy. 
Odbywa się w niej szereg cyklicznych imprez kulturalnych lub społecznych, takich 
jak akcja „Ratujmy park”, mająca na celu zachowanie zabytkowego XIX wiecznego 
parku pałacowego, którego ponad dwuhektaorwy teren znajduje się obecnie 
w zarządzie szkoły. W szkole odbywają sie równieŜ konferencje i warsztaty dla 
nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu oleśnickiego – Spotkania 
z pedagogiką Marii Montessori.   
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Szkoła Informacje dotycz ące placówki 

Szkoła 

Podstawowa  

we Wszech świętym 

Szkoła organizuje równieŜ biegi przełajowe, festyn szkolny, łączący w sobie 
obchody Dznia Dziecka, Dnia Matki i Ojca oraz inne imprezy kulturalne. 

Zajęcia w szkole nakierowane są na stronę praktyczną, często odbywają się 
w terenie. Szkoła przedstawia bogatą ofertę zajęć muzycznych, działa w niej chór, 
zespoły instrumentalne, taneczne, prowadzona jest nauka gry na instrumentach. W 
planach jest utworzenie Ogniska Muzycznego.  

Szkoła jest placówką dostępną dla środowiska lokalnego, udostępnia pracownię 
komputerową, organizuje szereg wydarzeń animujących Ŝycie lokalne. 
Współpracuje rónieŜ z miejscowym zespołem ludowym oraz druŜyną Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej, a takŜe partnerską szkołą w miejscowści Zbytowa w gminie 
Bierutów. 

Gimnazjum Gminy 

Oleśnica 

Elewacja budynku i pokrycie dachowe wymaga remontu. Stan sal lekcyjnech jest 
dobry. Szkoła przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W placówce 
znajdują się dwie sale informatyczne, łącznie z 19 stanowiskami komputerowymi 
z dostępem do internetu. Istnieje moŜliwość korzystania z pracowni po godzinach 
lekcyjnych. Szkoła posiada pracownie naukowe, wyposaŜone w pomoce naukowe. 
Brakuje sali sportowej oraz świetlicy szkolnej. W szkole organizowane sa apele 
i imprezy okolicznościowe. 

Prowadzone są zajęcia dydatkyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki 
oraz konsultacje przedmiotowe. Istnieje 17 kół zainteresowań.  

Gimnazjum Gminy 

Oleśnica 

Placówka korzysta z boiska Orlik, wraz ze Szkoła Podstawową Gminy Oleśnica. 

Uczniowie mają moŜliwośc udizału w róŜnych projektach edukacyjnych, 
rozwijających ich zainteresowania muzyczne, patriotyczne, matematyczne, 
ekologiczne i zdrowotne. W ostatnim okresie uczniowie przygotowywali folder o 
gminie Oleśnica, cyklicznie uczestniczą w MłodzieŜowych Targach 
Przedsiębiorczości, gdzie prezentują stoisko z wytworami pracy własnej.  

Szkoła realizuje konkursy przedmiotowe o zasięgu powiatowym 

Źródło: Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica, Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej, Szkoła Podstawowa w Ligocie 

Polskiej, Szkoła Podstawowa w Sokołowicach, Gimnazjum Gminy Oleśnica 

 

3.4.2. Liczba uczniów i uczennic w szkołach gminnyc h 

 

Analiza danych dotyczących liczby uczniów w poszczególnych szkołach gminy Oleśnica, wskazuje na 

zmniejszenie się tej liczby w przedziale lat 2005 – 2009, róŜne w zaleŜności od konkretnej placówki. 

Największy spadek liczby uczniów nastąpił w największych szkołach podstawowych w gminie, tj. w Szkole 

Podstawowej w Ligocie Małej (21,4% uczniów mniej) i Szkole Podstawowej w Sokołowicach (28,5% mniej). 

W pozostałych szkołach podstawowych gminy zauwaŜa się spadek liczby uczniów rzędu 5 - 7% w latach 

2005 – 2009. Jedyną placówką, w której zauwaŜa się nieznaczny wzrost uczniów jest Szkoła Podstawowa 

Gminy Oleśnica, mająca swoją siedzibę w mieście Oleśnica. W gimnazjum gminy Oleśnica zauwaŜa się 

zmniejszenie liczby uczniów o 13,8%, na co wpływ moŜe mieć trend opisany poniŜej oraz moŜliwość wyboru 

przez uczniów i rodziców szkół gimnazjalnych znajdujących się w Oleśnicy lub Wrocławiu.  
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Spadek liczby uczniów w szkołach w gminie Oleśnica wpisuje się w trend społeczny obserwowany 

w województwie dolnośląskim oraz w kraju, który przedstawia Tabela 24. Przyczyną występowania tego 

trendu moŜe być zmniejszenie dzietności. W społeczeństwie konsumpcyjnym wśród młodych ludzi zauwaŜa 

się odchodzenie od preferowanego do niedawna modelu rodziny 2+2 (rodzice z dwójką dzieci) na rzecz 

modelu 2+1 (jedno dziecko) lub nawet rezygnację z posiadania potomstwa.  Wpływ na to mają zmiany 

kulturowe, jakie zaszły w trakcie procesu transformacji ustrojowej. Dla młodych ludzi priorytetowe jest 

osiągnięcie zadowalającego statusu zawodowego i społecznego, który zapewni im dobre warunki do 

komfortowego Ŝycia i wychowywania potomstwa. Ze względu na niełatwe warunki ekonomiczno – społeczne 

(np. trudności ze znalezieniem pracy absolwentów, trudności w zakupie mieszkania) droga do 

zadowalającego statusu jest długa, stąd decyzja o posiadaniu dziecka jest przesuwana w czasie lub nie 

podejmowana.  

Tabela 25 przedstawia zmiany liczby uczniów i uczennic w poszczególnych szkołach podstawowych gminy 

Oleśnica. Czerwoną czcionką oznaczono lata, w których liczba ta spadła, zieloną gdy wzrosła. 

Tabela 24 Liczba uczniów w szkołach podstawowych 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Polska 2 568 811 2 453 600 2 347 921 2 268 486 2 210 279 
Województwo dolnośląskie 177 997 169 339 160 204 153 509 149 454 
Powiat oleśnicki 7 249 6 960 6 562 6 440 6 226 
Gmina wiejska Ole śnica 777 749 563 563 536 
Gmina wiejska Dobroszyce 438 414 389 377 381 
Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 372 337 335 330 313 
Źródło danych:Główny Urząd statystyczny, Bank Danych Lokalnych (GUS) 

 

Wykres 13 Liczba uczniów w szkołach podstawowych w gminie Ole śnica 
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Tabela 25 Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w gminie Ole śnica w latach 2005 – 
2009 

Szkoła / Rok 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 

Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej 180 168 158 167 150 
Szkoła Podstawowa w Smolnej 93 89 80 84 88 
Szkoła Podstawowa w Ligocie Malej 154 154 136 139 121 
Szkoła Podstawowa w Sokołowicach 161 150 132 115 115 
Szkoła Podstawowa we Wszechświętem 60 69 60 60 56 
Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica 113 112 105 124 119 
Gimnazjum Gminy Oleśnica 455 422 426 392 377 
Źródło danych: Urząd Gminy Oleśnica 

 

W ostatnich latach zauwaŜa się wzrost liczby uczniów w klasach zerowych oraz oddziałach przedszkolnych 

w gminie Oleśnica. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

w analizowanym okresie 2005 – 2009 wzrosła o 36%. Wpisuje się to w trend zauwaŜalny na poziomie 

województwa, jak i całego kraju. Trend ten związany jest z wyŜszym odsetkiem urodzeń dzieci w ostatnich 

latach, kiedy w okres najwyŜszej dzietności weszło pokolenie będące odbiciem powojennego wyŜu 

demograficznego.  

 

Tabela 26 Liczba uczniów w klasach zerowych w gmini e Oleśnica w latach 2005 – 2009 

Szkoła / Rok 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 

Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej 29 16 44 43 37 
Szkoła Podstawowa w Smolnej 16 19 31 45 38 
Szkoła Podstawowa w Ligocie Malej b/d b/d b/d b/d b/d 
Szkoła Podstawowa w Sokołowicach 17 19 12 18 35 
Szkoła Podstawowa we Wszechświętem b/d b/d b/d b/d b/d 
Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica 17 16 32 21 15 
Gimnazjum Gminy Oleśnica b/d b/d b/d b/d b/d 
Źródło danych: Urząd Gminy Oleśnica 

 

Tabela 27 Dzieci w oddziałach przedszkolnych przy s zkołach podstawowych 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

POLSKA 185 634 186 228 174 213 180 835 202 905 

Województwo dolnośląskie 11 840 11 872 11 260 11 705 13 029 

Powiat oleśnicki 670 640 729 730 855 

Gmina wiejska Ole śnica 111 100 144 158 151 

Gmina wiejska Dobroszyce 21 12 13 37 69 

Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 32 33 64 33 28 
Źródło:Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych  

 

Przedstawiony w poniŜszej tabeli współczynnik scholaryzacji brutto wyraŜa procentowy stosunek wszystkich 

osób uczących się na danym poziomie do całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym 

temu poziomowi kształcenia. Jego analiza, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 

wskazuje na odstępstwo gminy Oleśnica od porównywanych gmin sąsiednich, a takŜe wartości opisujących 
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powiat oleśnicki, województw dolnośląskie i kraj. W gminie Oleśnica zauwaŜa się znaczny spadek 

współczynnika scholaryzacji od 2007 roku. MoŜna to tłumaczyć faktem przeniesienia w roku 2007 szkoły 

podstawowej oraz gimnazjum na teren miasta Oleśnica, co w danych Głównego Urzędu Statystycznego 

wiąŜe się z wyłączeniem liczby uczniów powyŜszych szkół z terenu gminy i wliczaniem ich do liczby uczniów 

z terenu Oleśnicy. 

  

Tabela 28 Współczynnik scholaryzacji brutto w szkoł ach podstawowych 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 
Polska 99,64 99,12 98,24 98,04 98,68 
Województwo dolnośląskie 99,68 98,89 97,63 96,88 97,47 
Polska – średnia dla gmin wiejskich 94,83 94,37 93,66 93,48 94,00 
Województwo dolnośląskie  
– średnia dla gmin wiejskich 

92,35 91,38 90,95 89,33 89.60 

Powiat oleśnicki 98,86 99,06 98,02 98,06 98,33 
Gmina wiejska Oleśnica 82,14 82,22 66,79 67,67 67,93 
Gmina wiejska Dobroszyce 104,67 102,72 98,83 98,56 98,58 
Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 99,20 98,54 98,24 95,93 95,72 
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych  

 

3.4.3. Liczba nauczycieli i nauczycielek w szkołach  gminnych  

 

Zmiany liczby nauczycieli w szkołach są zróŜnicowane w zaleŜności od danej szkoły, jednak ich wahania są 

niewielkie. W czterech szkołach nauczycieli przybyło (Szkoły Podstawowe w Smolnej, Ligocie Małej, 

Wszechświętem, Oleśnica), z czego najwięcej w Szkole Podstawowej we Wszechświętem. Przy 

zauwaŜalnym zmniejszaniu ilości uczniów w analizowanym okresie, stwarza to sytuację korzystną dla 

procesu nauczania, gdy na jednego nauczyciela przypada mniejsza grupa dzieci. Sprzyja to lepszemu 

poznaniu uczniów przez nauczycieli i efektywniejszej pracy dydaktycznej. Zmiany liczby nauczycieli 

w szkołach obrazuje Tabela 29. 

 

Tabela 29 Liczba nauczycieli w szkołach podstawowyc h i gimnazjum w gminie Ole śnica w latach 

2005 - 2009 

Szkoła / Rok 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 

Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej 17 18 18 17 17 
Szkoła Podstawowa w Smolnej 11 11 12 12 12 
Szkoła Podstawowa w Ligocie Malej 18 20 19 20 18 
Szkoła Podstawowa w Sokołowicach 15 15 15 12 13 
Szkoła Podstawowa we Wszechświętem 11 11 16 19 16 
Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica 16 16 18 17 18 

Gimnazjum Gminy Oleśnica 31 33 31 32 31 
Źródło danych: Urząd Gminy Oleśnica 



Diagnoza społeczno – gospodarcza gminy Oleśnica 
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 

 

 

 41 

 

4. Kultura czasu wolnego  
Bogata, odpowiadająca potrzebom mieszkańców oferta kultury czasu wolnego stanowi istotny element 

wpływający na wysoką jakość Ŝycia w gminie. Dostęp do kultury i umiejętność z niego korzystania jest 

jednym z najbardziej stymulujących rozwój czynników Ŝycia człowieka, zarówno w wymiarze duchowym jak  

i fizycznym. PoniŜszy rozdział skupia się na ofercie kultury czasu wolnego gminy Oleśnica, z 

uwzględnieniem potencjału kulturowego i sportowego.  

4.1. Gminny O środek Kultury w Boguszycach 
 

Jednostką pomocniczą Urzędu Gminy Oleśnica odpowiedzialną za działania w obszarze kultury oraz sportu 

jest Gminny Ośrodek Kultury w Boguszycach. Ośrodek został powołany na mocy Uchwały Nr 143/XXXII/00 

Rady Gminy Oleśnica z dnia 08 grudnia 2000 roku.   

Gminny Ośrodek Kultury w Boguszycach prowadzi działalność artystyczną, kulturalną i edukacyjną. W 

ramach ośrodka w roku 2010 funkcjonowało: 

• 26 grup artystycznych (12 zespołów osób dorosłych i 14 zespołów dziecięcych i młodzieŜowych),  

Zespoły odbywają próby w świetlicach wiejskich. Biorą równieŜ udział w przeglądach i festiwalach 

kulturalnych, zarówno lokalnych jak i krajowych oraz zagranicznych;  

• biblioteka z dostępem do internetu wraz z 6 punktami bibliotecznymi 

(w Bystrem,  Brzezince, Smardzowie, Nowoszycach, Ligocie Wielkiej i Boguszycach).  

• 2 pracownie plastyczne (wyroby ze szkła oraz pracownia rękodzieła ludowego), w których 

uczestnikami zajęć są mieszkańcy gminy w róŜnym wieku, zarówno dzieci i młodzieŜ jak i osoby 

dorosłe; 

• 20 świetlic wiejskich;  

  

Gminny Ośrodek Kultury w Boguszycach, od 2010 roku jest jednym z 50 ośrodków kultury w Polsce, 

biorących udział w programie Dom Kultury+ realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Celem 

programu jest unowocześnienie placówek kultury poprzez podniesienie kompetencji zatrudnionego w nich 

personelu, wspomaganie działań programowych oraz zmian w infrastrukturze i wyposaŜeniu uŜytkowanych 

obiektów. Obok podejmowanych w ramach programu  Gminnym Ośrodku Kultury działań rozwojowych 

władze lokalne planują budowę nowoczesnego obiektu, który pełnić będzie funkcje gminnego centrum 

kultury.  

Liczba osób korzystających z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Boguszycach w latach 2005 – 2010 

wzrosła, co obrazuje Tabela 30. 

Wzrost zainteresowania działaniami na polu kultury, które dostępne są w ramach GOK-u ma zapewne 

związek ze wzrostem liczby mieszkańców gminy Oleśnica, jaki zauwaŜa się w ostatnich latach. Wzrasta 
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równieŜ zapotrzebowanie dzieci i młodzieŜy, ale takŜe osób starszych, na ofertę umoŜliwiającą 

zagospodarowanie czasu wolnego. W ramach działalności edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury 

 w Boguszycach prowadzone są zajęcia teatralne, taneczne, muzyczne, literackie, plastyczne oraz gry 

 i zabawy. Pracownicy ośrodka zauwaŜają jednak potrzebę poszerzenia oferty kulturalnej, między innymi 

skierowanej do  dzieci i młodzieŜy gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej, mieszkającej na terenie gminy 

Oleśnica, o działania odpowiadające współczesnym zainteresowaniom i potrzebom młodych ludzi.  

Tabela 30 Liczba korzystaj ących z oferty Gminnego O środka Kultury w Boguszycach w latach 2005 - 

2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Uczestnicy imprez 25 884 25 334 25 782 27 042 28 117 
Członkowie zespołów artystycznych 220 301 400 393 385 
Członkowie klubów 656 692 740 737 723 
Absolwenci organizowanych kursów 12 30 60 56 84 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach 

 

Wykres 14 Liczba uczestników imprez organizowanych przez Gminny O środek Kultury Ole śnica 

 w Boguszycach 
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4.2. NajwaŜniejsze kulturalne imprezy cykliczne na terenie gmi ny 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Boguszycach rocznie organizuje ponad 300 imprez o charakterze artystyczno-

kulturalnym oraz sportowym. NajwaŜniejsze z nich, które weszły juŜ na stałe do gminnego kalendarza to: 

 

Turniej „Ole śnickie Wsie” - trwa od stycznia do 

końca grudnia kaŜdego roku, udział 

w nim biorą wszystkie sołectwa, które punktowane 

są w kategoriach Działalność kulturalna, Czysta 

Wieś i Sportowe Współzawodnictwo Wsi. Zwycięzcy 

otrzymują nagrody pienięŜne. 

       Fotografia 1 Turniej "Ole śnickie Wsie" – finał 

 
      Źródło: www.gokboguszyce.pl 

 
Fotografia 2 "Pastorałka " 2011 

 
Źródło: www.gokboguszyce.pl 

 

Międzygminny Przegl ąd Grup Kol ędniczych 

„Pastorałka” (styczeń – luty) - celem imprezy jest 

oŜywianie i pogłębianie zainteresowania zwyczajami 

i obrzędami okresu BoŜego Narodzenia, 

rozbudzanie amatorskiej działalności artystycznej, 

prezentacja róŜnych form amatorskiej działalności 

artystycznej. 

 

Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Konkursu Recytators kiego „Pegazik” (marzec) – udział 

w konkursie biorą uczniowie gminnych szkół podstawowych oraz gimnazjum. 

 

Przegląd Zwyczajów i Obrz ędów Wiosennych  

i Wielkanocnych „Kogutek” (marzec-kwiecień) - 

w programie Przeglądu znajdują się prezentacje 

o tematyce wiosennej i wielkanocnej, konkurs na 

„Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”, prezentacje 

świątecznie udekorowanych stołów wielkanocnych 

oraz kiermasze wielkanocne.  

 

Fotografia 3 "Kogutek" 2011 

 
      Źródło: www.gokboguszyce.pl 
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Dzień Działacza Kultury (czerwiec) – impreza ta 

jest okazją do wręczenia nagród i podziękowań 

wszystkim, którzy tworzą gminną kulturę i 

przyczyniają się  organizacyjnych i kulturalnych 

sukcesów.  

Fotografia 4 Dzie ń Działacza Kultury 2010 

 
       Źródło: www.gokboguszyce.pl 

 
 
 

Fotografia 5 Mi ędzynarodowe Konfrontacje 
Folklorystyczne 2010 

 
Źródło: www.gokboguszyce.pl 
 

 

Międzynarodowe Konfrontacje Folklorystyczne 

(sierpień) – interesujące przedsięwzięcie kulturalne, 

będące duŜym wyzwaniem organizacyjnym, które 

pozwala mieszkańcom gminy poznawać kultury 

innych  państw. Na imprezie gościły zespoły z Litwy, 

Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Niemiec, Francji, 

Bośni i Hercegowiny, Białorusi. Podczas jednego 

wakacyjnego weekendu organizowane są koncerty, 

degustacje regionalnych potraw, wystawiane są 

stoiska z regionalnymi produktami rzemieślniczymi 

i artystycznymi. Impreza sprzyja nawiązywaniu 

kontaktów międzynarodowych pomiędzy artystami. 

DoŜynki Gminne (sierpień) - w programie imprezy 

znajduje się wiele atrakcji, takich jak wystawy 

rękodzieła ludowego, konkurencje sportowo-

rekreacyjne, występy zespołów biorących udział 

w Międzynarodowych Konfrontacjach 

Folklorystycznych, prezentacje gminnych zespołów 

ludowych. 

 

Festiwal ziemniaka  (październik) - ziemniaczany 

festyn organizowany na początku jesieni w okresie 

wykopów. W programie imprezy znajdują się m.in. 

konkursy na: potrawę z ziemniaka, nalewkę z 

ziemniaka, największego ziemniaka, 

najdziwniejszego ziemniaka, piosenkę ziemniaczaną 

i poemat o ziemniaku.  

Fotografia 6 Dożynki Gminne 2010 

 
             Źródło: www.gokboguszyce.pl 
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4.3. Biblioteki 
 
W gminie Oleśnica jest jedna biblioteka funkcjonująca w ramach Gminnego Ośrodka Kultury 

w Boguszycach. Biblioteka prowadzi 7 punktów bibliotecznych w świetlicach wiejskich w miejscowościach 

Smardzów, Brzezinka, Ligota Wielka, Bystre, Boguszyce Wieś i Nowoszyce. 

Wskaźniki dotyczące czytelnictwa w gminie Oleśnica osiągają niŜsze wartości niŜ w sąsiednich gminach 

wiejskich. Podobnie wygląda porównanie danych dotyczących czytelnictwa w gminie Oleśnica ze średnimi 

wartościami dla gmin wiejskich w województwie oraz wartościami opisującymi województwo dolnośląskie i 

kraj. Gmina Oleśnica posiada najniŜszy odsetek czytelników na 1000 mieszkańców, choć naleŜy zwrócić 

uwagę na fakt, iŜ wzrósł on dwukrotnie w analizowanym okresie. Niekorzystny wynik gmina Oleśnica osiąga 

równieŜ we wskaźniku dotyczącym księgozbioru na 1000  mieszkańców (Tabela 33), którego wartość jest 

kilkukrotnie niŜsza niŜ w sąsiednich gminach wiejskich z powiatu oleśnickiego, a takŜe niŜsza niŜ średnia 

wartość dla gmin wiejskich w województwie dolnośląskim i Polsce. Wskaźnik liczby ludności przypadającej 

na jedną placówkę biblioteczną jest z kolei najkorzystniejszy spośród analizowanych jednostek samorządu 

terytorialnego, co obrazuje abela 32. 

Niskie wartości danych dotyczących czytelnictwa w gminie Oleśnica mogą być spowodowane 

specyfiką połoŜenia gminy wiejskiej, która otacza miasto Oleśnica, będące waŜnym lokalnym zapleczem 

kulturowym. Część mieszkańców gminy wiejskiej zapewne korzysta z oferty bibliotek połoŜonych w mieście 

Oleśnica, które często stanowi dla nich równieŜ miejsce zatrudnienia. 

  

Tabela 31 Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludno ści  

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 
Polska 192 184 176 171 172 
Województwo dolnośląskie 216 199 185 176 178 
Polska – średnia dla gmin wiejskich 142 138 133 129 127 
Województwo dolnośląskie – średnia dla gmin wiejskich 169 165 157 150 147 
Powiat oleśnicki 193 187 179 171 175 
Gmina wiejska Ole śnica 25 36 50 51 51 
Gmina wiejska Dobroszyce 171 149 138 125 126 
Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 220 219 210 196 196 
Źródłodanych:Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych  
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Wykres 15 Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludno ści w 2009 roku 

 

 

Tabela 32 Liczba ludno ści przypadaj ąca na jedn ą placówk ę biblioteczn ą 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych  

 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 
Polska 3 689 3 733 3 771 3 823 3 871 
Województwo dolnośląskie 3 615 3 676 3 676 3 786 3 836 
Polska – średnia dla gmin wiejskich 2 166 2 198 2 221 2 253 2 300 
Województwo dolnośląskie – średnia dla gmin 
wiejskich 

1 635 1 629 1 625 1 622 1 640 

Powiat oleśnicki 3 974 3 691 3 696 3 844 4 002 
Gmina wiejska Ole śnica 2 263 1621 1431 1455 1 683 
Gmina wiejska Dobroszyce 2 018 2 023 2 033 2 034 2 066 
Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 1 520 1 519 1 530 2 308 2 306 
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Wykres 16 Liczba ludno ści przypadaj ąca na jedn ą placówk ę biblioteczn ą w 2009 roku 

 

 

Tabela 33 Ksi ęgozbiór bibliotek na 1000 ludno ści 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 
Polska 3 541,4 3 554,0 3 556,5 3 546,9 3 517,9 
Województwo dolnośląskie 3 681,0 3 678,4 3 649,4 3 623,5 3 530,2 
Polska – średnia dla gmin wiejskich 4 053,7 4 046,5 4 043,7 4 014,8 3 972,2 
Województwo dolnośląskie – średnia dla 
gmin wiejskich 

5 472,2 5 474,8 5 510,2 5 448,1 5 361,3 

Powiat oleśnicki 3 715,2 3 749,1 3 657,5 3 403,6 3 277,9 
Gmina wiejska Oleśnica 688,9 735,1 768,1 801,7 703,8 
Gmina wiejska Dobroszyce 5 242,4 5 256,7 5 274,9 4 863,0 4 779,8 
Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 3 771,5 3 698,6 3 658,8 3 594,8 3 615,7 
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych  
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4.4. Sport w gminie Ole śnica 
 
Zadanie upowszechniania sportu na terenie gminy Oleśnica wpisane jest w działalność Gminnego Ośrodka 

Kultury w Boguszycach. Ilość osób uczestniczących w imprezach sportowych organizowanych przez GOK 

wzrosła na przestrzeni lat 2005 – 2009, co obrazuje poniŜsza tabela. ZauwaŜalny jest jednak spadek liczby 

osób zrzeszonych w klubach sportowych w gminie. 

Zaplecze sportowe gminy Oleśnica jest wystarczające, aby umoŜliwiać realizację zadania upowszechniania 

sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców. W większości miejscowości gminy znajdują się boiska 

sportowe (22, z czego 17 z szatnią dla sportowców). Ponadto w 2010 roku, gmina Oleśnica nawiązała 

współpracę z Wojskowym Klubem Sportowym „Śląsk”, w celu utworzenia szkółki dla młodych talentów 

z obszaru gminy w dziedzinie piłki noŜnej. 

 

Tabela 34 Liczba osób korzystaj ących z oferty sportowej Gminnego O środka Kultury w Boguszycach 

Zakres danych 2005 2006 2007 2008 2009 
Liczba osób biorących udział w imprezach 
sportowych 

12 034 
 

12 102 
 

12 011 
 

12 543 
 

12 854 
 

Liczba osób zrzeszonych w klubach sportowych 656 642 630 618 598 
Źródło danych: Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach 
 

Wykres 17 Liczba osób bior ących udział w imprezach sportowych w gminie Ole śnica 
 

 
 

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Boguszycach działają liczne sekcje sportowe, których liczbę 

przedstawia Tabela 35. W kaŜdej miejscowości w sezonie 2010/211 działały druŜyny piłki noŜnej. Ponadto 

funkcjonują sekcje piłki siatkowej męŜczyzn i kobiet oraz tenisa stołowego.   
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Tabela 35 Liczba dru Ŝyn sportowych w gminie Ole śnica w sezonie 2010 / 2011 

Piłka no Ŝna Ilość 
dru Ŝyn 
ogółem Seniorzy Juniorzy Młodziki 

Piłka 
siatkowa 

męŜczyźni 

Piłka 
siatkowa 

kobiet 

Tenis 
stołowy 

61 21 4 4 13 14 5 

Źródło danych: Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach 
 

4.4.1. Największe imprezy sportowe na terenie gminy organizowane  przez Gminny O środek 

Kultury Ole śnica z siedzib ą w Boguszycach 

• Biegi przełajowe – odbywają się na wiosnę oraz jesienią. Udział bierze ok. 18 szkół podstawowych, 

9 szkół gimnazjalnych, łącznie ok. 700 uczniów 

• Piłkarska liga gminna: I liga (12 druŜyn, ok. 250 zawodników) i II liga (9 druŜyn, ok. 100 

zawodników). Rozgrywki przeprowadzane systemem jesień / wiosna; 

• Gminne mistrzostwa  halowe „HALA 2011” 

− Halowe mistrzostwa gminy w piłce noŜnej seniorów – 20 druŜyn, ok. 400 zawodników; 

− Halowe mistrzostwa gminy w piłce siatkowej kobiet – 5 druŜyn, ok. 60 zawodniczek; 

− Halowe mistrzostwa gminy w piłce siatkowej męŜczyzn – 12 druŜyn, ok. 150 

zawodników; 

− Halowe mistrzostwa gminy w tenisie stołowym męŜczyzn – 14 druŜyn, ok. 60 

zawodników; 

− Halowe mistrzostwa gminy w piłce noŜnej młodzików i juniorów; 

• Mistrzostwa gminy Oleśnica w warcabach: 23 druŜyny, ok. 70 osób; 

• Wakacyjna liga gminna dzieci i młodzieŜy: piłka noŜna, strzelanie, konkurencje rekreacyjne; 

• Wielkanocny turniej piłki siatkowej o „Świąteczne Jajo”: ok.12 druŜyn; 

• Turniej piłki siatkowej o puchar „Świątecznego Karpia”: ok.12 druŜyn; 
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4.5 Potencjał turystyczny gminy Ole śnica 
 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 2008 w gminie Oleśnica z noclegów korzystało 

5543 turystów, z czego 822 zagranicznych. Zaplecze turystyczne gminy Oleśnica jest nieduŜe i w przypadku 

podjęcia planów rozwijania funkcji turystycznych gminy, sugeruje się wzmocnienie infrastruktury tego 

obszaru. Baza noclegowa gminy jest niewielka, według stanu na koniec 2010 roku w gminie działały: 

• Zajazd w miejscowości Smardzów – 50 miejsc noclegowych 

• Gospodarstwo agroturystyczne w Brzezince – 8 miejsc noclegowych 

• Hotel Amber w miejscowości Cieśle – 20 miejsc noclegowych 

• Ośrodek wypoczynkowy Relaks w miejscowości Boguszyce – 114 miejsc 

noclegowych (90 w domkach i 24 w hotelu)                                                                    

 

          Źródło: www.obiektyturystyczne.pl 

Na terenie gminy wyznaczone i oznakowane są cztery szlaki rowerowe, o łącznej długości 137,9 km. Trasy 

biegną przez 20 miejscowości w gminie, wszystkie związane są teŜ z miastem Oleśnica – rozpoczynają i 

kończą się w jego centrum. Są to trasy o średnim poziomie trudności, o małych róŜnicach wysokości.  

• Trasa Pałacowa – 39,1 km –  oznaczona kolorem niebieskim, prowadzi z Oleśnicy przez 

miejscowości Spalice, Boguszyce, Miedary, Brzezinkę, Sokołowice, Cieśle, Wyszogród, Nowoczyce, 

Świerzną do Oleśnicy;  

• Trasa Parkowa – 43 km – oznaczona kolorem czerwonym, prowadzi z Oleśnicy przez Spalice, 

Boguszyce, Sokołowice, Ostrowinę, Junoszy, Ligotę Polską, Poniatowice, Stronię, Zarzysko, 

Wszechświęte, Wyszogród, Bogusławie do Oleśnicy; 

• Trasa Podworska – 30,9 km – oznaczona kolorem czarnym, prowadzi z Oleśnicy przez Ligotę 

Wielką, Smolną, Zbytową, Ligotę Małą, Krzeczyn, Bystre do Oleśnicy; 

• Trasa Ulicówek – 24,9 km – oznaczona kolorem Ŝółtym, prowadzi z Oleśnicy przez Spalice, 

Boguszyce, Dąbrowę, Janowice, Smardzów, Nieciszów, Bystre do Oleśnicy; 

Fotografia 7 Hotel Amber  
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Mapa 2 Trasy rowerowe w gminie Ole śnica 

 

        Źródło: www.olesnica.wroc.pl 

 
4.5.1. Atrakcje turystyczne gminy Ole śnica 

 

W gminie Oleśnica znajduje się wiele atrakcyjnych zabytków sakralnych oraz zespołów pałacowo – 

parkowych. Gmina ofertuje teŜ moŜliwość wypoczynku na licznych teranych przyrodniczych, takich jak lasy, 

będące celem sezonowych wycieczek grzybiarzy. Zasoby przyrodnicze gminy wzbogacają występujące 

licznie gatunki flory i fauny, w tym objęte ochroną prawną.   
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Boguszyce 

• Kościół p.w. Matki Boskiej Nieustaj ącej Pomocy – jego powstanie datowane jest na początek XIV 

wieku, natomiast w obecnej postaci istnieje od początku XVIII wieku. W bezpośrednim pobliŜu 

kościoła znajduje się teren dawnego cmentarza; 

• Neogotycki pałac  - wzniesiony około połowy XIX w. Jego architektura nawiązuje do angielskiego 

stylu Tudorów. 

Fotografia 8 Pałac w Boguszycach 

 

Źródło: Urząd Gminy Oleśnica, fot. Z. Podurgiel 

Brzezinka 

• Kościół filialny p.w. Wniebowzi ęcia Najświętszej Maryi Panny – pochodzący z XVIII wieku, 

odrestaurowany w latach 30. XX wieku. W takich formie zachowany obecnie; 

• Zespół pałacowo – parkowy – wybudowany w XVIII wieku, o powierzchni 4,90 ha. Obecnie 

niszczejący, w stanie degradacji; 

 

Fotografia 9 Ko ściół w Brzezince 

 

Źródło: Urząd Gminy Oleśnica, fot. 
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Cieśle 

• Kościół Matki Boskiej Tuchowskiej  – wybudowany w 1718 roku, na planie krzyŜa greckiego. 

Kościół został przebudowany na podstawie istniejącego wcześniej obiektu sakralnego; 

Smolna 

• Kościół filialny p.w. Podwy Ŝszenia Krzy Ŝa Świętego – budowla neogotycka, powstała w połowie 

XIX wieku. Wpisany do rejestru zabytków. W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła znajdują się liczne 

zabytkowe płyty nagrobne; 

• Zespół dworski – wybudowany z 1917 roku, obecnie budynek mieszkalny; 

Wszech święte  

• Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Cz ęstochowskiej  – pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku, 

który otacza cmentarz, załoŜony w XVIII wieku; 

• Zespół pałacowy – powstały w połowie XIX wieku, wraz z parkiem i folwarkiem. Przy zespolu 

istnieje cmentarz wiejski;   

Wyszogród 

• Zabytkowy pałac – neobarokowy pałac wraz z otaczającym go parkiem. W skład kompleksu 

wchodzą pozostałości po folwarku; 

Fotografia 10 Ko ściół we Wszech świętym 

 

Źródło: Urz ąd Gminy Ole śnica, fot. 

Poniatowice 

• Kościół Naj świętszej Marii Panny Królowej Polski – objęty ochroną konserwatorską, pierwsze 

wzmianki o nim pojawiają się na początku XIV wieku. Kościół posiada atrakcyjne wnętrza, w tym 

pochodzące z okresu baroku ołtarz główny oraz ambonę. Obok kościoła znajduje się murowana 

kaplica z połowy XIX wieku; 

• Park – park o powierzchni 3,60 ha, w którym znajdują się róŜne odmiany drzew iglastych i 

liściastych. W środku parku jest staw; 
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5. Społecze ństwo obywatelskie 
Wysoki poziom aktywności społecznej jest jednym z najistotniejszych wyznaczników funkcjonowania 

społeczeństwa obywatelskiego, którego rozwój jest konieczny dla poprawnego działania państwa 

demokratycznego. Dla rozwoju gminy waŜne jest wspomaganie integracji społeczności lokalnej, która 

interesuje się sprawami swojego miejsca zamieszkania oraz podejmuje działania na rzecz dobra całej 

wspólnoty. PoniŜszy rozdział dotyczy aktywności społecznej w gminie Oleśnica. 

5.1. Organizacje pozarz ądowe 
 

W gminie Oleśnica funkcjonuje 17 organizacji pozarządowych. DuŜa część z nich ma swoją siedzibę poza 

terenem gminy, głównie w mieście Oleśnica, jednak swoimi działaniami obejmuje takŜe obszary gminy 

wiejskiej. Na terenie gminy funkcjonuje 1 stowarzyszenie mieszkańców w Bystrem, na rejestrację czekają 

kolejne stowarzyszenia. 

 

Tabela 36 Wykaz fundacji i stowarzysze ń działaj ących na terenie gminy Ole śnica 

Lp. Nazwa organizacji Adres i dane kontaktowe organizacji 

1 
Fundacja Na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji 
Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami                                
Narządów Ruchu 

 ul. 3 Maja 24 oficyna 
 56-400 Oleśnica 

2  Fundacja T ęczowy Świat 
  ul. Kopernika 6 
  56-400 Oleśnica 
tel. 71/7957559, 600961384 

3 Międzyszkolny Integracyjny Klub Sportowy  

ul. Św. Jadwigi 1A 
56-400 Oleśnica 
miks-junior@wp.pl 
www.miksjunior.cba.pl 

4 Miejski Klub Pływacki „ATOL” ul. Przyjaźni 1 
56– 400 Oleśnica 

5 Wojskowy Klub Sportowy „OLE ŚNICZANKA”  
ul. Wileńska 14 
Oleśnica 
tel. 71/3143267 

6 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Bystre „RAZEM”  
Bystre, ul. Wrocławska 16 
56.400 Oleśnica 
tel. 71/3149063, 606353795,608619340 

7 Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Warsztaty 
Terapii Zaj ęciowej  

ul. Stawowa 23 
56-410 Dobroszyce 
tel. 71/3141113 
dobroszyce@op.pl 
www.wroclaw.caritas.pl 

8 Miejski Klub Sportowy „POGO Ń OLEŚNICA”  

ul. Brzozowa 5 
56-400 Oleśnica 
tel. 71/3142514 
pogonolesnica@interia.pl 
www.pogonolesnica.pl 

9 Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa  

ul. Mickiewicza 1 
56-500 Syców 
tel. 62/7853329 
biuro@dobrawidawa.pl 
www.dobrawidawa.pl 
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Lp. Nazwa organizacji Adres i dane kontaktowe organizacji 

10 Stowarzyszenie „Nowa Rodzina”  

pl. Św. Macieja 5A 
50-244 Wrocław 
tel. 71/7919789 
biuro@nowarodzina.pl 
www.nowarodzina.pl 

11 Klub Sportowy „SMOLNA” Smolna 56 - 400 Oleśnica 
 

12 Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy  
Spalice, ul. Dębowa 17 b 
56–400 Oleśnica 
tel. 505177949 

13 Klub Sportowy „DOSAN”  

Bystre, ul. Kwiatowa 16 
56-400 Oleśnica 
tel. 501044012 
www.dosan.pl 

14 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Młodzie Ŝowa 
Szkółka Piłkarska „RATAJE” Ole śnica  

ul. Spokojna 7 
56-400 Oleśnica 
tel. 502611381 
klub@rataje.olesnica.pl 
www.rataje.olesnica.pl 

15 Fundacja „Podaruj Dzieciom U śmiech”  

ul. Daszyńskiego 5E 
56-400 Oleśnica 
tel. 71/7230029 
www.podarujusmiech.net 

16 Społeczna Stra Ŝ Rybacka w Ole śnicy  
ul. Lwowska 3 
56–400 Oleśnica 
tel. 71/3983266, 666870587 

17 Polski Zwi ązek Hodowców Goł ębi Pocztowych 
(bez siedziby) 

adres do korespondencji: 
Bystre, ul. Słonecznikowa 46 
56-400 Oleśnica 

Źródło : Urząd Gminy Oleśnica 

 

Gmina posiada Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Jej priorytetem jest jak najlepsze 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy. Aktywna współprac 

a z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego 

kierowania Gminą. Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi: 

• umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, 

• budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych, 

• wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu 

występujących potrzeb. 

Celem Programu Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi jest określenie czytelnych 

zasad w zakresie wspierania przez gminę działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie 

organizacjom pozarządowym ustawowych zadań gminy. Poprzez określenie i realizację tych zasad gmina 

Oleśnica pragnie włączać organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej 
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5.2. Udział w wyborach 
 
Udział w wyborach stanowi jeden z najwaŜniejszych elementów demokracji, takŜe tej w wymiarze lokalnym. 

Im wyŜsza frekwencja w wyborach tym większa świadomość społeczeństwa.  Wykorzystanie kartki 

wyborczej jako świadomego i racjonalnego wybory władzy stanowi dowód na istnienie silnego 

społeczeństwa obywatelskim.  

Frekwencja w gminie Oleśnica jest zdecydowanie największa podczas wyborów lokalnych. Tak było zarówno 

w roku 2005 i 2010, gdzie wyniosła prawie 46%. Świadczy to, iŜ mieszkańcy gminy coraz bardziej 

uświadamiają sobie, iŜ poprzez wybory mogą mieć realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości  

w miejscowościach, w których Ŝyją.  Podobnie wygląda głosowanie na terenach wiejskich powiatu 

oleśnickiego, gdzie frekwencja jest większa niŜ w samym mieście. Obrazuje to poniŜsza tabela 

 

Tabela 37 Frekwencja w wyborach samorz ądowych w roku 2006 i  2010 

Wyszczególnienie 2006 2010 
Powiat oleśnicki 46 % 45,83 % 
Gmina wiejska Ole śnica 46,55 % 45,84 % 
Gmina wiejska Dobroszyce 56,32 % 56,32 % 
Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 46, 90 % 47,44 % 
Miasto Oleśnica 41,71 % 39,54 % 
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza 

 

Zupełnie inaczej wygląda sprawa udziału w wyborach do Sejmu i Senatu, a takŜe w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego. Tu frekwencja jest zdecydowanie niŜsza niŜ ta w wyborach samorządowych. 

W 2007 wyniosła w gminie niemal 40%, zaś 2 lata wcześniej tylko 27,42%. NiŜsza frekwencja w wyborach 

krajowych moŜe świadczyć zarówno o „myśleniu lokalnym”, jak i o poczucia braku wpływu na sprawy 

krajowe. Mieszkańcy sądzą,  Ŝe ich wpływ na sytuację w kraju jest znikomy, więc podczas wyborów zostają 

w domu, w przeciwieństwie do wyborów lokalnych, gdzie nierzadko kandydatem na radnego jest sąsiad czy 

ktoś z rodziny. Zdecydowanie częściej do urn  wyborczych w wyborach krajowych idą mieszkańcy miasta, co 

widać na przykładzie miasta Oleśnica (57,42 % w wyborach do Sejmu w 2007 roku). Frekwencja 

w wyborach lokalnych jest zdecydowanie wyŜsza na obszarach wiejskich. W wyborach krajowych sytuacja 

się odwraca, to mieszkańcy miast głosują częściej. 

 

Tabela 38 Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europ ejskiego w roku 2009 

Wyszczególnienie 2009 
Powiat oleśnicki 20,17 % 
Gmina wiejska Ole śnica 14,12 % 
Gmina wiejska Dobroszyce 14,51 % 
Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 13,9 % 
Miasto Oleśnica 25,35 % 
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza 
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Tabela 39 Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu w  2005 i 2007 

Wyszczególnienie 2005 2007 
Powiat oleśnicki 33,79 % 49,36 % 
Gmina wiejska Ole śnica 27,42  % 39, 96% 
Gmina wiejska Dobroszyce 30,10 % 42, 63 % 
Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 28,28 % 38, 48 % 
Miasto Oleśnica 38, 91 % 57, 42 % 
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza 

 

Większą frekwencję niŜ w wyborach do parlamentu odnotowano w gminie Oleśnica w wyborach 

prezydenckich, co potwierdza tendencję dla całego kraju, Ŝe Urząd Prezydenta Polacy uwaŜają za bardzo 

istotny mimo ograniczonych kompetencji Głowy Państwa. Frekwencja w wyborach prezydenckich z 2010 

roku zbliŜona była do tej w wyborach samorządowych  i w gminie Oleśnica wyniosła niemal 44%. 

Tabela 40 Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2005 i 2010 roku  

Wyszczególnienie 2005 2010 
Powiat oleśnicki 45,8 % 50,21 % 
Gmina wiejska Ole śnica 38,2 % 43,9 % 
Gmina wiejska Dobroszyce 41,63% 48,16% 
Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 41,46 % 41,52 % 
Miasto Oleśnica 51,42 % 56, 43 % 

 Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza 
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6. Infrastruktura techniczna      
Wysoka jakość gminnej infrastruktury technicznej jest jednym z najwaŜniejszych czynników wpływających na 

poczucie komfortu Ŝycia mieszkańców. Stan szlaków komunikacyjnych oraz zaplecza komunalnego  

w bezpośredni sposób oddziałuje na funkcjonowanie gminy. PoniŜszy rozdział przedstawia analizę obszaru 

infrastruktury technicznej gminy Oleśnica. 

6.1. Drogi  

Sieć komunikacyjna gminy Oleśnica jest dobrze rozbudowana. Posiada ścisłe połączenie  

z innymi rejonami Dolnego Śląska oraz bardzo dobre połączenie ze stolicą regionu – Wrocławiem. Przez 

gminę przebiegają dwie drogi krajowe (nr 8, 25) oraz dwie drogi wojewódzkie (340, 451). Dodatkowym 

atutem gminy będzie rozbudowanie drogi nr 8, która po przebudowie stanie się częścią drogi szybkiego 

ruchu S8. PołoŜenie komunikacyjne i inwestycyjne gminy wzrośnie takŜe po oddaniu do uŜytku 

Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Budowa zarówno AOW jak i S8 moŜe spowodowac zdecydowany 

wzrost  atrakcyjności  inwestycyjnej gminy Oleśnica, takŜe pod wzgledem potencjalnej zabudowy 

mieszkalnej gminy i migracji mieszkańców miast na tereny podmiejskie. 

 

6.1.1. Drogi pod zarz ądem gminy 

 
Pod zarządem gminy Oleśnica znajduje się 39 dróg gminnych liczących prawie 112 km długości. DuŜa część 

dróg wymaga kapitalnego remontu lub wymiany nawierzchni. Gmina współfinansuje budowę chodników przy 

drogach powiatowych na swoim terenie. Pełny wykaz dróg gminnych znajduje się w poniŜszej tabeli. 

 

Tabela 41 Lista dróg gminnych  

Lp.  Numer drogi Relacja i przebieg drogi Długo ść 
drogi Uwagi 

1. 102141D Nieciszów - Raków 1,7 km 
granica z gminą 
Długołęka 

2. 102142D Nieciszów - Borowa 1,8 km 
granica z gminą 
Długołeka 

3. 102143D Nieciszów - Lucień 3,0 km  
4. 102144D Nieciszów – Nieciszów Leśniczówka 1,5 km  
5. 102145D Smardzów - Lucień 1,6 km  
6. 102146D Smardzów – Jenkowice dr. pow. Nr 1472D 3,6 km  

7. 106883D 
Stępin – Smardzów 
dr. krajowa Nr 8 (Oleśnica – Rataje) 

2,8 km 
granica z gminą 
Długołęka 

8. 102147D Jenkowice – Jenkowice Majątek 1,1 km  
9. 102148D Jenkowice – Dąbrowa - dr. woj. Nr 340 2,7 km  
10. 102149D dr. pow. Nr 1472D – Dąbrowa - Boguszyce 3,9 km  

11. 102150D 
dr. gminna Nr 102151D Sokołowice –  
dr. pow. Nr 1477D Brzezinka 

3,0 km 
 

12. 102151D 
dr. pow. Nr 1474D Sokołowice –  
dr. pow. Nr 1465D Ligota Polska 

7,6 km 
 

 

13. 102152D 
Poniatowice – Poniatowice Jonas –  
dr. gminna Nr 102154D 

5,7 km 
 

14. 102153D dr. kraj. Nr 8 – Poniatowice  Jonas  0,8 km  
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Lp.  Numer drogi Relacja i przebieg drogi Długo ść 
drogi Uwagi 

15. 102154D 
dr. kraj. Nr 25 
dr. pow. Nr 1465D w m. Ligota Polska 

4,3 km 
 

16. 102155D 
Poniatowice dr. pow. Nr 1465D 
Kol. Poniatowice dr. pow. Nr 1506D 

3,8 km 
 

17. 102156D 
dr. pow. Nr  1464D Bogusławice – Kol. 
Poniatowice 

5,1 km 
 

18. 102157D d. pow. Nr 1504D Jemielna – Osada Leśna 2,1 km  
19. 102158D Cieśle – Kolonia Poniatowice 3,0 km  

20. 102159D 
Cieśle dr. krajowa Nr 8 – Sokołowice dr. krajowa 
Nr 25 

1,7 km 
 

21. 102160D 
Cieśle dr. krajowa Nr 25 –  
Sokołowice dr. pow. Nr 1474D 1,2 km 

 

22. 102161D 
Wszechświęte dr. pow. 1464D 
Nowoszyce dr. pow. 1469D 

3,0 km 
 

 

23. 102162D 
dr. gminna Nr 102156D Bogusławice – Nowoszyce 
dr. pow. Nr 1469D 

2,7 km 
 

24. 102163D 
Smolna – Nowa Ligota – 
dr. pow. Nr 1467D 

4,0 km 
 

 

25. 102164D Smolna – Zimnica 1,5 km  
26. 102165D Smolna – dr. gm. 102166D Ligota Wielka 1,7 km  

27. 102166D 
dr. pow. Nr 1467D Ligota Wielka –  
dr. gminna Nr 102167D Świerzna 

3,5 km 
 

28. 102167D 
dr. pow. Nr 1467D Ligota Wielka –  
Świerzna dr. woj. Nr 451 5,3 km 

 

29. 102168D Ligota Wielka – dr. gminna Nr 102167D 1,5 km  

30. 102169D 
dr. pow. Nr 1467D Smolna –  
dr. pow. Nr 1466D Ligota Wielka 

1,2 km 
 

31. 102170D 
dr. gminna Nr 102171D Zimnica –  
dr. gminna Nr 102163D Nowa Ligota 

2,2 km 
 

32. 102171D 
dr. pow. Nr 1466D Ligota Wielka – Zimnica  dr. 
pow. Nr 1466D Ligota Mała 

4,0 km 
 

33. 102172D Krzeczyn – Ligota Mała – Nowa Ligota 5,5 km  
34. 102173D dr. pow. Nr 1920D Krzeczyn – Leśny Młyn  5,3 km  

35. 102174D 
dr. pow. Nr 1466D Ligota Mała –  
dr. gminna Nr 102173D Leśny Młyn 

2,3 km 
 

36. 102175D 
dr. gminna Nr 102174D Ligota Mała - 
dr. gminna Nr 102173D Krzeczyn 1,1 km 

 

37. 102176D Krzeczyn – dr. pow. Nr 1920D Piszkawa 1,7 km  

38. 102177D 
dr. pow. Nr 1920D Bystre - 
dr. pow. Nr 1467D Ligota Wielka 

2,1 km 
 

39. 102178D 
dr. pow. Nr 1473D Boguszyce - 
dr. pow. Nr 1470D Boguszyce  

1,2 km 
 

 RAZEM  111,8 km  
Źródło danych : Urząd Gminy Oleśnica 
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6.1.2. Drogi pod zarz ądem powiatu  

Na terenie gminy Oleśnica znajduje się 31 dróg powiatowych o łącznej długości 87,079 km (pełna lista dróg 

w Tabela 42 Lista dróg powiatowych w gminie Oleśnica) 

 
Tabela 42 Lista dróg powiatowych w gminie Ole śnica 

Lp. Nr drogi Długo ść (km) L.p. Nr drogi Długo ść (km) 

1 1464 D 16, 324 17 1521 D 1,168 

2 1467 D 19,935 18 1522 D 1,047 

3 1472 D 8,585 19 1523 D 0,57 

4 1473 D 5,158 20 1524 D 0,853 

5 1509 D 2,445 21 1525 D 0,761 

6 1510 D 1,617 22 1526 D 0,268 

7 1511 D 3,899 23 1527 D 1,185 

8 1512 D 1,787 24 1528 D 0,404 

9 1513 D 0,646 25 1529 D 0,299 

10 1514 D 0,938 26 1530 D 0,289 

11 1515 D 0,864 27 1531 D 0,439 

12 1516 D 1,285 28 1532 D 0,475 

13 1517 D 1,065 29 1533 D 0,275 

14 1518 D 1,555 30 1534 D 0,298 

15 1519 D 0,865 31 1920 D 10,36 

16 1520 D 1,420    

RAZEM 87,079 
(Źródło danych: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy) 
  

W najbliŜszych latach planowana jest przebudowa, remont lub budowa 16 dróg. Stan 14 dróg jest 

określany jako dobry lub bardzo dobry. Pozostałe drogi wymagają drobnych napraw sezonowych. Część  

z nich gruntownej przebudowy i kapitalnego remontu. Za utrzymanie dróg odpowiada Zarząd Dróg 

Powiatowych w Oleśnicy. Do dróg o największym natęŜeniu ruchu zaliczane są droga nr 1464 D oraz 1920 

D. 

 

6.1.3. Drogi wojewódzkie na terenie gminy  

 
Na terenie gminy znajdują się następujące drogi wojewódzkie : 

droga nr 340 relacji Oleśnica – Ścinawa  

droga nr 451 relacji Oleśnica – Namysłów 
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6.1.4. Drogi krajowe na terenie gminy  

  
Przez teren gminy Oleśnica przebiegają 2 drogi krajowe : 

Droga nr 8 

(granica państwa – Kudowa-Zdrój – Kłodzko – Ząbkowice Śląskie – Wrocław – Ole śnica – Syców  – Kępno 

– Walichnowy – Wieluń – Bełchatów – Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka – Warszawa – Radzymin – 

Wyszków – Ostrów Mazowiecka – Zambrów – Białystok – Korycin – Augustów – Suwałki – Budzisko – 

granica państwa) 

Droga nr 25 

(Bobolice – Biały Bór – Człuchów – Sępólno Krajeńskie – Koronowo – Bydgoszcz – Inowrocław – Strzelno – 

Ślesin – Konin – Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Antonin – Ole śnica ) 

6.2. Połączenia kolejowe 

Gmina posiada dość dobrze rozbudowaną sieć kolejową, jednak stan techniczny infrastruktury kolejowej 

wymaga modernizacji. Węzeł kolejowy znajduje się na terenie Oleśnicy, która posiada 2 stacje kolejowe: 

Oleśnica (stacja kolejowa) i Oleśnica Rataje. Jest to duŜy węzeł kolejowy. Na terenie gminy krzyŜują się linie 

z Wrocławia, Ostrowa Wielkopolskiego i z Katowic przez Lubliniec, Kluczbork. Gmina jest  częścią waŜnego 

szlaku towarowego biegnącego do aglomeracji śląskiej oraz Katowic. Przez teren gminy przebiega linia 

kolejowa relacji Wrocław – Warszawa.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło:www.pkp.pl 

Mapa 3 Sieć kolejowa w gminie Ole śnica 
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6.3. Mieszkalnictwo i inwestycje 
 

Gmina dzięki korzystnemu połoŜeniu geograficznemu ma doskonałe warunki do rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego, handlu, rzemiosła i przemysłu. Droga krajowa nr 8 zapewnia dogodne  połączenie 

komunikacyjne z zachodnimi i wschodnimi granicami Polski. Po wybudowaniu Autostradowej Obwodnicy 

Wrocławia tereny gminy Oleśnicy staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów oraz 

nowych mieszkańców. 

Nowe plany przewidują przeznaczenie duŜych obszarów pod zabudową usługowo-produkcyjną. Są to tereny 

połoŜone wzdłuŜ drogi krajowej nr 8: we wsi Smardzów 100ha, we wsi Cieśle 100ha, we wsi Ligota Polska 

40ha, we wsi Poniatowice 25ha. W oddaleniu od ruchu tranzytowego, pod zabudowę mieszkaniową, 

przeznaczone są obszary we wsi Smardzów 20 ha, we wsi Spalice ok. 40ha pod lasem, we wsi Cieśle 10ha 

oraz we wsi Poniatowice 10ha. 

Na terenie gminy rośnie liczba mieszkań, począwszy od roku 2005 jest to wzrost o 306 mieszkań. Koreluje 

to ze wzrostem liczby ludności w gminie i faktem, Ŝe gmina ma dodatnie saldo migracji. W gminie rośnie 

takŜe liczba izb mieszkalnych, wiąŜe się to z osiedlaniem większej liczby mieszkańców i budową nowych 

osiedli, głównie o charakterystyce domów wolno stojących – jednorodzinnych.  

Gmina posiada 32 mieszkania i lokale socjalne.  

Tabela 43 Liczba mieszka ń  i izb mieszkalnych w gminie Ole śnica w latach 2005 -  2009 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 
Mieszkania 3 016 3 061 3 144 3 245 3 322 
Liczba izb mieszkalnych 12 336 12 580 12 914 13 472 13 918 
Źródło danych:Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych  

Wykres 18 Wzrost liczby mieszka ń w gminie Ole śnica w latach 2005 - 2009 
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6.4. Gazownictwo, energetyka i ciepłownictwo 
 
Długość sieci gazowej na terenie gminy Oleśnica wg stanu na 31.12. 2009 rok wynosi 115,5 km. Sieć 

gazowa obsługiwana przez Dolnośląską spółkę gazownictwa znajduje się w 5 miejscowościach zachodniej 

części gminy Oleśnica : Dąbrowie, Nieciszowie, Smardzowie, Jenkowicach oraz w samej Oleśnicy. Gmina 

posiada opracowany dokument "ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe”.  

Wszystkie miejscowości na terenie gminy Oleśnica mają doprowadzoną energie elektryczną. NajwaŜniejszą 

trakcją energetyczną przebiegającą przez gminę jest linia NajwyŜszych Napięć - NN 400 kV relacji GPZ 

Pasikurowice - GPZ Dobrzeń. Ponadto za istotne naleŜy uznać istniejące linie WN 110 kV:  

− S-129 relacji GPZ Pasikurowice - GPZ Oleśnica,  

− S-186 relacji GPZ Oleśnica - GPZ Twardogóra,  

− S-143 relacji GPZ Oleśnica - GPZ Miłoszyce.  

− S-189 relacji GPZ Oleśnica - GPZ Syców  

 

Do poszczególnych miejscowości energia doprowadzona jest liniami 20kV.  

Wszystkie miejscowości gminy Oleśnica mają dostęp do sieci telekomunikacyjnej. W roku 1999 nastąpiła 

rozbudowa sieci telefonicznej przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych. Problemem jest 

jednak niska jakość części sieci w kontekście rozwoju internetu szerokopasmowego (brak kompleksowych 

łączy światłowodowych).  

Zaopatrzenie w ciepło budynków mieszkalnych znajdujacych się na terenie gminy realizowane jest poprzez 

wykorzystanie : 

• węgla kamiennego spalanego w piecach i kotłowniach indywidualnych; 

• gazu ziemnego przesyłanego sieciami; 

• energii elektrycznej; 

• odnawialnych źródeł energii; 

• innych paliw (olej, gaz płynny) 

 

W obecnej sytuacji na terenie gminy Oleśnica brak jest scentralizwoanego systemu ciepłowniczego. 

Pokrycie zapotzrebowania na ciepło realizowane jest przez mieszkańców indywidualnie. 
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6.5. Gospodarka wodno - kanalizacyjna      
 

Długość sieci wodociągowej wynosi 199, 14 km. Długość sieci kanalizacyjnej 47, 79 km. Teren całej gminy 

jest zwodociągowany. Kanalizacją objęte jest 14,3 % gminy.  

Gmina posiada „Koncepcję  programowo – przestrzenną gospodarki wodno – ściekowej”. Koncepcja 

programowo – przestrzenne  gospodarki wodno –ściekowej gminy Oleśnica  jest dokumentem o charakterze 

strategicznym przedstawiającym uwarunkowania wewnętrzne gminy oraz zewnętrzne, takie jak przepisy 

prawa, w tym regulacje UE oraz dostępne technologie. 

Na terenie gminy znajdują się 2 oczyszczalnie ścieków w Smardzowie i Boguszycach.  

Tabela 44. Ilo ść ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków Ole śnica w 2009 roku 

Ilość odprowadzanych ścieków 

zuŜycie [m3] 
miesiąc 2009 r. 

Boguszyce-Spalice Smardzów 

styczeń 6 715,00 1 324,00 
luty 8 478,00 1 698,00 
marzec 9 461,00 1 641,00 
kwiecień 7 601,00 1 510,00 
maj 7 934,00 1 412,00 
czerwiec 9 388,00 2 181,00 
lipiec 11 524,00 2 228,00 
sierpień 10 362,00 957 
wrzesień 7 436,00 832 

październik 8 177,00 868 

listopad 5 217,00 926 
grudzień 5 601,00 969 
Źródło danych : Urząd Gminy Oleśnica 
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6.6. Gospodarka odpadami  
 

Wg danych zawartych w „Planie Gospodarki Odpadami dla  Gminy Oleśnica” w gminie rocznie średnio 

powstaje 1,1 tys. mg odpadów komunalnych. W masie odpadów komunalnych zmieszanych największy 

udział mają odpady mineralne, w tym popioły (ok. 30%). Najmniej jest odpadów niebezpiecznych (ok. 5%). 

Odpadów biodegradowalnych na terenie gminy jest ok. 17%. Odpady zbierane na terenie gminy Oleśnica są 

unieszkodliwiane wyłącznie przez składowanie. W latach 2005 – 2009 składowaniu poddano 99% 

wszystkich zebranych odpadów. 

Tabela 45 Skład morfologiczny odpadów  

Grupa odpadów 
Miasta 

[%] 

Wsie 

[%] 

Średnia  w 

województwie 

[%] 

Odpady organiczne 23,71 11,61 21,45 

Papier 17,84 12,50 16,84 

Tworzywa sztuczne 15,02 12,50 14,55 

Tekstylia 2,82 2,23 2,71 

Odpady szklane 7,04 8,93 7,39 

Odpady metalowe 4,46 3,13 4,21 

Odpady mineralne 23,71 41,52 27,04 

Odpady wielkogabarytowe 4,69 6,70 5,07 

Źródło danych : Urząd Gminy Oleśnica 

 

Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o odpadach przez zbieranie odpadów rozumie się kaŜde 

działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które 

ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Zgodnie z tą definicją 

na terenie gminy Oleśnica jest prowadzone zbieranie odpadów. Teren tej gminy jest obsługiwany przez 

Miejską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Oleśnicy.  Na terenie gminy znajduje  się składowisko odpadów 

w Smolnej – Graboszycach obsługiwane przez MGK w Oleśnicy. W najbliŜszym czasie składowisko ma 

zostać zamknięte i poddane procesowi rekultywacji.   

  

Do najwaŜniejszych problemów gminy związanych z gospodarką odpadami komunalnymi moŜna zaliczyć : 

− zbieranie odpadów komunalnych w formie odpadów zmieszanych; 

− w gminie nie zbiera się odpadów niebezpiecznych typu komunalnego; 

− część nie odbieranych odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany (nielegalne 

spalanie, dzikie wysypiska) ; 

− odpady komunalne unieszkodliwiane są tylko poprzez składowanie ; 

− na terenie gminy brak jest instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających 
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biodegradacji; 

− na terenie gminy istnieją miejsca nielegalnego składowania odpadów, co wiązie się z niską 

świadomością  ekologiczną części mieszkańców; 

− istnienie składowiska odpadów w Smolnej – Graboszycach w niedalekiej odległości zabudowań 

mieszkalnych;  (problem szczególnie odczuwalny latem) 



Diagnoza społeczno – gospodarcza gminy Oleśnica 
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 

 

 

 67 

7. Sfera gospodarcza  
Silna gospodarka lokalna w znaczący sposób wpływa na moŜliwości rozwojowe i komfort Ŝycia mieszkańców 

oraz pozycję gminy w otoczeniu zewnętrznym. Zapewnienie warunków do dobrego funkcjonowania 

przedsiębiorczych mieszkańców gminy oraz pozyskiwania inwestorów zewnętrznych jest istotne w 

planowaniu rozwoju gminy. PoniŜszy rozdział przedstawia analizę obszaru gospodarki lokalnej gminy 

Oleśnica. 

7.1. Przedsi ębiorczo ść w gminie Ole śnica 
 

Analiza danych dotyczących sfery gospodarczej gminy Oleśnica wskazuje na wzrost liczby przedsiębiorstw 

w gminie na 10 tysięcy mieszkańców, w latach 2005 – 2009. W tym okresie liczba firm w gminie zwiększyła 

się o 20%, czyli więcej niŜ w gminie Dobroszyce (12,4%) oraz gminie Dziadowa Kłoda (18,5%). Jest to 

równieŜ wynik większy od zauwaŜonego w skali powiatu oleśnickiego (10%), województwa dolnośląskiego 

(5%) oraz kraju (3,4%). Zwiększenie liczby firm w gminie Oleśnica pozytywnie świadczy o potencjale 

rozwojowym społeczności gminnej. W skali kraju zauwaŜalny jest spadek ilości firm w roku 2009, co 

związane być moŜe ze zjawiskiem globalnego kryzysu gospodarczego. Sytuacja związana z kryzysem nie 

wydaje się wpływać na liczbę firm w gminie Oleśnica i równorzędnych jednostkach porównywanych. Ilość 

przedsiębiorstw gospodarczych w gminie Oleśnica oraz jednostkach porównawczych przedstawia poniŜsza 

tabela.  

 

Tabela 46 Podmioty gospodarcze na 10 ty ś ludno ści 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 948 954 967 985 981 

Województwo dolnośląskie 1 048 1 051 1 071 1 101 1 101 

Powiat oleśnicki 793 797 821 854 873 

Gmina wiejska Ole śnica 631 665 717 774 814 

Gmina wiejska Dobroszyce 811 821 843 882 912 

Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 441 454 464 485 523 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych  
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Wykres 19 Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys.  mieszka ńców w gminie Ole śnica 

 
Wykres 20 Podmioty gospodarcze na 10 tys. mieszka ńców w 2009 roku 

 

 

  

Analiza przedsiębiorstw w gminie Oleśnica pod względem struktury wielkości wpisuje gminę w trend 

występujący w gospodarce zarówno województwa jak i kraju. Najwięcej występuje mikroprzedsiębiorstw, 

zatrudniających do 9 pracowników (96,4%).  Przedsiębiorstwa małe, zatrudniające do 49 osób, stanowią 3% 

liczby firm, natomiast przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające do 249 pracowników stanowią 0,42% 

podmiotów gospodarczych – 4 firmy. W gminie jest jedno duŜe przedsiębiorstwo, zatrudniające powyŜej 250 

pracowników. Nie występują natomiast przedsiębiorstwa bardzo duŜe, zatrudniające więcej niŜ 999 

pracowników (jest tylko jedna firma tej wielkości w powiecie oleśnickim).  
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Tabela 47 Struktura przedsi ębiorstw w gminie Ole śnica w 2009 roku 

Mikro Małe Średnie DuŜe Bardzo du Ŝe 
Wyszczególnienie 

% liczba % liczba % liczba  % liczba  % liczba  

Polska 94,81% 3 548 354 4,27% 159 705 0,79% 29 730 0,11% 4 057 0,02% 827 

Województwo 
dolnośląskie 

95,76% 303 372 3,44% 10 906 0,68% 2 141 0,10% 330 0,02% 62 

Powiat oleśnicki 95,20% 8 649 4,06% 369 0,61% 55 0,12% 11 0,01% 1 

Gmina wiejska 
Oleśnica 

96,45% 925 3,02% 29 0,42% 4 0,10% 1 0,00% 0 

Gmina wiejska 
Dobroszyce 

97,17% 549 2,65% 15 0,18% 1 0% 0 0% 0 

Gmina wiejska 
Dziadowa Kłoda 

94,61% 228 4,98% 12 0,41% 1 0% 0 0% 0 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych  

 
Analiza podmiotów gospodarczych w gminie Oleśnica i gminach porównawczych według rodzaju 

działalności PKD przedstawia Tabela 48. W gminie Oleśnica, podobnie jak we wszystkich analizowanych 

jednostkach, najwięcej przedsiębiorstw funkcjonuje w sektorze usługowym. W gminie w roku 2009 

funkcjonowało 65,28% firm w sektorze usługowym. Jest to odsetek mniejszy niŜ w powiecie oleśnickim oraz 

na poziomie województwa i kraju. Mniejsza liczba przedsiębiorstw działających w usługach na rzecz sfery 

przemysłowej oraz rolniczej jest charakterystyczna dla gmin wiejskich. Liczba przedsiębiorstw działających  

w sektorze przemysłu i budownictwa jest z kolei największa spośród analizowanych jednostek i wynosi 

30,14%. Działalnością związaną z rolnictwem, leśnictwem i rybactwem zajmuje się 4,6% podmiotów 

gospodarczych, co jest wynikiem ponad dwa razy większym niŜ średnia dla województwa oraz kraju.  

 
Tabela 48 Podmioty gospodarcze według rodzajów dzia łalno ści w roku 2009  

Rolnictwo, le śnictwo, 
łowiectwo i rybactwo  

Przemysł i 
budownictwo 

Usługi 
Wyszczególnienie 

Procent 
Liczba 

podmiotów 
Procent 

Liczba 
podmiotów 

Procent 
Liczba 

podmiotów 

Polska 2,35% 87 932 21,52% 805 215 76,14% 2 849 366 

Województwo dolnośląskie 1,93% 6 121 19,99% 63 327 78,08% 247 356 

Powiat oleśnicki 3,56% 323 27,07% 2 459 69,38% 6 303 

Gmina wiejska Ole śnica 4,59% 44 30,14% 289 65,28% 626 

Gmina wiejska Dobroszyce 5,66% 32 24,60% 139 69,73% 394 

Gmina wiejska Dziadowa Kłoda 16,18% 39 23,65% 57 60,17% 145 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych  

 

Według klasyfikacji podmiotów gospodarczych REGON, w 2009 roku w gminie Oleśnica najwięcej firm 

działało w sekcjach: 
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� Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów – 326 podmiotów 

� Sekcja F Budownictwo – 198 podmiotów 

� Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 98 podmiotów 

� Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 89 podmiotów 

� Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 74 podmioty 

� Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa – 52 podmioty 

� Sekcja A Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo – 44 podmioty 

 

Analiza struktury pracujących według sektorów ekonomicznych, w 2008 roku, wskazuje, Ŝe zbliŜony odsetek 

zatrudnionych w gminie Oleśnica pracuje w sektorach usługowym (48,31%) i przemysłowym (46,69%). 

W sektorze rolniczym zatrudnionych jest 5% pracujących w gminie. W przypadku usług jest to wynik większy 

niŜ w powiecie oleśnickim, jednak niŜszy niŜ średnia dla województwa dolnośląskiego.  NaleŜy nadmienić, Ŝe 

dane uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego dla wskaźnika pracujących według sektorów 

ekonomicznych nie uwzględniają mikroprzedsiębiorstw, a takŜe rolników indywidualnych, więc nie pokrywają 

swoim zakresem wszystkich pracujących w gminie Oleśnica.   

 

Tabela 49 Struktura pracuj ących wg. sektorów ekonomicznych 

Rolnictwo, le śnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

Przemysł i budownictwo  Usługi 
Wyszczególnienie 

Procent 
Liczba 

pracuj ących 
Procent 

Liczba 
pracuj ących 

Procent 
Liczba 

pracuj ących 

Województwo dolnośląskie 1,36 9 578 38,49 270 848 60,15 423 321 

Powiat oleśnicki 1,99 393 53,83 10 630 44,18 8 726 

Gmina wiejska Ole śnica 5,00 62 46,69 579 48,31 599 

Gmina wiejska 
Dobroszyce 

2,46 20 45,21 368 52,33 426 

Gmina wiejska Dziadowa 
Kłoda 

10,18 40 41,98 165 47,84 188 

Źródło danych: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego (2009) a Według faktycznego miejsca pracy 
i faktycznego rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; bez rolników 
indywidualnych. 

 

7.2. Bezrobocie w gminie Ole śnica 
 

Liczba bezrobotnych, liczona stosunkiem liczby osób poszukujących pracy do ludności w wieku 

produkcyjnym, na koniec 2009 roku w gminie Oleśnica wynosiła 6,9% ogółem, natomiast 7,5% wśród kobiet. 

Jest to wynik niŜszy od wartości zanotowanych w powiecie oleśnickim, województwie dolnośląskim oraz 

kraju (Tabela 50). W analizowanym okresie lat 2005 – 2009 liczba bezrobotnych w gminie zmniejszyła się 

o 2,9 punktów procentowych. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe od roku 2008 liczba bezrobotnych w gminie 

Oleśnica rośnie, co wpisuje się w trend obserwowany w innych analizowanych jednostkach samorządowych. 
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Zwiększenie problemu bezrobocia w tym okresie swoje przyczyny moŜe mieć w pogorszeniu koniunktury 

gospodarczej, związanej z występowaniem zjawiska kryzysu gospodarczego, kiedy zwiększa się ostroŜność 

przedsiębiorców dotycząca zatrudniana nowych pracowników i inwestowania.   

 

Tabela 50 Stosunek liczby bezrobotnych do ludno ści w wieku produkcyjnym 

2005 2006 2007 2008 2009 
Wyszczególnienie  

Ogółem  Wśród 
kobiet Ogółem  Wśród 

kobiet Ogółem  Wśród 
kobiet Ogółem  Wśród 

kobiet Ogółem  Wśród 
kobiet 

Polska 11,4% 12,5% 9,4% 11,0% 7,1% 8,5% 6,0% 7,0% 7,7% 8,2% 

Województwo 
dolnośląskie 

12,3% 13,5% 9,8% 11,2% 6,7% 7,9% 6,0% 6,9% 7,7% 8,1% 

Polska – średnia 
dla gmin wiejskich 13,0% 14,4% 11,0% 13,0% 8,5% 10,5% 7,1% 8,6% 8,7% 9,6% 

Województwo 
dolnośląskie – 
średnia dla gmin 
wiejskich 

14,5% 16,4% 11,4% 13,7% 7,9% 9,7% 6,8% 8,2% 8,6% 9,4% 

Powiat oleśnicki 11,6% 14,6% 8,8% 11,5% 6,0% 8,0% 6,1% 7,8% 7,9% 9,2% 

Gmina wiejska 
Oleśnica 9,8% 12,0% 7,8% 9,6% 5,2% 6,3% 5,0% 5,9% 6,9% 7,5% 

Gmina wiejska 
Dobroszyce 

12,9% 15,3% 9,2% 10,7% 5,6% 6,8% 6,0% 7,4% 6,9% 7,7% 

Gmina wiejska 
Dziadowa Kłoda 12,9% 17,0% 9,1% 14,1% 6,1% 9,0% 6,9% 10,6% 9,2% 12,6% 

Gmina miejska 
Oleśnica 

12,2% 16,1% 9,3% 12,5% 6,9% 9,7% 5,6% 8,1% 7,8% 9,7% 

 

Wykres 21 Odsetek bezrobotnych w gminie Ole śnica 
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Wykres 22 Odsetek bezrobotnych na koniec roku 2009 

 

 

Analiza struktury bezrobotnych ze względu na wiek, wskazuje Ŝe, w 2009 roku, największy odsetek 

poszukujących zatrudnienia w gminie Oleśnica był wśród osób w przedziałach wiekowych 18 - 24 oraz 25-

34, a więc wśród ludzi młodych, nie mających jeszcze duŜego doświadczenia na rynku pracy lub wręcz bez 

doświadczenia – dopiero wchodzących na ten rynek. Wysoki poziom bezrobocia w tym przedziale wiekowym 

utrzymuje się w całym analizowanym okresie, jednak wykazywał tendencję zniŜkową do 2007 roku, w roku 

następnym uległ odwróceniu. Jest to problem współczesnym rynku pracy, który zawuaŜa się w całym kraju. 

Pracodawcy nie chcą przyjmować do pracy pracowników młodych, z małym doświadczeniem, których naleŜy 

wdraŜać do pracy na danym stanowisku. Rodzi to patową sytuację, której rozwiązanie wymaga działań, 

zachęcających przedsiębiorców do zatrudniania młodych ludzi oraz doskonalenia kwalifikiacji osób 

wchodzących na rynek pracy.  

Liczba bezrobotnych w grupach wiekowych 35 - 44 systematycznie się zmniejsza, osiągająć naniŜszą 

wartość w 2007 roku. Wydaje się, Ŝe osoby w tej grupie wiekowej są w ustabilizowanej sytuacji zawodowej. 

Wśród osób najstarszych w gminie Oleśnica nie występuje problem duŜego bezrobocia, jednak zauwaŜyć 

naleŜy, Ŝe odsetek bezrobotnych stopniowo wzrasta, spadając jedynie w 2008 roku. 

Analiza struktury bezrobotnych ze względu na wykształcenie wskazuje na największe problemy ze 

znalezieniem pracy osób z najsłabszym wykształceniem, tj. gimnazjalnym lub niŜszym i zasadniczym 

zawodowym, jednak zauwaŜalny jest spadek udziału bezrobotnych w tej drugiej grupie. Współczesny rynek 

pracy preferuje osoby z wyŜszym lub specjalistycznym wykształceniem, które łatwiej dostosowują się do jego 

zmian, są teŜ wyspecjalizowanie w konkretnej dziedzinie. Wzrasta liczba bezrobotnych z wykształceniem 
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średnim ogólnokształcącym, natomiast w grupie z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym 

utrzymuje się na zbliŜonym poziomie. Najmniej problemu ze znalezieniem zatrudnienia mają osoby 

z wykształceniem wyŜszym, choć zauwaŜa się wzrost bezrobocia w tej grupie w ostatnich latach. 

Strukturę bezrobotnych według ich wieku i wykształcenia przedstawia Tabela 51  

 

Tabela 51 Struktura bezrobotnych wieku i wykształce nia w gminie Ole śnica  

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy 

 

Wykres 23 Struktura bezrobotnych wg wieku w gminie Oleśnica w 2009 roku 

 

Wiek Wykształcenie 

Rok 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 + WyŜsze Średnie 

zawodowe 
Ogólnoks
ztałcące 

Zasadnicze 
zawodowe 

Gimnazjaln
e i ni Ŝsze 

241 237 188 179 42 2 24 157 71 318 319 
2005 

27,11% 26,66% 21,15% 20,13% 4,72% 0,22% 2,70% 17,66% 7,99% 35,77% 35,88% 

169 170 155 153 42 1 20 120 31 227 282 
2006 

24,49% 24,64% 22,46% 22,17% 6,09% 0,14% 2,94% 17,65% 4,56% 33,38% 41,47% 

124 133 105 111 37 4 9 96 41 163 205 
2007 

24,12% 25,88% 20,43% 21,60% 7,20% 0,78% 1,75% 18,68% 7,98% 31,71% 39,88% 

111 103 77 107 28 3 16 77 52 128 156 
2008 

25,87% 24,01% 17,95% 24,94% 6,53% 0,70% 3,73% 17,95% 12,12% 29,84% 36,36% 

186 167 97 104 51 6 25 107 81 168 230 
2009 

30,44% 27,33% 15,88% 17,02% 8,35% 0,98% 4,09% 17,51% 13,26% 27,50% 37,64% 
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Wykres 24 Struktura bezrobotnych wg wykształcenia w  gminie Ole śnica w 2009 roku 

 

 

 

Dane przedstawiające czas pozostawania bez pracy wykazują, Ŝe w gminie Oleśnica przewaŜają osoby 

krótko pozostające bez zatrudnienia, to jest od 1 do 6 miesięcy, których w 2009 roku było 55,5%.  

Bezrobotnych poszukujących pracy od 6 do 12 miesięcy w ostatnim roku analizowanego zakresu było 26%, 

natomiast szukających zatrudnienia do 2 lat było 11,46%. Pozostających bez pracy powyŜej 2 lat w roku 

2009 było 7% i odsetek ten ma wyraźną tendencję zniŜkową. Analiza danych pozwala wysnuć wniosek, Ŝe 

w gminie Oleśnica czas pozostawania bez pracy w większości przypadków jest krótki, nie występuje 

powaŜny problem długotrwałego bezrobocia oraz bezrobocia strukturalnego.  

Najwięcej bezrobotnych, bo aŜ 32,5% w roku 2009, to osoby o krótkim staŜu pracy, do jednego roku 

i pomiędzy 1 - 5 lat pracy, a więc osoby o małym doświadczeniu zawodowym. Trudności z wejściem na 

rynek pracy absolwentów szkół średnich i wyŜszych w ostatnich latach stały się problem zauwaŜalnym 

w skali całego kraju. Problemy te wynikać mogą z nie dość dobrze dostosowanej do wymogów rynku pracy 

oferty edukacyjnej w szkołach wyŜszych i zawodowych, które kształcą osoby nieprzygotowane do wejścia na 

rynek pracy, co wymaga podjęcia działań racjonalizujących rynek usług edukacyjnych. 

Strukturę bezrobotnych ze względu na czas poszukiwania pracy i okres staŜu pracy przedstawia Tabela 52. 
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Tabela 52 Struktura bezrobotnych według czasu bez p racy i sta Ŝu pracy w gminie Ole śnica 

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy 

 

Wykres 25 Struktura bezrobotnych pod wzgl ędem czasu pozostawania bez pracy w gminie Ole śnica 
w 2009 roku 

 

Czas pozostawania bez pracy 
[miesi ęcy] StaŜ pracy ogółem [lat] 

Rok 
Do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 Pow. 

24 
Do 1 
roku 1-5 5-10 10-20 20-30 30 i 

więcej 

Bez 
staŜu 
pracy 

61 155 135 152 157 229 75 198 130 187 95 33 181 
2005 

6,86% 17,44% 15,19% 17,10% 17,66% 25,76% 8,34% 22,02% 14,46% 20,80% 10,57% 3,67% 20,13% 

51 112 127 86 116 198 53 155 91 113 82 19 147 
2006 

7,39% 16,23% 18,41% 12,46% 16,81% 28,70% 8,03% 23,48% 13,79% 17,12% 12,42% 2,88% 22,27% 

45 112 81 54 80 142 57 109 63 93 62 12 118 
2007 

8,75% 21,79% 15,76% 10,51% 15,56% 27,63% 11,09% 21,21% 12,26% 18,09% 12,06% 2,33% 22,96% 

51 130 58 78 39 73 48 94 57 73 51 9 97 
2008 

11,89% 30,30% 13,52% 18,18% 9,09% 17,02% 11,19% 21,91% 13,29% 17,02% 11,89% 2,10% 22,61% 

0 133 206 159 70 43 51 148 78 96 64 15 159 
2009 

0% 21,77% 33,72% 26,02% 11,46% 7,04% 8,35% 24,22% 12,77% 15,71% 10,47% 2,45% 26,02% 
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Wykres 26 Struktura bezrobotnych w gminie Ole śnica według sta Ŝu pracy w 2009 roku 

 

 

7.3. Bud Ŝet gminy Ole śnica 
 

Analiza budŜetu gminy Oleśnica pozwala stwierdzić, iŜ w okresie 2005 – 2009 nastąpił wzrost poziomu 

dochodów gminy o 27,5%. Dochód gminy na jednego mieszkańca w 2009 roku wynosił 2 227,67 zł i był 

wyŜszy od wartości z roku 2005 o 23,2%. W analizowanym okresie wrosły równieŜ  o 33,2% wydatki 

budŜetowe. W ostatnich latach gmina wykazuje deficyt budŜetowy; w 2009 roku wydatki przekraczały 

dochody o 14,6%.  

Dane liczbowe na temat dochodów i wydatków gminy Oleśnica w latach 2005 – 2009 przedstawia Tabela 53. 

Czcionką czerwoną oznaczono wartości niŜsze niŜ w latach poprzednich, czcionką zieloną – wyŜsze. 

Tabela 53 Dochody i wydatki bud Ŝetu gminy Ole śnica w latach 2005 - 2009 

Kategoria J.m. 2005 2006 2007 2008 2009 

Dochód ogółem zł 20 396 002,00 25 731 934,26 25 106 266,91 23 741 350,40 26 016 914,73 

Dochód na 1 
mieszkańca 

zł 1 808,16 2 262,74 2 206,76 2 065,18 2 227,67 

Dochody podatkowe 
na 1 mieszkańca 

zł b/d b/d 273,47 328,57 b/d 

Wydatki ogółem tys. zł 22 385 880,00 22 312 139,87 24 789 251,59 26 025 707,85 29 827 469,12 

Wydatki na 1 
mieszkańca 

zł 1 984,56 1 962,02 2 178,89 2 263,89 2 553,94 

Wydatki majątkowe 
inwestycyjne na 1 
mieszkańca 

zł 552,68 432,64 501,98 388,30 549,49 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych  

Wykres 27 Dochód i wydatki bud Ŝetu gminy Ole śnica ogółem 

 

 

W strukturze wydatków budŜetu gminy Oleśnica, największy udział mają wydatki na oświatę, 

 w  gminie funkcjonuje sześć szkół podstawowych i jedna gimnazjalna. Wydatki przeznaczone na sferę 

edukacyjną w 2009 roku stanowiły 31,3% wydatków budŜetowych.  Kolejnym obszarami, mającymi duŜy 

udział w strukturze wydatków gminy są opieka społeczna, transport oraz administracja publiczna. 

Strukturę wydatków budŜetu gminy w roku 2009 obrazuje poniŜsza tabela. 

Tabela 54 Struktura wydatków bud Ŝetu gminy Ole śnica w roku 2009 

Kategoria wydatków Finanse Procent 

Wydatki ogółem 29 827,5 100% 

Rolnictwo i łowiectwo 2 645,7 8,9% 

Transport i łączność 3276 11% 

Gospodarka mieszkaniowa 1695,6 5,7% 

Administracja publiczna 2989,3 10% 

Oświata i wychowanie 9342,5 31,3% 

Pomoc społeczna i polityka społeczna 4558,9 15,3% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1373,7 4,6% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1437,5 4,8% 

Kultura fizyczna i sport 1631,7 5,5% 

Pozostałe (bezpieczeństwo publiczne, działalność usługowa, ochrona 

zdrowia.) 
876,7 2,80% 
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Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny 

 

Wykres 28 Struktura wydatków bud Ŝetu gminy Ole śnica w roku 2009  
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8. Środowisko naturalne  
 
Gmina Oleśnica połoŜona jest w obrębie mezoregionu Równina Oleśnica, który naleŜy do makroregionu 

Nizina Śląska, przechodzącego w części północnej we Wzgórza Trzebnickie, zaś w części południowej 

w Pradolinę Widawy. Obszar gminy jest płasko – falisty, z lokalnie występującymi pagórkami. NajwyŜszy 

punkt gminy znajduje się w miejscowości Ligota Polska (212 m n.p.m.), natomiast najniŜszy w miejscowości 

Ligota Mała (125 m n.p.m.). PoniŜszy rozdział przedstawia potencjał środowiska naturalnego i 

przyrodniczego gminy Oleśnica. 

8.1 Surowce mineralne 
 

Gmina Oleśnica nie posiada udokumentowanych złóŜ surowców mineralnych o znaczeniu przemysłowym. 

We wsi Ligota Wielka znajduje się czynna kopalnia kruszyw naturalnych (piasek i Ŝwir). Zasoby tego złoŜa 

oszacowane są na 1 885 tys. ton4. Jest to jedyna kopalnia zlokalizowana na terenie gminy. Pozostałe 

wyrobiska piasku i pospółki, rozproszone na terenie gminy, eksploatowane są jedynie na potrzeby lokalne.  

8.2 Klimat 
 

Gmina Oleśnica połoŜona jest w śląsko-wielkopolskim regionie klimatycznym, znajdującym się pod wpływem 

oceanicznych mas powietrza oraz klimatu górskiego Przedgórza Sudeckiego. Gmina Oleśnica połoŜona jest 

w jednym z najcieplejszych regionów klimatycznych kraju, gdzie średnia roczna temperatura wynosi ok. 

8,5°C. Na obszarze gminy zima jest stosunkowo krótk a i łagodna, natomiast lata długie i ciepłe. Suma 

opadów w ciągu roku wynosi ok. 550 - 650 mm. Dominują wiatry zachodnie (stanowią około 20%). 

8.3 Gleby 
 

W gminie Oleśnica dominują gleby średnie pod względem bonitacji (klasa IVa i IVb), stanowiąc 44% 

powierzchni gruntów ornych. Największe skupisko gleb średnich występuje we wsi Boguszyce, zajmują one 

w 78,2% areału. Ziemie słabych klas bonitacyjnych (klasy V, VI i VIz)  stanowią 27,9% powierzchni gruntów 

ornych. Największy ich udział zauwaŜa się w obrębie miejscowości Ostrowian i Brzezinka, gdzie stanowią 

80% powierzchni gruntów ornych. Gleby dobrej bonitacji (klasa IIIa i IIIb) stanowią 25,9% powierzchni 

gruntów ornych gminy, najwięcej ich występuje w miejscowościach Świerzna i Gręboszyce, tj. 79,2% i 75,8% 

areału. Gleby bardzo dobrej klasy bonitacyjnej (klasa II) stanowią niewielki odsetek powierzchni gruntów 

ornych, tylko 2,2%. Najwięcej występuje ich we wsi Smardzów, gdzie jest ich 32,1%. 

W przypadku łąk i pastwisk najwięcej jest uŜytków o klasach średnich (IV klasa), które stanowią 55,1% 

powierzchni uŜytków zielonych. Najwięcej znajduje się w okolicy miejscowości Poniatowice – 81,4% 

                                                 
4
 „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce”, PIG, W-wa 2006 r., cyt. za: Program Ochrony 
Środowiska Gminy Oleśnica na lata 2008 - 2015 
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powierzchni. Ich wielkość jest zróŜnicowana w pozostałych miejscowościach i waha się w przedziale od 

1,2% do 72,8% w, odpowiednio, miejscowości Dąbrowa i Nieciszów. UŜytków zielonych słabych (klasy V, VI i 

VIz) jest 22,2%. Najwięcej występuje w miejscowości Dąbrowa, gdzie stanowi 98,8% powierzchni uŜytków 

zielonych. UŜytków o dobrej klasie bonitacyjnej naj więcej jest w Jenkowicach, gdzie stanowią 81,4% 

powierzchni.  

UŜytki rolne i zielone w gminie Oleśnica, pod względem bonitacji, stwarzają dobre warunki do prowadzenia 

produkcji roślinnej i zwierzęcej, choć zwrócić naleŜy uwagę na zróŜnicowanie klas uŜytków 

w poszczególnych obrębach gminy. Grunty orne dobre i bardzo dobre najczęściej występują w bezpośredniej 

okolicy miasta Oleśnica.  

8.4 Zasoby przyrodnicze 
 

 8.4.1. Fauna i flora 

 

Blisko 80% gminy Oleśnica zajmują obszary nieleśne, natomiast lasy stanowią ok. 20% powierzchni gminy. 

Lasy występują głównie w północnych i południowych częściach gminy, podczas gdy część środkowa jest ich 

pozbawiona. Tereny leśne zdominowane są przez siedliska lasu mieszanego i boru mieszanego. Siedliska 

cenniejsze, tj. olsu, olsu jesionowego i lasu łęgowego zajmują małą powierzchnię, przewaŜnie w dolinach 

rzecznych.  

Według danych z uproszczonej inwentaryzacji przyrodniczej, przeprowadzonej w 1998 r., na terenie gminy 

znajduje się 18 gatunków chronionych roślin. Najcenniejsza i najbogatsza pod względem występowania 

gatunków roślin chronionych jest północna części gminy Oleśnica. Występują w niej rośliny siedlisk wodnych 

i wilgotnych, skupione wzdłuŜ rzeki Oleśnicy oraz rośliny borów sosnowych.  

Największe skupisko roślin chronionych znajduje się na obszarze lasów łęgowych, łąki oraz zbiornika 

wodnego w północnej części gminy, w pobliŜu szosy Oleśnica – Drołtowice. Występują na tym obszarze 

rośliny chronione takie jak: wawrzynek wilczełyko, barwinek pospolity, porzeczka czarna, kopytnik pospolity, 

konwalia majowa, sromotnik bezwstydny, grąŜel Ŝółty, storczyk szerokolistny i kruszyna pospolita. 

W przypadku fauny występującej na terenie gminy Oleśnica, stwierdzono występowanie 16 gatunków ryb 

oraz minoga strumieniowego. Gatunki ryb, których występowanie stwierdzono na obszarze gminy: szczupak, 

płoć, jelec, kleń, kiełb, piskorz, koza, ciernik, okoń, jaź, śliz, miętus. 

Zinwentaryzowano równieŜ 11 gatunków płazów i 5 gatunków gadów, które Ŝyją głównie w południowej 

części gminy, w kompleksie lasów i łąk w pobliŜu rzek Smolna i Widawa. Płazy i gady pojawiają się równieŜ 

w okolicach wsi Brzezinka, Miedary i Sokołowice, gdzie występują stosunkowo czyste cieki i zbiorniki wodne. 

W gminie występują 111 gatunków ptaków, szczególnie często pojawiają się w okolicach łąk, oczek wodnych 

i lasów miejscowości Brzezinka. W gminie Oleśnica występują miejsca lęgowe Ŝurawia, łabędzia niemego, 

bociana czarnego i remiza. W gminie stwierdzono równieŜ obecnośc dzięcioła średniego, jastrzębia i kobuza 
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a takŜe cztery gatunki nietoperzy.  

 

 8.4.2 Obszary prawnie chronione 

 

W momencie przygotowywania dokumentu strategicznego, w gminie Oleśnica występował jeden obszar 

prawnie chroniony – uŜytek ekologiczny w pobliŜu miejscowości Smolna. Znajduje się tam oczko wodne. 

Celem jego ochrony jest ochrona występujących tam płazów. Na terenie gminy jest jeden pomnik przyrody 

oŜywionej  

Na terenie gminy znajduje się równieŜ cześć projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina 

Widawy”. Planuje się równieŜ utworzenie uŜytku ekologicznego „Mokradła Boguszyckie”, które będą 

obejmować tereny podmokłe w okolicach Boguszyc. 
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Podsumowanie diagnozy gminy Ole śnica 
 
Gmina Oleśnica jest połoŜona w północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie 

oleśnickim, 30 km od Wrocławia. Gmina ma powierzchnię 24 344 km2 i jest największą w powiecie. W jej 

obrębie administracyjnym mieści się 29 sołectw. Gmina połoŜona jest w obszarze oddziaływania aglomeracji 

wrocławskiej, co w połączeniu z bardzo dobrą lokalizacją pod względem komunikacyjnym (czego dowodem 

jest przebiegające przez teren gminy droga krajowa nr 8 oraz linia kolejowa relacji Wrocław – Warszawa), 

stanowi waŜną korzyść zewnętrzną. Wrocław stanowi dla mieszkańców gminy atrakcyjne zaplecze 

edukacyjne, miejsce zatrudnienia oraz zakupów. Miasto dostarcza równieŜ atrakcyjnej oferty kulturalnej,  

z której korzystają mieszkańcy całego regionu. PołoŜenie gminy Oleśnica w aglomeracji wrocławskiej 

stanowi korzyść równieŜ w sferze demograficznej, w związku z trendem przenoszenia się mieszkańców 

duŜych miast na przedmieścia i do okolicznych miejscowości w poszukiwaniu bardziej zrównowaŜonych 

warunków Ŝycia. 

 

Geograficznie gmina Oleśnica mieści się w Równinie Oleśnickiej, która jest częścią makroregionu Nizina 

Śląska. Obszar jest płasko – falisty, gdzie lokalnie występują pagórki. Nie stwierdzono duŜej ilości surowców 

naturalnych, jedynie w Ligocie Wiejskiej czynna jest kopalnia kruszyw naturalnych. Na klimat gminy mają 

wpływy oceaniczne masy powietrza oraz klimat górski, zima jest  krótka i łagodna, natomiast lato długie  

i ciepłe.  

 

W gminie są dobre warunki do prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej, najlepsze grunty najczęściej 

występują w bezpośredniej okolicy miasta Oleśnica. Największą część powierzchni gminy zajmują obszary 

nie leśne, a flora i fauna są bogate i róŜnorodne gatunkowo. Na terenie gminy znajduje się jeden obszar 

chroniony 

 

Trendy demograficzny zauwaŜalne w kraju równieŜ dotyczą gminy Oleśnica, mając istotny wpływ na 

funkcjonowanie społeczności lokalnej. Liczba mieszkańców w latach 2005 – 2009 wzrastała, w roku 2009 

gminę zamieszkiwało 11 778 mieszkańców. Spowodowane to być moŜe tzw. zjawiskiem ruralizacji 

(przenoszenia się ludzi z miast na obszary wiejskie) oraz dodatnim przyrostem naturalnym. Gęstość 

zaludnienia gminy wynosi 48 osób/km² i jest podobna do gestości zaludnienia pozostałych gmin wiejskich w 

powiecie oleśnickim, jednak mniejsza od średniej w skali ogólnokrajowej. Spada liczba zawieranych 

małŜeństw, co jest trendem zauwaŜalnym w całym kraju, wiąŜącym się prawodopodobnie ze zmianami 

kulturowowymi i społecznymi. Przed gminą stoi wyzwanie, jakim jest stworzenie dogodnych warunków Ŝycia, 

które zachęcą ludzi do zakładania rodzin.  

 

Struktura ludności gminy Oleśnica ze względu na płeć nie odbiega w znaczący sposób od danych 

dotyczących całego kraju. Poziom feminizacji w gminie jest niski (takŜe jest to wartość niŜsza w stosunku do 

średniej gmin województwa dolnośląskiego), więcej niŜ połowa mieszkańców gminy stanowią męŜczyźni. 

MoŜe to być jedną z przyczyn zmniejszania się przyrostu naturalnego. Zmniejszeniu ulega poziom 
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obciąŜenia demograficznego. Obserwujemy równieŜ spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym 

oraz wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym, co jest niepokojącym trendem występującym w całym 

kraju.  

 

Na obszarze gminy działają dwa ośrodki zdrowia, ponadto, ze względu na specyfikę jej połoŜenia, 

mieszkańcy gminy korzystają równieŜ ze słuŜby zdrowia na terenie miasta Oleśnica. Zadania polityki 

społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Liczba osób korzystających z pomocy wyraźnie 

spada, podobnie liczba rodzin objętych działaniami pomocowymi. Mieszkańcy gminy uwaŜają, Ŝe jest ona 

miejscem bezpiecznym. Liczba przestępstw spadała w latach 2005 – 2009, jednak odnotowano jej wzrost w 

roku 2010.  

 

Gmina posiada dobrą bazę edukacyjną, na którą składają się szkoły podstawowe oraz gimnazjum. W gminie 

nie ma szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły są dobrze wyposaŜone i zapewniają dobre warunki edukacyjne. 

Liczba uczniów w szkołach spada, co jest trendem zauwaŜalnym w całym kraju. Szkoły na obszarach 

wiejskich są waŜnymi ośrodkami Ŝycia społeczności lokalnej, wzmacniając integrację społeczną, np. Szkoła 

Podstawowa we Wszechświętym.  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Boguszycach jest jednostką odpowiedzialną za sferę kultury i sportu w gminie. 

Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, kulturalną i edukacyjną, działa równieŜ w programie Dom 

Kultury+. Liczba osób korzystających z oferty GOKu wzrasta. W ramach ośrodka funkcjonuje biblioteka, 

prowadząca punkty biblioteczne. Podobnie jak w całym kraju, poziom czytelnictwa w gminie jest niski. W 

gminie funkcjonują grupy artystyczne, pracownie plastyczne a takŜe świetlice wiejskie, z ofertą działań 

edukacyjno kulturalnych. Infrastruktura sportowa w gminie jest wystarczająca.  

 

Gmina nie posiada duŜego zaplecza turystycznego. Jej głównym atutem są zabytki sakralne oraz kilka 

zespołów pałacowo – parkowych a takŜe ścieŜki rowerowe. Zainteresować moŜne równieŜ róŜnorodność 

gatunków flory i fauny.  

 

Na obszarze gminy funkcjonuje kilkanaście organizacji pozarządowych, jednak tylko część z nich skupia się 

na działalności w gminie. Są to głównie organizacje o profilu sportowym. Jeśli chodzi o udział w wyborach 

najwięcej mieszkańców głosuje podczas wyborów lokalnych, frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz 

do Parlamentu Europejskiego jest zdecydowanie niŜsza.  

 

Dobrze rozbudowana sieć komunikacyjna gminy ściśle łączy ją z innymi częściami Dolnego Śląska. Obecnie 

budowane droga S8 i Autostradowa Obwodnica Wrocławia mogą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną 

gminy. Pomimo to, duŜa część dróg wymaga kapitalnego remontu. Dosyć dobrze rozbudowana sieć 

kolejowa gminy, takŜe wymaga modernizacji. W mieście jest duŜy węzeł kolejowy, a na terenie gminy 

krzyŜują się liczne linie kolejowe oraz szlak towarowy.  

 

Potencjał gminy drzemie w doskonałych warunkach sprzyjających rozbudowie budownictwa 
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mieszkaniowego, handlu, rzemiosła a przede wszystkim przemysłu. Rozbudowa drogi S8 oraz 

Autostradowej Obwodnicy Wrocławia będzie bardziej atrakcyjna dla inwestorów. 
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