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Wstęp
Partnerstwo Nyskie jest inicjatywą, u podstawy której leży zrównoważony
rozwój poszczególnych Partnerów. Gminy należące do Partnerstwa skupiają się na
wspólnych działaniach, których celem jest wzmacnianie ich spójności terytorialnej,
kolektywne rozwiązywanie problemów, wzajemne wspieranie, wprowadzenie
planowania zintegrowanego w ramach obszaru funkcjonalnego oraz propagowanie
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy Partnerami.
23 marca 2013 roku starostowie, wójtowie i burmistrzowie podpisali umowę
„Partnerstwo Nyskie 2020”. W skład Partnerstwa wchodzą: 3 powiaty: głubczycki,
nyski i prudnicki oraz 14 gmin: Nysa (Lider Partnerstwa), Biała, Branice, Głubczyce,
Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów,
Paczków, Prudnik, Skoroszyce.
Celem opracowania Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020 jest poprawa sytuacji w dziedzinie transportu na terenie,
którego dotyczy wspomniany wcześniej dokument. Zmiany powinny zostać
dokonane poprzez utworzenie efektywnego systemu transportu, który umożliwi
swobodne przemieszczanie się podróżujących oraz zachowanie wysokiej jakości
usług.
Założenia Strategii przyczynią się do upowszechnienia poszczególnych form
transportu i zintegrowania komunikacyjnego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
Nyskie 2020. W procesach tych zostaną uwzględnione dojazdy do miejsc pracy
i nauki, stref aktywności produkcyjnej, usługowej, logistycznej oraz turystycznej.
Ułatwiony będzie też dostęp do komunikacji zbiorowej. Kolejnym celem
opracowania Strategii jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez
poprawę jakości i organizacji transportu, czyli zwiększenie dostępności terenów
inwestycyjnych oraz różnego rodzaju atrakcji – zarówno kulturalnych, jak
i turystycznych.
Terytorium Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 obejmuje
następujących czternaście gmin:
 gmina Nysa, która jest Liderem Partnerstwa,
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 gmina Biała,
 gmina Branice,
 gmina Głubczyce,
 gmina Głuchołazy,
 gmina Grodków (położona na terenie powiatu brzeskiego),
 gmina Kietrz,

 gmina Korfantów,
 gmina Lubrza,
 gmina Łambinowice,
 gmina Otmuchów,
 gmina Paczków,
 gmina Prudnik,
 gmina Skoroszyce.

Żródło: http://www.nysa.eu/strona-1642-partnerstwo_nyskie_2020.html
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Rysunek 1 Obszar funkcjonalny Partnerstwo Nyskie 2020 z podziałem na
gminy, na tle województwa opolskiego

Tabela 1 Powierzchnia oraz liczba mieszkańców
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

powiatu

Obszaru

Powiat

Powierzchnia
[km2]

2005

2007

2009

2011

2013

Powiat nyski

1 224

146 880

144 432

144 432

141 984

140 760

Powiat
prudnicki

673

60 060

59 488

58 916

57 772

56 628

Powiat
głubczycki

572

50 475

49 802

49 129

48 456

47 783

Gmina Grodków

286

19 755

19 747

19 700

19 852

19 699

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

Powiat nyski
Powiat nyski położony jest w południowo-zachodniej części województwa
opolskiego, jego siedzibą jest miasto Nysa. Od południa, na odcinku około 70 km,
graniczy z Republiką Czeską; od zachodu z powiatem ząbkowickim, należącym
administracyjnie do województwa dolnośląskiego; od północy z powiatami brzeskim
i opolskim; a od wschodu z powiatem prudnickim. Tabela nr 2 przedstawia gminy
miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta wchodzące w skład powiatu nyskiego.
Tabela 2 Podział powiatu nyskiego ze względu na gminy miejsko-wiejskie,
wiejskie oraz miasta
Gminy miejsko-wiejskie
Głuchołazy
Korfantów
Nysa
Otmuchów
Paczków

Wiejskie
Kamiennik
Łambinowice
Pakosławice
Skoroszyce

Miasta
Głuchołazy
Korfantów
Nysa
Otmuchów
Paczków
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Źródło: Opracowanie własne

Nysa (stolica powiatu) jest położona w następujących odległościach od
większych ośrodków miejskich: Opole – 50 km, Wrocław – 80 km, Katowice – 160
km.
Rysunek 2 Powiat nyski i gminy wchodzące w jego skład

Źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=9&id_p=198&id_g

Powiat głubczycki
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Powiat głubczycki położony jest w południowo-wschodniej części województwa
opolskiego. Siedzibą powiatu są Głubczyce. Od zachodu, południa oraz
południowego wschodu powiat graniczy z krajem morawsko-śląskim (Czechy); od
północy z powiatem prudnickim oraz kędzierzyńsko-kozielskim; natomiast od
północnego wschodu z powiatem raciborskim, który administracyjnie znajduje się
na terenie województwa śląskiego. Tabela nr 3 przedstawia podział gmin miejskowiejskich, miejskich oraz miasta wchodzące w skład powiatu głubczyckiego.

Tabela 3 Podział powiatu głubczyckiego ze względu na gminy miejskowiejskie, wiejskie oraz miasta.
Gminy miejsko-wiejskie

Wiejskie

Baborów
Głubczyce

Miasta
Baborów

Branice

Kietrz

Głubczyce
Kietrz

Źródło: Opracowanie własne

Głubczyce (stolica powiatu) są położone w następujących odległościach od
większych ośrodków miejskich: Opole – 60 km, Wrocław – 145 km, Katowice –
100 km.
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Rysunek 3 Powiat głubczycki i gminy wchodzące w jego skład

Źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=9&id_p=193&id_g

Powiat prudnicki
Powiat prudnicki położony jest w południowej części województwa opolskiego.
Jego siedzibą jest miasto Prudnik. Od zachodu powiat sąsiaduje z powiatem
nyskim; od północy z powiatami opolskim oraz krapkowickim; od zachodu
z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim, a od południa z powiatem głubczyckim oraz
krajem morawsko-śląskim (Republika Czeska). Poniższa tabela przedstawia podział
powiatu prudnickiego ze względu na gminy miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta.
Tabela 4 Podział powiatu prudnickiego ze względu na gminy miejskowiejskie, wiejskie oraz miasta.
Gminy miejsko-wiejskie

Wiejskie

Miasta

Biała
Głogówek

Biała
Lubrza

Prudnik

Głogówek
Prudnik

Źródło: Opracowanie własne

Prudnik (stolica powiatu) jest położony w następujących odległościach od
większych ośrodków miejskich: Opole – 50 km, Wrocław – 115 km, Katowice –
130 km.

Źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=9&id_p=202&id_g
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Rysunek 4 Powiat prudnicki i gminy wchodzące w jego skład

W tabeli 5 zawarto dane liczbowe dotyczące przyrostu naturalnego w roku
2013 w powiatach Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
Tabela 5 Przyrost naturalny w roku 2013 w powiatach Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 wg danych z Głównego Urzędu
Statystycznego
Powiat

Przyrost naturalny w 2013 roku

Powiat nyski

-3,3

Powiat prudnicki

-4,7

Powiat głubczycki

-4,3

Źródło: Dane ze strony www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

Przyrost naturalny to różnica pomiędzy liczbą urodzeń, a liczbą zgonów. Jak
można zaobserwować w tabeli we wszystkich powiatach OF PN 2020 w roku 2013,
wystąpiło zjawisko ubytku naturalnego.
Wykres 1 Liczba mieszkańców powiatu nyskiego w latach 2005 do 2013
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Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

Wykres 2 Liczba mieszkańców powiatu prudnickiego w latach 2005 do
2013

Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

Na powyższych wykresach można zauważyć, że zarówno w powiecie nyskim,
prudnickim jak i głubczyckim malejąca następuje spadek liczby mieszkańców. Jest
to kolejne potwierdzenie ujemnego przyrostu naturalnego na terenie OF PN 2020
w 2013 roku.
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Wykres 3 Liczba mieszkańców powiatu głubczyckiego w latach 2005 do
2013

Wykres 4 Liczba osób pracujących w powiatach OF PN 2020, wykres za lata
2005 do 2013

Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015r.)

Tabela 6 Liczba osób pracujących w powiatach OF PN 2020, wykres za lata
2005 do 2013
Powiat

2005

2007

2009

2011

2013

Powiat nyski

27 411

27 541

26 601

27 283

27 369

Powiat prudnicki

12 587

12 643

12 459

11 547

11 897

Powiat głubczycki

11 237

11 830

11 583

11 734

11 603

Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015r.)

Strona 23 z 347

Z powyższej tabeli wynika, że najwięcej osób czynnych zawodowo mieszka
w powiecie nyskim. Ilość osób pracujących zwiększa się z roku na rok – w 2013 r.
ich liczba wynosiła 27369 osób. W powiecie prudnickim w roku 2005 liczba osób
pracujących była o 1000 większa niż w powiecie głubczyckim, natomiast od roku
2011 liczba ta w obu powiatach kształtuje się na podobnym poziomie.

Wykres 5 Liczba osób bezrobotnych w powiecie nyskim, wykres za lata
2005 do 2013

Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)
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Wykres 6 Liczba osób bezrobotnych w powiecie prudnickim, wykres za lata
2005 do 2013

Wykres 7 Liczba osób bezrobotnych w powiecie głubczyckim, wykres za
lata 2005 do 2013
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Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

Tabela 7 Liczba osób bezrobotnych w powiatach OF PN 2020 w latach 2005
do 2013
Powiat

24 lata i mniej
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Powiat nyski

4990

4607

3038

1288

1643

1424

1463

Powiat prudnicki

1129

1044

874

719

753

698

786

Powiat głubczycki

1391

1318

976

492

717

712

616

25-34 lat
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Powiat nyski

4764

5477

4412

2006

2271

2366

2363

Powiat prudnicki

1018

1005

1002

713

789

872

1014

Powiat głubczycki

1135

1250

1000

586

714

849

893

35-44 lat
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Powiat nyski

4251

4591

3457

1472

1543

1709

1887

Powiat prudnicki

956

901

859

529

587

592

691

Powiat głubczycki

1076

1007

825

466

504

522

582

45-54 lat
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Powiat nyski

3539

4516

4001

2202

1983

1869

1805

Powiat prudnicki

838

889

1058

829

774

751

719

Powiat głubczycki

829

947

908

654

614

596

652

55 lat i więcej
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Powiat nyski

437

669

924

774

1039

1231

1448

Powiat prudnicki

108

166

287

353

332

455

556

Powiat głubczycki

119

171

244

257

296

371

473
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źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015r.)

Wykres 8 Średnie wynagrodzenie (brutto) w powiatach OF PN 2020 w
latach 2005 do 2013

Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

Tabela 8 Średnie wynagrodzenie (brutto) w powiatach OF PN 2020 w
latach 2005 do 2013
2005

2007

2009

2011

2013
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Powiat
zł

%

zł

%

zł

%

zł

%

zł

%

Powiat nyski

1938,81

77,3

2257,82

78,8

2612,02

78,8

2846,85

78,5

3117,30

80,4

Powiat
prudnicki

1909,73

76,2

2224,60

77,6

2594,65

78,3

2958,74

81,6

3216,69

83,0

Powiat
głubczycki

1991,34

79,4

2363,83

82,5

2750,66

83,0

3031,11

83,6

3185,50

82,2

Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

Średnie wynagrodzenie w poszczególnych powiatach należących do OF PN
2020 od 2005 roku kształtowało się na podobnym poziomie. W 2005 roku wynosiło
ono 1900 zł brutto. Rok później nieznacznie większe niż w pozostałych powiatach
wynagrodzenie średnie odnotowano w powiecie głubczyckim. Tendencja wzrostu

wynagrodzeń utrzymała się do roku 2013, kiedy to najwyższe wynagrodzenie
średnie otrzymali mieszkańcy powiatu prudnickiego (wynosiło ono 3216,69 zł
brutto).
W tabeli 9 przedstawiono powierzchnię oraz liczbę mieszkańców gmin
położonych na terenie Obszaru Funkcjonalnego PN 2020.
Tabela 9 Powierzchnia oraz liczba mieszkańców gmin położonych na
terenie Obszaru Funkcjonalnego PN 2020

Gmina

Powierzchnia
[km2]

2005

2007

2009

2011

2013

Gmina Nysa

218

60168

59732

59296

58642

58206

Gmina Biała

196

11670

11475

11323

11001

10827

Gmina Branice

122

7762

7597

7423

7061

6825

Gmina Głubczyce

294

24286

23997

23922

23386

23144

Gmina
Głuchołazy

168

25866

25572

25386

25084

24726

Gmina Grodków

286

19755

19747

19700

19852

19699

Gmina Kietrz

140

11866

11755

11678

11494

11292
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Liczba ludności

Liczba ludności
Gmina

Powierzchnia
[km2]

2007

2009

2011

2013

Gmina Prudnik

122

29646

29280

28914

28304

27938

Gmina
Skoroszyce

104

6552

6448

6448

6448

6344

Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)
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2005

1 Charakterystyka gmin wchodzących w skład OF
PN 2020
Gmina Biała
Biała to gmina miejsko-wiejska położona w północno-wschodniej części
powiatu prudnickiego. Od południa sąsiaduje z gminami Lubrza i Prudnik; od
zachodu z gminą Korfantów; od północy z gminą Prószków (powiat opolski); a od
wschodu z gminą Strzeleczki (powiat krapkowicki).

Źródło: Strona internetowa gminy Biała: www.biala.gmina.pl (dostęp luty 2015 r.)
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Rysunek 5 Mapa gminy Biała

Gmina Biała to miasto Biała z jednym sołectwem Przedmieście oraz
dwudziestoma dziewięcioma sołectwami wiejskimi: Browiniec Polski, Brzeźnica,
Chrzelice, Czartowice, Dębina, Gostomia, Górka Prudnicka, Grabina, Józefów,
Kolnowice, Krobusz, Laskowiec, Ligota Bialska, Łącznik, Miłowice, Mokra, Nowa
Wieś Prudnicka, Ogiernicze, Olbrachcice, Otoki, Pogórze, Prężyna, Radostynia,
Rostkowice, Solec, Śmicz, Wasiłowice, Wilków.
Według danych znajdujących się na stronie internetowej gminy Biała,
największa liczba ludności zamieszkuje następujące miejscowości: Biała (2499
mieszkańców), Łącznik (1052 mieszkańców) oraz Pogórze (729 mieszkańców).
Liczba ludności w Gminie Biała z roku na rok zmniejsza się, co obrazuje poniższy
wykres.
Wykres 9 Liczba ludności w gminie Biała – ogółem oraz w podziale na wiek
przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (GUS, dostęp 02.2015 r.)

W gminie Biała największy procent mieszkańców stanowi ludność w wieku
produkcyjnym (w 2013 roku było to około 64% ogółu mieszkańców). Warto
zauważyć, że ludność w wieku przedprodukcyjnym z roku na rok zmniejsza się
(w 2013 roku wynosiła 16%). Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła w 2013
roku 20% ogółu liczby mieszkańców w gminie.
Według ewidencji z 01.01.2004 r., w gminie Biała dominują grunty orne, które
stanowią 65% jej ogólnej powierzchni oraz lasy (18% ogółu powierzchni).
Dominującym sektorem gospodarki w gminie Biała jest rolnictwo (głównie uprawa
zbóż oraz hodowla trzody chlewnej).

W 2012 roku w gminie Biała na jeden komputer przypadało średnio 18,2
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Oprócz tego w gminie znajdują się: jeden szpital, 4 zakłady opieki zdrowotnej,
4 gabinety stomatologiczne oraz 5 aptek (dane wg strony internetowej
www.biala.gmina.pl, dostęp dnia 18.03.2015 r.). W gminie Biała istnieją również
placówki opieki społecznej, tj. ośrodek pomocy społecznej oraz Caritas – diecezja
opolska. Na terenie gminy działa 16 jednostek OSP, w czym dwie jednostki: Biała
i Chrzelice są w Krajowym Systemie Powiadamiania Ratowniczo – Gaśniczego, 1
posterunek policji w Białej oraz 2 placówki urzędu pocztowego i jedna agencja
pocztowa. W Białej siedzibę ma Bank Spółdzielczy, istnieją tu 2 punkty kasowe oraz
1 bankomat1. Stacje paliw zlokalizowane są w 3 punktach w miejscowości Biała.
Gmina Branice
Gmina Branice to gmina miejsko-wiejska położona w południowej części
powiatu głubczyckiego. Od północy sąsiaduje ona z gminą Głubczyce; od wschodu
z gminą Kietrz; a od południowego zachodu z Republiką Czeską (gminy Krnov,
Úvalno, Brumovice, Holašovice, Opava).

Źródło: Strona internetowa gminy Branice
1

Strona internetowa gminy Biała, dostęp dnia 18.03.2015 r.
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Rysunek 6 Mapa gminy Branice wraz z sołectwami

Gmina Branice jest gminą typowo rolniczą. W jej skład wchodzi 21 sołectw:
Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzierzkowice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle,
Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowie, Lewice, Michałkowice, Niekazanice
z przysiółkiem Niekazanice-Kałduny, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice,
Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Wódka i Wysoka.
Najwięcej mieszkańców zamieszkuje miejscowości: Branice (2085 osób),
Bliszczyce (556 osób), Wysoka (498 osób) oraz Włodzienin (484 osób).
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Wykres 10 Liczba ludności w gminie Branice – ogółem oraz w podziale na
wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (GUS, dostęp luty 2015 r.)
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Liczba ludności w gminie Branice stale maleje. Według danych Banku Danych
Lokalnych, w roku 2013 gminę zamieszkiwało 6825 osób (2% mniej niż w roku
poprzednim). 64% wszystkich mieszkańców gminy to osoby w wieku
produkcyjnym, 15% w wieku przedprodukcyjnym, a 21% stanowią ludzie w wieku
poprodukcyjnym.
Gmina Branice jako gmina typowo wiejska charakteryzuje się urodzajnymi
glebami i klimatem korzystnym dla uprawy roślin. Powoduje to, że dominującym
sektorem zatrudnienia miejscowej ludności jest rolnictwo. Gmina charakteryzuje się
również wieloma walorami turystycznymi. Jest położona na płaskowyżu
głubczyckim, tuż przy granicy, wzdłuż rzeki Opawy, wzdłuż której wiedzie jedna
ze ścieżek rowerowych wchodzących w skład Tras Rowerowych Opawice. Na
atrakcyjność turystyczną gminy wpływa również duża ilość zabytków
architektonicznych (np. kościoły, ruiny, pałace, spichlerz dworski). Wiele stanowisk

architektonicznych wpisanych jest do rejestru zabytków.
Dodatkowo w Branicach i Bliszczycach działają prywatne elektrownie wodne.
Dobrze rozwinięte jest szkolnictwo, na które składają się: 2 szkoły podstawowe,
zespół gimnazjalno-szkolny, 2 publiczne przedszkola z 5 oddziałami zamiejscowymi,
przedszkole prowadzone przez siostry zakonne, liceum dla pracujących oraz szkoła
pomaturalna. Gmina Branice utrzymuje również stosunkowo dobry wskaźnik
komputeryzacji w szkołach podstawowych i gimnazjach – na 1 komputer przypada
średnio 8,4 ucznia.
Gmina Głubczyce
Głubczyce to gmina miejsko-wiejska położona w północno-zachodniej części
powiatu głubczyckiego. Obszarowo jest największą gminą województwa opolskiego,
a jej powierzchnia stanowi około 43% powierzchni powiatu głubczyckiego. Od
południa gmina sąsiaduje z gminami Branice oraz Kietrz; od południowego zachodu
z gminami Republiki Czeskiej (Kronov, Město Albrechtice, Slezské, Rudoltice, Rusín,
Bohušov, Osoblaha); od wschodu z Pawłowiczkami (powiat kędzierzyńskokozielski); zaś od północy z gminami Baborów oraz Głogówek (powiat prudnicki).

Źródło: www.maps.google.pl
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Rysunek 7 Mapa gminy Głubczyce

W skład gminy Głubczyce wchodzi miasto Głubczyce oraz 45 sołectw:
Bernacice, Bernacice Górne, Biernatów, Bogdanowice, Braciszów, Chomiąża,
Chróstno, Ciermięcice, Debrzyca, Dobieszów, Gadzowice, Głubczyce-Sady,
Gołuszowice, Grobniki, Kietlice, Klisino, Krasne Pole, Królowe, Krzyżowice,
Kwiatoniów, Lenarcie, Lisięcice, Lwowiany, Mokre, Mokre Kolonia, Nowa Wieś, Nowe
Gołuszowice, Nowe Sady, Nowy Rożnów, Opawica, Pielgrzymów, Pietrowice,
Pomorzowice, Pomorzowiczki, Radynia, Równe, Sławoszów, Stara Wieś, Ściborzyce
Małe, Tarnkowa, Widok, Zawiszyce, Zopowy, Zopowy Osiedle, Zubrzyce.
Wykres 11 Liczba ludności w gminie Głubczyce – ogółem oraz w podziale
na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny
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Źródło: www.gus.pl (data dostępu luty 2015 r.)

Liczba ludności w gminie Głubczyce stale maleje. W roku 2013 ilość
mieszkańców gminy wynosiła 23 144 osób i zmniejszyła się o 0,5% w stosunku do
roku poprzedniego. W 2013 roku 63% ogółu stanowiła ludność w wieku
produkcyjnym, 17% – w wieku przedprodukcyjnym, a 20% ludność w wieku
poprodukcyjnym. W strukturze społecznej gminy można zauważyć wzrastający
udział ludności w wieku produkcyjnym, na rzecz malejącego udziału pozostałych
grup. Świadczy to o starzejącym się społeczeństwie.
Dominującym sektorem gospodarki na terenie gminy jest rolnictwo (głównie
uprawa zbóż). Poza samą uprawą roślin działają tu również zakłady branży
spożywczej, produkcji rolnej, metalowej oraz kosmetyczno-farmaceutycznej.
W mieście Głubczyce funkcjonują firmy branży budowlanej, a także zakłady

handlowo-usługowe i rzemieślnicze.
Szkolnictwo również jest tu dobrze rozwinięte. Na terenie gminy działa 10
przedszkoli, łącznie 10 szkół podstawowych i gimnazjalnych, 3 szkoły
ponadgimnazjalne oraz 1 placówka wychowawcza. Wskaźnik komputeryzacji
w szkołach podstawowych i gimnazjach jest na poziomie zadowalającym – na
1 komputer przypada średnio 9,3 ucznia.
Miasto Głubczyce położone jest nad rzeką Psina. Na terenie gminy znajduje
się wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc. Należą do nich: 4 zabytkowe kościoły,
kapliczka św. Barbary, zamek w Grobnikach, klasycystyczny dwór w Pielgrzymowie
oraz pałac w Pomorzowicach. Walor turystyczny gminy stanowi również obszar
chronionego krajobrazu w rejonie Mokre-Lewice, obejmujący fragment Gór
Opawskich oraz las głubczycki położony na północ od miasta. Obszar obejmuje
część zlewni Straduni wraz z licznymi wąwozami i parowami 2. Kolejną zaletą w
kontekście turystycznym jest camping nr 240, znajdujący się w odległości 2 km od
przejścia granicznego. Na terenie gminy przebiega również ścieżka rowerowa.
Gmina Głuchołazy

2

Strona internetowa www.glubczyce.pl
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Gmina Głuchołazy to gmina miejsko-wiejska położona w południowej części
powiatu nyskiego. Od wschodu sąsiaduje z gminą Prudnik (powiat prudnicki); od
północy z gminą Nysa; od zachodu z gminą Otmuchów; a od południa z gminami
Republiki Czeskiej.

Rysunek 8 Mapa gminy Głuchołazy wraz z sołectwami

Źródło: Strona internetowa gminy Głuchołazy (dostęp luty 2015r.)

W skład gminy Głuchołazy wchodzi miasto Głuchołazy oraz 17 sołectw:
Biskupów, Bodzanów, Burgrabice, Charbielin, Gierałcice, Jarnołtówek, Konradów,
Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów, Podlesie, Pokrzywna, Polski Świętów,
Sławniowice, Stary Las, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie.
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Jeśli chodzi o rozłożenie ludności w gminie to najwięcej osób zamieszkuje
Głuchołazy (14 736 osób), Bodzanów (1500 osób), Nowy Świętów (1011 osób)
i Gierałcice (908 osób).

Wykres 12 Liczba ludności w gminie Głuchołazy – ogółem oraz w podziale
na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny
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Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

W gminie Głuchołazy działa szpital oraz 3 zakłady opieki zdrowotnej.
Wszystkie znajdują się w mieście Głuchołazy. Na terenie gminy funkcjonuje
19 placówek szkolnych (w tym 2 przedszkola, 12 szkół podstawowych, 2 gimnazja,
1 zespół szkół, 1 liceum ogólnokształcące i 1 szkoła muzyczna). Wskaźnik
komputeryzacji w szkołach podstawowych i gimnazjach kształtuje się na
stosunkowo dobrym poziomie – na 1 komputer przypada średnio 12,1 ucznia.
Oprócz placówek szkolnych, na terenie gminy działa dużo firm. Swoją siedzibę ma
tu Bank Spółdzielczy w Głuchołazach. Funkcjonuje tu również przemysł papierniczy
i metalowy. Podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie gminy prowadzą
zarówno działalność handlową jak i usługową (m.in. naprawy).
Gmina posiada wiele walorów turystycznych oraz dobrze rozwiniętą bazę
noclegową, co daje możliwości rozwoju branży turystycznej i agroturystycznej.
Gmina położona jest na wzniesieniach tworzących Góry Opawskie. Najbardziej
atrakcyjne miejsca, umożliwiające uprawianie turystyki górskiej, pieszej oraz
rowerowej to: Biskupia Kopa, Srebrna Kopa, Góra Zamkowa, Szyndzielowa. Wśród
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Liczba ludności w gminie z roku na rok maleje. W 2013 gminę zamieszkiwało
24 726 osób, czyli o 1,2% mniej niż w roku poprzednim. Ludność w wieku
produkcyjnym stanowiła w 2013 roku 64% ogółu ludności, natomiast osoby
w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym odpowiednio – 16% i 20%
wszystkich mieszkańców.

walorów krajobrazowych gminy wyróżnia się także Dolinę Złotego Potoku, Dolinę
Bystrego Potoku oraz przełom rzeki Białej Głuchołaskiej, a także wiele pomników
przyrody.
Gmina Grodków
Gmina Grodków to gmina miejsko-wiejska położona w powiecie brzeskim.
Sąsiaduje z gminami: od południa – Skoroszyce oraz Pakosławice (obie gminy
administracyjnie położone są na terenie powiatu nyskiego); od wschodu –
Niemodlin (powiat opolski); od północy – Olszanka (powiat brzeski) i Wiązów
(powiat strzeliński); od zachodu – Przeworno (powiat strzeliński) oraz Kamiennik
(powiat nyski).
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Rysunek 9 Gmina Grodków

Źródło: http://www.grodkow.pl/244-gmina/4425-polozenie.html

W skład gminy Grodków wchodzą miasto Grodków oraz 35 sołectw: Bąków,
Bogdanów, Gałązczyce, Gierów, Głębocko, Gnojna, Gola Grodkowska, Jaszów,
Jeszkotle, Jędrzejów, Kobiela, Kolnica, Kopice, Lipowa, Lubcz, Mikołajowa,
Młodoszowice, Nowa Wieś Mała, Osiek Grodkowski, Polana, Przylesie Dolne, Rogów,
Starowice Dolne, Sulisław, Strzegów, Tarnów Grodkowski, Wierzbna, Wierzbnik,

Więcmierzyce, Wojnowiczki, Wojsław, Wójtowice, Zielonkowice, Żarów i Żelazna.
Wykres 13 Liczba ludności w gminie Grodków – ogółem oraz w podziale na
wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny
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Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

W gminie Grodków funkcjonuje: 10 przedszkoli, 8 szkół podstawowych, 5
gimnazjów, 2 licea profilowane, 3 szkoły policealne (ponadgimnazjalne), 3 licea
ogólnokształcące, 2 technika oraz 2 zasadnicze szkoły zawodowe. Ponadto w gminie
funkcjonują również: technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych, uzupełniające liceum ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczych
szkół, niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, poradnia
psychologiczno-pedagogiczna, zespół szkół i placówek oświatowych, specjalny
ośrodek szkolno-wychowawczy, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością, a także publiczna placówka
opiekuńczo-wychowawcza w systemie pomocy społecznej. Rolnictwo jest sektorem
przeważający w gminie pod względem zatrudnienia. Użytki rolne stanowią niemal ¾
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Liczba ludności w gminie Grodków na przestrzeni ostatnich lat wahała się
pomiędzy 19673 a 19854 osób. Od roku 2010 można zaobserwować tendencję
spadkową. W 2013 liczba ludności wyniosła 19 699 osób i była niższa o 0,6%
w stosunku do roku poprzedniego. 64% mieszkańców to osoby w wieku
produkcyjnym, 19% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, natomiast w wieku
poprodukcyjnym pozostaje 17% ludności (stan na 31.12.2013 r.).

całej powierzchni. Główne zabytki w gminie to: ratusz, kościół parafialny i kościół
ewangelicki, wiatrak typu holenderskiego i obwarowania miejskie.
Gmina Kietrz
Kietrz to gmina miejsko-wiejska położona w powiecie głubczyckim. Według
danych Głównego Urzędu Statystycznego, powierzchnia gminy stanowi około 20%
powierzchni powiatu. Od zachodu gmina sąsiaduje z gminą Branice; od północy
z gminami Głubczyce oraz Baborów; od zachodu z gminą Pietrowice Wielkie (powiat
raciborski, województwo śląskie); od południa natomiast z gminami położonymi na
terenie Republiki Czeskiej.
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Rysunek 10 Mapa gminy Kietrz

Źródło: www.maps.google.pl (dostęp luty 2015r.)

W skład gminy Kietrz wchodzi miasto Kietrz oraz następujące sołectwa:
Chróścielów, Dzierżysław, Kozłówki, Lubotyń, Ludmierzyce, Nasiedle, Nowa

Cerekwia, Pilszcz, Rogożany, Rozumice, Ściborzyce Wielkie i Wojnowice.
Najwięcej osób zamieszkuje miasto Kietrz (około 6,5 tys. mieszkańców),
Nową Cerekiew (847 mieszkańców) i Pilszcz (752 mieszkańców).
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Wykres 14 Liczba ludności w gminie Kietrz – ogółem oraz w podziale na
wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Źródło: www.gus.pl (dostęp: luty 2015 r.)

Liczba ludności w gminie Kietrz z roku na rok maleje. W 2013 wyniosła ona
11 292 osoby i była o 1% niższa niż w roku poprzednim. 64% ogółu mieszkańców
to ludność w wieku produkcyjnym, 17% w przedprodukcyjnym, a 19% w wieku
poprodukcyjnym.

Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum oraz
1 liceum ogólnokształcące. W szkołach podstawowych i gimnazjum na 1 komputer
przypada średnio 11,7 ucznia. Na terenie gminy Kietrz działa 8 zakładów opieki
zdrowotnej.
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Gmina leży nad rzeką Troją, na płaskowyżu głubczyckim, przy granicy polskoczeskiej. Dominuje tu rolnictwo, głównie uprawa roślin zbożowych (53%). Na
terenie gminy działa również kombinat rolny oraz spółdzielnia zajmująca się
produkcją piekarniczą i prowadzeniem sieci sklepów spożywczo-przemysłowych,
a także placówek gastronomicznych. Oprócz rolnictwa dobrze rozwinięty jest sektor
usług, handlu oraz budownictwa.

Gmina Korfantów
Gmina Korfantów to miejsko-wiejska gmina położona w powiecie nyskim. Jej
powierzchnia stanowi blisko 15% powierzchni powiatu. Od południa gmina
sąsiaduje z gminą Prudnik (powiat prudnicki); od zachodu z gminami Nysa
i Łambinowice; od północy z gminami Prószków i Tułowice (powiat opolski); a od
wschodu z gminą Biała (powiat prudnicki).
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Rysunek 11 Mapa gminy Korfantów

Źródło: opracowanie własne

W skład gminy Korfantów wchodzi miasto Korfantów oraz 23 sołectwa: Borek,
Gryżów, Jegielnica, Kuropas, Kuźnica Ligocka, Myszowice, Niesiebędowice,
Piechocice, Pleśnica, Przechód, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Puszyna, Rączka,
Rynarcice, Rzymkowice, Stara Jamka, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Węża, Wielkie
Łąki, Włodary i Włostowa.
Według danych ze strony gminy Korfantów, na koniec IV kwartału 2014 r.
najwięcej osób w gminie zamieszkiwało Korfantów (1855 mieszkańców), Ścinawę
Małą (749 osób) i Włodary (742 osoby).
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Wykres 15 Liczba ludności w gminie Korfantów – ogółem oraz w podziale
na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liczba mieszkańców gminy Korfantów z roku na rok spada. W 2013 wyniosła
9242 osoby i była o 0,3% niższa od liczby ludności w roku poprzednim. Największy
spadek liczby ludności odnotowano w roku 2010 – wynosił on 3% w stosunku do
roku poprzedniego. 67% mieszkańców gminy to osoby w wieku produkcyjnym,
natomiast 17% stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 16% – wieku
poprodukcyjnym.
Gmina Lubrza
Lubrza to gmina wiejska położona w powiecie prudnickim. Powierzchnia
gminy stanowi blisko 15% powierzchni powiatu. Od zachodu Lubrza sąsiaduje
z gminą Prudnik; od północy z gminą Biała; od wschodu z gminą Głogówek; a od
południa z gminami położonymi na terenie Czech.
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Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

Rysunek 12 Mapa gminy Lubrza

Źródło: http://lubrza.opole.pl/34/45/polozenie.html (dostęp luty 2015r.)

W skład gminy Lubrza wchodzi wieś Lubrza wraz z następującymi
sołectwami: Dytmarów, Jasiona, Krzyżkowice, Laskowice, Nowy Browiniec,
Olszynka, Prężynka, Dobroszewice, Skrzypiec, Słoków, Trzebina oraz Łącznie.
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Z danych dostępnych na stronie internetowej www.lubrza.opole.pl wynika,
że w 2013 r. najwięcej mieszkańców gminy zamieszkiwało Lubrzę (965 osób),
Trzebinę (803 osób) oraz Dytmarów (511 osób). Natomiast najmniej osób
zamieszkiwało miejscowości: Dobroszewice (72 mieszkańców), Słoków (91
mieszkańców) oraz Laskowice (96 mieszkańców).

Wykres 16 Liczba ludności w gminie Lubrza – ogółem oraz w podziale na
wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny

Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

Na przestrzeni badanych lat liczba mieszkańców w gminie ulegała zmianie.
Z danych liczbowych wynika, że w gminie Lubrza występuje tendencja spadkowa
jeśli chodzi o demografię. Zauważyć można jednocześnie minimalny wzrost liczby
ludności w wieku poprodukcyjnym.

Walory tutejszego krajobrazu stwarzają możliwość rozwoju turystyki opartej
na wypoczynku. Na terenie gminy znajduje się przejście graniczne Trzebina
Bartultovice, które pełni funkcję pełnotowarowego przejścia granicznego. Położenie
gminy w obrębie krajowego systemu kolejowego i drogowego zapewnia jej dobre
powiązania z terenami sąsiednimi. Umożliwia również rozwój urządzeń i obiektów
obsługi komunikacji i ruchu turystycznego.
Teren gminy wyposażony jest w dobrą infrastrukturę komunalną oraz
adekwatną bazę kulturalno-oświatową.
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Podstawowym sektorem gospodarki w gminie jest rolnictwo. Jego rozwojowi
sprzyjają dobre warunki naturalne. Użytki rolne stanowią ok. 80,2% powierzchni
gminy, lasy 9,72%, a pozostałe grunty (w tym zainwestowane) – 10,08%.
Głównym użytkownikiem gruntów rolnych gminy są rolnicy indywidualni, w których
posiadaniu jest 4421 ha ziemi.

Gmina Łambinowice
Gmina Łambinowice położona jest w południowo-zachodniej części
województwa opolskiego, na terenie powiatu nyskiego. Administracyjnie graniczy:
od północy z obszarem gmin Niemodlin i Tułowice; od wschodu i południa
z obszarem gminy Korfantów, a od zachodu z obszarem gmin: Nysa, Pakosławice
i Skoroszyce.
Gmina dzieli się na 13 sołectw: Bielice, Budzieszowice, Drogoszów, Jasienica
Dolna, Lasocice, Łambinowice, Malerzowice Wielkie, Mańkowice z przysiółkiem
Bardno, Piątkowice, Sowin, Szadurczyce z przysiółkiem Dworzysko, Wierzbie.
Największą obszarowo wsią są Łambinowice (2592 ha), zaś najmniejszymi:
Szadurczyce (292 ha) i Drogoszów (339 ha). Powierzchnia ogólna gminy
Łambinowice wynosi 12 362 ha.
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Rysunek 13 Mapa gminy Łambinowice

Źródło: www.lambinowice.pl (dostęp luty 2015r.)

Wykres 17 Liczba ludności w gminie Łambinowice – ogółem oraz w
podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny

Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

Powyższy wykres przedstawia ogólną liczbę ludności gminy oraz jej podział ze
względu na wiek produkcyjny. Z wykresu wynika, że ogólna ilość osób w gminie
zmniejsza się z roku na rok. Równocześnie można zauważyć minimalny wzrost
liczby ludzi w wieku poprodukcyjnym.
Jeśli chodzi o szkolnictwo i edukację, to w gminie Łambinowice działają
przedszkola, szkoły podstawowe, zespół szkolno-przedszkolny, gimnazjum oraz
liceum ogólnokształcące i szkoła zawodowa działająca przy Zespole Szkół
w Łambinowicach.

Gmina Nysa jest gminą miejsko-wiejską położoną w centralnej części powiatu
nyskiego. Powierzchnia gminy stanowi około 18% powierzchni powiatu. Od południa
gmina sąsiaduje z gminą Głuchołazy; od zachodu z gminą Otmuchów; od północy
z gminą Pakosławice; a gminy sąsiadujące z nią od wschodu to Łambinowice
i Korfantów.
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Gmina Nysa

Rysunek 14 Mapa gminy Nysa

Źródło: Opracowanie własne
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W skład gminy Nysa wchodzą miasto Nysa oraz następujące sołectwa: Biała
Nyska, Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława,
Jędrzychów, Kępnica, Konradowa, Koperniki, Kubice, Lipowa, Morów, Niwnica,
Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice,
Skorochów, Wierzbięcice, Wyszków Śląski oraz Złotogłowice.

Wykres 18 Liczba ludności w gminie Nysa – ogółem oraz w podziale na
wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (GUS, dostęp 02.2015 r.)

Liczba ludności w gminie Nysa stale maleje. W roku 2013 wynosiła ona
58 132 osoby i zmniejszyła się o 0,5% w stosunku do roku 2012 (58 397 osób).
Zaś w porównaniu do roku 2005, w 2013 liczba ludności w gminie Nysa zmniejszyła
się o 3,5%. W roku 2013, liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, stanowiła
13,5% ogółu, w wieku produkcyjnym – 54%, natomiast wieku poprodukcyjnym –
32,5%. Można zauważyć tutaj wzrastający udział ludności w wieku poprodukcyjnym
na rzecz malejącego udziału pozostałych grup ludności. Świadczy to o starzeniu się
miejscowego społeczeństwa.
Branżami dominującym w strefie gospodarczej gminy Nysa są handel oraz
budownictwo. W 2013 roku stopa bezrobocia wynosiła tu 7%. Na terenie gminy
funkcjonują firmy branży produkcyjnej, handlowo-usługowej oraz spożywczej.
Miejscowe zakłady produkcyjne charakteryzują się różnorodnością branżową, a ich
działalność często związana jest z wykorzystaniem zasobów lokalnych.

Cały obszar Gminy Nysa przynależy do dwóch makroregionów: Niziny
Śląskiej i Przedgórza Sudeckiego. Przez tereny zabudowane Miasta przepływa druga
co do wielkości rzeka w województwie opolskim – Nysa Kłodzka. Jedną
z największych atrakcji turystycznych ziemi nyskiej jest Jezioro Nyskie, które, wraz
z otaczającymi je terenami, może samo w sobie stanowić cel podróży, bądź też być
punktem wypadowym wycieczek pieszych i rowerowych turystów. Na północno-
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Szkolnictwo na terenie gminy również jest dobrze rozwinięte. Na jej terenie
działa 15 przedszkoli, 23 szkoły podstawowe i gimnazja (łącznie), 11 szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkoły wyższe.

wschodnim brzegu Jeziora Nyskiego leżą tereny Nyskiego Ośrodka Rekreacji.
Infrastruktura techniczna ośrodka, plaża ze strzeżonym kąpieliskiem, baza
noclegowo-gastronomiczna oraz ciekawa oferta turystyczna, tworzą doskonałe
warunki dla rozwoju różnorodnych form rekreacji.
Gmina Otmuchów
Gmina Otmuchów położona jest w południowo-zachodniej części województwa
opolskiego w powiecie nyskim. Od północy sąsiaduje z gminami Pakosławice
i Kamiennik; od zachodu z gminą Paczków; od wschodu z gminami Nysa
i Głuchołazy; a od południa z Republiką Czeską.
Gmina zajmuje obszar 188,23 km2, z czego 28,01 km2 znajduje się
w granicach administracyjnych miasta Otmuchów. Jezioro Otmuchowskie dzielące
gminę na część północną i południową również znajduje się w granicach
administracyjnych ww. miasta. Powierzchnia gminy stanowi 2,2% ogólnej
powierzchni województwa.
Gmina Otmuchów wchodzi w skład Euroregionu „Pradziad”. Euroregion ten to
ponadgraniczne porozumienie samorządów lokalnych południowo-zachodniej części
województwa opolskiego oraz czeskich stowarzyszeń gmin z dawnych powiatów
Bruntal i Jesenik. Gmina jest również członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego.
W skład jednostki administracyjnej wchodzi miasto Otmuchów i 31 sołectw:
Broniszowice, Buków, Grądy, Goraszowice, Janowa, Jasienica Górna, Jarnołtów,
Jodłów, Kałków, Kijów, Kwiatków, Lasowice, Ligota Wielka, Lubiatów, Łąka,
Maciejowice, Malerzowice, Meszno, Nadziejów, Nieradowice, Piotrowice Nyskie,
Ratnowice, Sarnowice, Siedlec, Starowice, Suszkowice, Śliwice, Ulanowice, Wójcice,
Wierzbno, Zwanowice. W niektórych sołectwach występują przysiółki:
w Grądach – Laskowice, Pasieki i Rysiowie,
w Maciejowicach – Grodziszcze,
w Nadziejowie – Kamienna Góra,
w Piotrowicach – Krakówkowice,
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w Wierzbnie – Zwierzyniec.

Rysunek 15 Mapa Gminy Otmuchów

Gmina Otmuchów to region o niezwykłych walorach turystycznych. O jej
randze zadecydowało położenie w południowo-zachodniej części województwa
opolskiego; na podsudeckim szlaku od Głuchołaz poprzez Nysę, Otmuchów,
Paczków do ziemi kłodzkiej, na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej. Atrakcyjne
usytuowanie gminy, w pobliżu granicy z Czechami oraz w sąsiedztwie jezior
Otmuchowskiego i Nyskiego powoduje, że gmina Otmuchów należy do najliczniej
odwiedzanych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych na Opolszczyźnie.
Jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój społecznogospodarczy gminy Otmuchów jest duża dostępność i funkcjonalność tutejszych
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Źródło: http://otmuchow.probip.pl/prawo,lokalne/statut,gminy.html (dostęp luty 2015r.)

układów
transportowych.
Głównym
elementem
układu
komunikacyjnego
o znaczeniu regionalnym jest tu droga krajowa nr 46 relacji Kłodzko – Otmuchów –
Nysa – Niemodlin – Opole – Ozimek – Częstochowa – Szczekociny.
Jest to droga o klasie GP (główna przyspieszona). Przez teren gminy
przebiega również jedna czynna linia kolejowa (nr 137) relacji Katowice – Legnica.
Na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Nysa – Kamieniec Ząbkowicki jest to linia
pierwszorzędna, dwutorowa i niezelektryfikowana.
Według danych pozyskanych z GUS liczba mieszkańców Gminy Otmuchów na
koniec 2011 r. wynosiła 14120 osób, z tego miasto zamieszkiwało 5136 osób,
tj. 36% ogółu mieszkańców; a na terenach wiejskich zamieszkiwało 8984, osób
czyli 64% mieszkańców gminy. Od 2002 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców –
ogółem o 379 osób, czyli o ok. 2,5%. W analizowanych latach liczba mieszkańców
miasta zmniejszyła się o 271 osób (tj. o ok. 5%), a na terenach wiejskich o 108
osób (tj. o ok. 1%). Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn w gminie
Otmuchów na koniec 2011 r. wyniosła 106 (na koniec 2002 r. było ich 104). Z kolei
liczba małżeństw na 1000 mieszkańców w 2011 r. wyniosła 6,5 (na koniec 2002 r.
było ich 5,2). Jeśli zaś chodzi o liczbę urodzeń na 1000 mieszkańców, wyniosła ona
10,2 (na koniec 2002 r. było to 8,4). Liczba zgonów na 1000 mieszkańców wyniosła
9,0 (na koniec 2002 r. było to 9,4). Tym samym przyrost naturalny był dodatni
i wynosił 1,2 na 1000 mieszkańców (na koniec 2002 r. było to -0,9).
Na terenie gminy Otmuchów zidentyfikowano następujące problemy
demograficzne: spadek liczby mieszkańców, większa emigracja ludności z miasta
niż z obszarów wiejskich, spadająca gęstość zaludnienia, ujemne saldo emigracji
w ruchu wewnętrznym, ujemne saldo migracji w ruchu zewnętrznym.
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Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wskazują na to, że liczba
bezrobotnych gminy Otmuchów na koniec grudnia 2012 r. wyniosła ogółem 838
osób, w tym 413 kobiet (na koniec 2009 r. wartość ta wskazywała 688
bezrobotnych, w tym 304 bezrobotne kobiety). Bezrobotni z prawem do zasiłku
stanowili na koniec grudnia 2012 r. 149 osób (na koniec 2009 r. było ich 189).
Natomiast liczba długotrwale bezrobotnych wyniosła 385 (w 2009 r. były to 154
osoby). W stosunku do końca 2009 r., na koniec 2012 r. liczba osób długotrwale
bezrobotnych w gminie Otmuchów wzrosła o 231 osób.

Wykres 19 Liczba ludności w gminie Otmuchów – ogółem oraz w podziale
na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny

Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

Na terenie Gminy Otmuchów istotnym elementem układu komunikacyjnego
o znaczeniu regionalnym jest droga krajowa nr 46 relacji Kłodzko – Otmuchów –
Nysa – Niemodlin – Opole –Ozimek – Częstochowa – Szczekociny. Jest to droga
klasy GP (główna przyspieszona), w ciąg której wchodzi wybudowana i oddana
w 2006 r. do eksploatacji obwodnica otmuchowska, która zasadniczo zmieniła
obciążenie ruchem drogowym miasta Otmuchów. Ponadto, przez teren gminy
przebiegają inne ważne dla gminy drogi powiatowe łączące miasto Otmuchów
z gminami pogranicza czesko-polskiego. Wiele z nich zostało w ostach latach
wyremontowanych,
w
tym
z
udziałem
środków
unijnych i
środków
pozabudżetowych gminy Otmuchów. Przebudowano również wiele ciągów pieszych
poprawiając tym samym bezpieczeństwo ich użytkowników. Wiele dróg nadal
wymaga modernizacji na całej długości. Pozostałe drogi, ze względu na małe
znaczenie w układzie lokalnym, to drogi gminne i lokalne. Zewidencjonowana sieć
dróg gminnych na terenie gminy Otmuchów liczy około 51,8 km. Przy czym na
terenie miasta jest to ok. 9,5 km, a na terenie wiejskim gminy – 42,3 km.
Wskaźnik zagęszczenia wiejskich dróg gminnych wynosi 22,3 km/100km 2.

Strona 54 z 347

Na terenie Gminy Otmuchów zidentyfikowano następujące problemy związane
z rynkiem pracy: powiększające się bezrobocie, zwiększanie się liczby osób
długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zwiększająca się liczba wykreśleń
podmiotów gospodarczych, zwiększające się bezrobocie na obszarach wiejskich.

Przeważająca część dróg jest niskiej jakości i nie wytrzymuje wzrastających
obciążeń. Wymagają one modernizacji, szczególnie jeśli chodzi o zmianę
nawierzchni.
Drogi o nawierzchni gruntowej wymagają przebudowy. Układ kolejowy
w Gminie Otmuchów tworzy linia kolejowa nr 137, o znaczeniu pierwszorzędnym
relacji Katowice – Legnica, przebiegająca przez Kędzierzyn – Nysę – Otmuchów Paczków – Kamieniec Ząbkowicki – Jaworzynę Śląską (ze stacją kolejową
w Otmuchowie). Dodatkowo przez teren Gminy Otmuchów przebiega nieczynna
linia kolejowa o znaczeniu lokalnym prowadząca do byłej cukrowni „Otmuchów”.
Infrastrukturę towarzyszącą poza obiektami obsługi ruchu kolejowego tworzy
dworzec kolejowy, którego stan techniczny jest niezadowalający. W Gminie
Otmuchów nie istnieją pasażerskie przewozy kolejowe. Na terenie Gminy
Otmuchów jest 25 km ścieżek rowerowych. Komunikację zbiorową ludności
zapewnia PKS, MZK oraz przewoźnicy prywatni.
Problemy w obszarze transportu w gminie Otmuchów: zły stan techniczny
dróg, zły stan techniczny obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych na drogach
publicznych, niedofinansowanie infrastruktury transportowej, niewystarczająca sieć
dróg, wymagająca modernizacji sieć dróg gruntowych, marginalizacja transportu
kolejowego – likwidacja i niedofinansowanie infrastruktury kolejowej.
Infrastrukturę towarzyszącą, poza obiektami obsługi ruchu kolejowego,
tworzy dworzec kolejowy położony w Otmuchowie przy ul. Kolejowej, którego stan
techniczny jest niezadowalający, a wykorzystanie obiektu dla ruchu pasażerskiego
jest zerowe.
W porównaniu z transportem samochodowym, przewozy kolejowe w gminie
Otmuchów mają charakter marginalny –jest to jednak tendencją ogólnokrajową.
Działalność produkcyjna w obrębie gminy bazuje przede wszystkim na
przemyśle rolno-spożywczym i wydobywczym. Ważną gałąź gospodarki stanowi
turystyka.
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Dobre warunki glebowe i klimatyczne sprzyjały rozwojowi przemysłu
cukrowniczego, któremu podporządkowana jest tutejsza produkcja roślinna (w tym
buraków cukrowych). Natomiast występowanie na terenie gminy złóż surowców
mineralnych przyczyniło się do rozwoju przemysłu wydobywczego.
Przedsiębiorstwa są zlokalizowane w większości na terenie miasta Otmuchów.
Najczęściej
zajmują
się
one
działalnością
rolno-spożywczą,
cukierniczą
i wydobywczą. Transformacja gospodarki przyczyniła się do intensywnego rozwoju
instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw, tj. firm świadczących usługi
finansowe, ubezpieczeniowe, informacyjne i
usługi w zakresie obrotu
nieruchomościami. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa rozwijają się w takim
samym stopniu w mieście jak i na obszarach wiejskich. Prowadzą one przede

wszystkim działalność w zakresie handlu i
przetwórstwa przemysłowego i budownictwa.

napraw, obsługi

nieruchomości,

Jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój społecznogospodarczy gminy Otmuchów jest dostępność i funkcjonalność tutejszych układów
transportowych. Głównym elementem układu komunikacyjnego o znaczeniu
regionalnym jest tu droga krajowa nr 46 relacji Kłodzko – Otmuchów – Nysa –
Opole – Częstochowa.
Jest to droga klasy GP (główna przyspieszona), której przebudowa
i modernizacja na terenie gminy Otmuchów objęła budowę obwodnicy miasta
Otmuchów wraz z nowym mostem na rzece Nysa Kłodzka i Raczynie (kanał ulgi
Jeziora Otmuchowskiego).
Gęstość sieci dróg powiatowych i gminnych jest wystarczająca. Zapewniają
one połączenie ze wszystkimi jednostkami osadniczymi w gminie. Niepokojący jest
jednak ich stan techniczny i często brak utwardzonej nawierzchni, co ma
bezpośredni wpływ na warunki ruchu i bezpieczeństwo.
Gmina Paczków
Paczków to gmina miejsko-wiejska powiatu nyskiego. Powierzchniowo jest
ona najmniejszą gminą położoną na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
Nyskie 2020. Od zachodu gmina sąsiaduje z gminą Złoty Stok (powiat ząbkowicki,
województwo dolnośląskie); od północy z gminami Kamieniec Ząbkowicki i Ziębice
(powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie); od północnego-wschodu z gminą
Otmuchów; a od południa z gminami położonymi na terenie Czech.
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Do gminy Paczków zalicza się następujące sołectwa: Dziewiętlice
(543 mieszkańców), Frydrychów (150 mieszkańców), Gościce (465 mieszkańców),
Kamienica (1243 mieszkańców), Kozielno (321 mieszkańców), Lisie Kąty
(85 mieszkańców), Stary Paczków (497 mieszkańców), Ścibórz (230 mieszkańców),
Trzeboszowice (684 mieszkańców), Ujeździec (435 mieszkańców), Unikowice
(346 mieszkańców), Wilamowa (347 mieszkańców).

Rysunek 16 Mapa gminy Paczków

Źródło: www.maps.google.pl (źródło: luty 2015r.)
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Wykres 20 Liczba ludności w gminie Paczków – ogółem oraz w podziale na
wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny

źródło: www.gus.pl. (dostęp luty 2015 r.)

Gmina Prudnik
Gmina Prudnik znajduje się w południowej części województwa opolskiego,
u podnóża Gór Opawskich, stanowiących niewielkie pasmo Sudetów Wschodnich.
Jej położenie jest bardzo atrakcyjne szczególnie w dwóch aspektach –
turystycznym oraz inwestycyjnym.
Analizując położenie gminy w kontekście jej walorów turystycznych jest to
bardzo atrakcyjny obszar. Gmina Prudnik leży na terenie Parku Krajobrazowego
Góry Opawskie oraz jego otuliny, tuż przy granicy z Republiką Czeską. Na terenie
parku wyodrębniają się trzy masywy górskie, tj.: masyw Góry Parkowej; masyw
Długoty i Kobylicy oraz masyw Biskupiej Kopy (stanowiący jednocześnie przepiękne
tło dla Prudnika). Tereny Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, w tym tereny
należące do gminy Prudnik, zachwycają niepowtarzalnymi krajobrazami oraz
bogactwem świata roślinnego i zwierzęcego.
Analizując położenie gminy z punktu widzenia inwestycyjnego, szczególną
uwagę zwrócić należy na bliskość dużych aglomeracji miejskich, tj. Wrocławia
(ok. 120 km) oraz Katowic (ok. 120 km). Zaledwie 50 km dzieli Prudnik od
najbliższego miasta wojewódzkiego – Opola. Gmina Prudnik posiada także bardzo
dobre połączenie z Republiką Czeską – w odległości ok. 4 km znajduje się
pełnotowarowe przejście graniczne Trzebina Bartultovice, do którego prowadzi
droga krajowa nr 41.

Strona 58 z 347

Prudnik to gmina miejsko-wiejska, wchodząca w skład powiatu prudnickiego.
Powierzchnia gminy stanowi ponad 20% powierzchni całego powiatu. Od zachodu
gmina sąsiaduje z gminą Głuchołazy (powiat nyski); od północy z gminami Nysa
i Korfantów (obie gminy położone są w powiecie nyskim) oraz gminą Biała; od
wschodu z gminą Lubrza; zaś na południu gminy rozciąga się granica polskoczeska.

Rysunek 17 Mapa gminy Prudnik

Źródło: www.maps.google.pl (dostęp luty 2015r.)

Gmina Prudnik obejmuje następujące sołectwa: Czyżowice, Dębowiec wraz
z Wieszczyną, Łąka Prudnicka wraz z Chocimiem, Mieszkowice, Moszczanka,
Niemysłowice, Piorunkowice, Rudziczka, Szybowice oraz Wierzbiec.
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Wykres 21 Liczba ludności w gminie Prudnik – ogółem oraz w podziale na
wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny

Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015 r.)

Gmina Skoroszyce
Gmina
Skoroszyce
położona
jest
w
południowo-zachodniej
części
województwa opolskiego, w powiecie nyskim. Należy do subregionu Ziemi Nyskiej
i położona jest na jej północnym końcu. Rozciąga się na obszarze Niziny Śląskiej,
Doliny Nysy Kłodzkiej i częściowo na Równinie Grodkowskiej. Od północy i zachodu
gmina graniczy z gminą Grodków; od wschodu z gminą Niemodlin i gminą
Łambinowice; a od południa z gminą Pakosławice.
Obszar gminy wynosi 10.361 ha (104 km2, co stanowi 1,2% obszaru
województwa opolskiego). W skład gminy wchodzi 10 sołectw: Brzeziny, Chróścina,
Czarnolas, Giełczyce, Makowice, Mroczkowa, Pniewie, Sidzina, Skoroszyce i Stary
Grodków.
Teren gminy zamieszkuje 6604 mieszkańców. Siedzibą władz gminy jest
sołectwo Skoroszyce, wieś najbardziej nowoczesna w stosunku do pozostałych,
najlepiej wyposażona w infrastrukturę techniczną, społeczną i usługową.

Źródło: www.gus.pl (dostęp luty 2015r.)

Biorąc pod uwagę wybrane dane demograficzne gminy z 2013 r. przyrost
naturalny jest ujemny – liczba urodzeń wyniosła 64, natomiast liczba zgonów
w 2013 r. była równa wartości 67. W porównaniu do całego powiatu, różnica ta była
niewielka (w powiecie liczba urodzeń wynosiła 1051, a liczba zgonów 1511).
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Wykres 22 Liczba ludności w gminie Skoroszyce – ogółem oraz w podziale
na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny

Gmina ma zdecydowanie rolniczy charakter: 86,6 % jej powierzchni zajmują
użytki rolne (grunty orne, sady, łąki, pastwiska). Należy do gmin stosunkowo
dobrze zalesionych, o korzystnych warunkach wodnych, średniej jakości glebach
(klasy IVa i IVb), które pozostają dobrze utrzymane. Otoczenie i środowisko
przyrodnicze stwarzają dobre warunki dla gospodarki rolnej.
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Po reformie oświaty w 1999 r. na terenie gminy funkcjonują publiczne szkoły
podstawowe: w Skoroszycach, Sidzinie, Chróścinie i Makowicach oraz gimnazjum
w Skoroszycach. Każda ze szkół posiada w miarę nowoczesny sprzęt i pomoce
naukowe
oraz
pracownię
komputerową.
Przy
szkołach
podstawowych
w Skoroszycach, Chróścinie i Sidzinie prowadzone są gminno-szkolne biblioteki.

2 Podsumowanie Diagnozy Strategicznej
2.1 Przegląd istniejących dokumentów strategicznych na szczeblu
europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym
Wykonawca dokonał przeglądu istniejących dokumentów strategicznych na
szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym, tak aby zapisy
„Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
były zgodne z dokumentami planistycznymi wyższego rzędu. Spójność projektu
zachowana zostanie zarówno w stosunku do aktów planowania strategicznego na
poziomie Unii Europejskiej, krajowym i regionalnym. Pozostanie ona także spójna
z pozostałymi
realizowanymi
politykami
województwa
opolskiego
oraz
dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym na poziomie powiatów
i poszczególnych gmin biorących udział w Partnerstwie.

2.2 Opis istniejącej infrastruktury dotyczącej pozostałych środków
transportu, stanowiących przedmiot opracowania
Transport lotniczy - na Obszarze Funkcjonalnym Partnerstwo Nyskie 2020 nie
funkcjonuje żadne lotnisko, ani lądowisko umożliwiające komunikację lotniczą.
Transport wodny - dla analizowanych gmin najbliższym szlakiem wodnym jest
Odrzańska Droga Wodna zlokalizowana na rzece Odrze. Najbliższymi portami
rzecznymi dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego jest port w Koźlu oraz
nabrzeże przeładunkowe w Krapkowicach Januszkowicach.

Najważniejszym węzłem jest stacja Nysa. Innym ważnym węzłem jest stacja
Prudnik obsługująca przewozy o zasięgu lokalnym i regionalnym. Jednak widoczne
jest systematyczne zmniejszanie przystanków osobowych i stacji kolejowych na
obszarze OF PN 2020 oraz likwidowanie połączeń kolejowych.
Ponadto w opracowaniu dokonano opisu głównych dworców kolejowych
i autobusowych wraz z dokumentacją fotograficzną.
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Transport kolejowy Przez obszar OF PN 2020 przebiegają 4 czynne linie
kolejowe. Jedną z nich jest linia numer 137 relacji Katowice – Legnica. Linia ta
bywa też nazywana Podsudecką Magistralą Kolejową (PMK). Linią o znaczeniu
pierwszorzędnym jest linia 287 relacji Nysa – Opole. Natomiast linie drugorzędne to
linia 288 Nysa – Grodków – Brzeg oraz linia 343 relacji Nysa – Głuchołazy –
Mikulovice (Czechy).

2.3 Opis istniejącej sieci transportu zbiorowego wraz ze szczegółową
inwentaryzacją połączeń oraz opracowaniem kartograficznym
PKS Nysa obsługuje połączenia na 23 trasach – zarówno na terenie powiatu
nyskiego, powiatów z nim sąsiadujących, jak również na obszarze kilku wybranych
większych miast w województwie opolskim. Przewoźnik oferuje połączenia
w weekend w ograniczonej liczbie.
Tabor jest średniej jakości, o dużym stopniu wyeksploatowania. Natomiast
jego strona internetowa nie jest przejrzysta, co utrudnia dotarcie do konkretnych
informacji, takich jak np. cennik biletów.
MZK Nysa zapewnia transport na terenie miasta Nysa w ramach 12 linii
autobusowych. Przewoźnik oferuje przewozy na liniach wydłużonych oraz liniach
skróconych. Tabor przewoźnika wydaje się być nowy i dobrej jakości.
Kolejnym przewoźnikiem jest Arriva sp. z o.o. Oddział w Prudniku, która
zapewnia dojazd bezpośredni do 25 miejscowości przy użyciu 50 różnych tras.
Najwięcej bezpośrednich połączeń z Prudnika oferowanych jest do Głuchołaz oraz
Opola, następnie do Gminy Biała, Głogówka oraz Nysy. Szczegółowe destynacje
z Prudnika przestawiono w opracowaniu. Strona internetowa przewoźnika zawiera
wyraźne informacje czy kurs realizowany jest w dzień roboczy czy też w dzień
wolny. Problemem może być znalezienie ogólnego cennika, gdyż cennik
umieszczono w wyszukiwarce połączeń.
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PKS Głubczyce obsługuje ponad 300 połączeń autobusowych zarówno na
terenie powiatu głubczyckiego, sąsiadujących powiatów, jak również kilku
wybranych większych miast w Polsce. Najwięcej połączeń komunikacji dziennie
odbywa się pomiędzy miejscowościami: Baborów – Głubczyce, Baborów Rynek –
Racibórz, Głubczyce – Racibórz, Głubczyce – Opole. Szczegółowe destynacje
z Głubczyc i Branic przestawiono w opracowaniu. Widoczne jest znaczne
ograniczenie ilości połączeń w weekendy. Strona przewoźnika nie ma zakładki
z cennikami biletów, a legenda przy rozkładzie jazdy sprawia wrażenie chaotycznej,
co utrudnia jej zrozumienie.
Dodatkowo
Wykonawca
przygotował
opracowanie
z zaznaczeniem tras komunikacyjnych wykonywanych przez
przewoźników.

kartograficzne
poszczególnych

2.4 Opis istniejącej
kartograficznym

sieci

drogowej

wraz

z

opracowaniem

System drogowy odgrywa najistotniejszą rolę w obsłudze komunikacyjnej
mieszkańców miast i gmin Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
Sieć drogowa obszaru jest dobrze rozwinięta i zapewnia dogodne powiązania
z ośrodkami wyższego rzędu (Prudnikiem, Nysą, Kędzierzynem-Koźlem, Opolem),
a także z Wrocławiem, Katowicami, Bytomiem i Gliwicami. Wszystkie miejscowości
znajdujące się w gminach należących do Partnerstwa również są odpowiednio
skomunikowane. Na omawiany system składają się drogi o znaczeniu regionalnym
i lokalnym. Są one przypisane do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich,
powiatowych oraz gminnych.
Na
analizowanym
obszarze
widoczna
jest
dominacja
układów
równoleżnikowych. Sytuacja ta powstała w wyniku nałożenia siatki dróg na teren,
na którym istniały już ukształtowane historycznie struktury osadnicze
i przestrzenne. Sieć drogowa Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego
tworzona jest przez ogólnodostępne drogi publiczne następujących kategorii: drogi
krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz gminne. W opracowaniu
przestawiono charakterystyki tych dróg.

2.5 Przejścia graniczne na obszarze OF PN 2020
Obszar Funkcjonalny Partnerstwo Nyskie 2020 od południa graniczy
z Republiką Czeską, z krajem morawsko-śląskim oraz krajem ołomunieckim.
Długość granicy z Czechami wynosi 192,4 km.

Na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 występowały
wcześniej następujące rodzaje przejść granicznych, takich jak: drogowe przejście
graniczne, przejście małego ruchu granicznego czy przejście kolejowe.
W opracowaniu przedstawiono informacje na temat lokalizacji przejść granicznych
oraz podstawowych parametrów technicznych.
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Polska wstąpiła w struktury Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, natomiast
w roku 2008 zaczął obowiązywać Układ z Schengen, który znosi kontrolę osób
przekraczających granice między państwami członkowskimi Układu.

2.6 Opis istniejącej infrastruktury przeznaczonej dla rowerów wraz
ze szczegółową inwentaryzacją (popartą badaniami terenowymi)
Widoczny jest systematyczny rozwój tras rowerowych na analizowanym
obszarze. Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
wykorzystuje potencjał pogranicza polsko-czeskiego. Analizowany teren obfituje
w trasy rowerowe o różnorodnej tematyce oraz stopniach trudności. Zauważono, że
trasy wytyczono w terenie cennym przyrodniczo, a zarazem ciekawym
krajoznawczo i kulturowo. Gminy promują zdrowy styl życia oraz budują
infrastrukturę dającą możliwość spędzenia wolnego czasu w bardzo przyjemny
sposób, łącząc odpoczynek z wysiłkiem fizycznym.
Wykonawca dokonał badań terenowych – czego wynikiem jest zamieszczenie
materiału fotograficznego i kart z inwentaryzacji obrazujących stan infrastruktury.

2.7 Opis istniejących rozwiązań i analiza funkcjonalności wdrożonych
Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)
Inteligentne Systemy Transportowe to systemy, które stanowią szeroki zbiór
technologii pochodzących z różnorodnych dziedzin nauki (telekomunikacyjnych,
informatycznych, automatycznych i pomiarowych) w zestawieniu z technikami
zarządzania stosowanymi w transporcie. Rozwiązania takie stosowane są m.in.
w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu
transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego.
Rekomendowanymi rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia na terenie
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 są działania mające na celu
zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego, tak aby zmniejszyć udział
indywidualnego transportu samochodowego w mieście.
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2.8 Opis problemów, barier i ograniczeń komunikacyjnych w układzie
funkcjonalnym obszaru objętego opracowaniem
Wykonawca zdiagnozował następujące niedogodności
publicznego transportu zbiorowego na obszarze OF PN 2020:

w

funkcjonowaniu

 Niska częstotliwość kursów komunikacji zbiorowej realizowanych przez PKS
(respondenci sugerują zwiększenie częstotliwości) na większości tras
komunikacyjnych.
 Brak połączeń w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne (soboty oraz
niedziele) w większości miejscowości badanego obszaru. Problem ten należy

uznać za największą barierę, która powoduje
z możliwości korzystania z transportu zbiorowego.

wykluczenie

ludności

 Kursowanie komunikacji publicznej PKS w wymiarze jedynie dwóch kursów
w ciągu doby w przeważającej liczbie miejscowości. Zauważono, że kursy te
nie są kompatybilne z przyjętymi godzinami pracy (zwyczajowo godziny pracy
w przedziale 7-17) i godzinami funkcjonowania szkół na terenie OF PN 2020.
Brak dopasowania rozkładów jazdy do godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
może być istotną barierą w podejmowaniu zatrudnienia lub oznacza
konieczność realizowania podróży transportem indywidulanym.
 W badaniach CATI i IDI przeprowadzonych wśród mieszkańców, uczniowie
sugerowali, że zdarza się, iż muszą zwalniać się z ostatnich godzin lekcyjnych,
aby móc wrócić do domu komunikacją publiczną.
 Brak dopasowania rozkładów jazdy MZK Nysa do potrzeb mieszkańców.
Zauważono brak kompatybilności z godzinami pracy.
 Brak wydrukowanego rozkładu jazdy na przystankach oraz brak schematu linii
– mapek pokazujących trasę przebiegu linii w układzie przestrzennym na
punktach przesiadkowych.
 Brak jednolitych standardów oznakowania przystanków.
 Zmiana oznakowania autobusów MZK Nysa z oznakowania literowego na
oznakowanie mieszane literowo-cyfrowe spowodowała, że podróżni mają
kłopot z dopasowaniem numeru linii do jej faktycznego przebiegu.
 Niska jakość (lub brak) wiat przystankowych na wielu przystankach.
 Brak koordynacji rozkładów jazdy różnych przewoźników na wspólnych
ciągach komunikacyjnych.
 Niespójna informacja pasażerska lub brak dostępu do informacji u niektórych
przewoźników.
 Brak synchronizacji czasowej w punktach przesiadkowych.
 Brak wspólnych ofert taryfowych umożliwiających korzystanie z różnych linii
i różnych przewoźników na podstawie jednego biletu.

 Kolej funkcjonująca na obszarze OF PN 2020 nie działa dobrze.
Systematycznie zmniejszana jest liczba przystanków obsługujących ruch
osobowy i stacji kolejowych. Likwidowane są również poszczególne linie
kolejowe.
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 Wąskie gardła w sieci drogowej, m.in. kolizyjne skrzyżowania z liniami
kolejowymi.

Należy mieć świadomość, że układ drogowy jest pochodną rozwoju
i rozmieszczenia jednostek osadniczych, a rozwój tych jednostek determinowany
jest obecnie kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru.
Problemem
kluczowym
drogowego
układu
transportowego
Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 są ograniczenia komunikacyjne
w systemie transportowym.
Do przyczyn występowania tego problemu można zaliczyć:
 Brak jednolitego standardu jakości dróg układu komunikacyjnego w wymiarze
powiązań zewnętrznych i wewnętrznych (brak spójności chodników, ścieżek
rowerowych, jakości nawierzchni itp.).
 Rozczłonkowanie przestrzenne gmin na mniejsze miejscowości, sołectwa lub
przysiółki oraz, w związku z tym, występowanie na analizowanych terenach
rozproszonej zabudowy.
 Zjawisko urban sprawl (zjawisko rozlewania się miast).
 Historycznie ukształtowane ciągi komunikacyjne, przebiegające przez centra
jednostek osadniczych.
 Brak obwodnic miast i miejscowości, przez które przechodzą znaczące ciągi
komunikacji tranzytowej.
 Występowanie terenów cennych rolniczo
utrudniają one wytyczenie nowych dróg.

oraz

cennych

przyrodniczo

–

 Zły stan techniczny mostów i kładek na rzekach lub niewystarczająca ich
liczba przerzucona przez ciągi wodne.
 Brak węzła obsługującego zjazd na autostradę A4 poprzez DW 414 w okolicy
Prószkowa z kierunku Prudnika.
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2.9 Inwentaryzacja generatorów ruchu na terenie OF PN2020
Wykonawca w ramach badania dokonał inwentaryzacji generatorów ruchu. Za
generatory ruchu na OF PN 2020 uznano następujące kategorie obiektów – obiekty
handlowe – takie jak galerie handlowe, centra handlowe oraz hale targowe
i targowiska, obiekty szkolne – takie jak szkoły ponadpodstawowe oraz uczelnie
wyższe (publiczne i niepubliczne), obiekty lecznictwa otwartego i zamkniętego,
sanatoria i uzdrowiska, jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz
tereny rekreacyjno-sportowe.
Funkcje pełnione przez generatory ruchu determinują charakter podróży,
które są do nich realizowane. W przypadku miejsc nauki oraz zakładów pracy są to
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podróże o charakterze obligatoryjnym, regularnym, cyklicznym. Muszą być one
wykonywane codziennie. W przypadku urzędów, instytucji czy obiektów
handlowych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych podróże te realizowane są
okazjonalnie, incydentalnie i nieregularnie. Można zauważyć, że ilość miejsc
generujących ruch jest zależna od hierarchii jaką pełni gmina.

3

Przegląd dokumentów strategicznych
istniejących na szczeblu europejskim, krajowym,
regionalnym oraz lokalnym

W procesie tworzenia zapisów „Strategii Rozwoju Transportu Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020” uwzględniona zostanie konieczność
utrzymania ich zgodności z dokumentami planistycznymi wyższego rzędu. Spójność
projektu zachowana zostanie zarówno w stosunku do aktów planowania
strategicznego na poziomie Unii Europejskiej, jak i tych na szczeblu krajowym
i regionalnym. Strategia pozostanie zgodna także z pozostałymi politykami
realizowanymi w województwie opolskim oraz z dokumentami strategicznymi na
poziomie lokalnym, powiatowym i gminnym.
Niniejsza Strategia będzie spójna z celami określonymi w kluczowych dla
Europy, kraju i regionu dokumentach.
Rysunek 18 Piramida zgodności Strategii z dokumentami strategicznymi na
różnych poziomach administracyjnych

Dokumenty strategiczne
na poziomie europejskim
Dokumenty strategiczne
na poziomie krajowym
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Dokumenty strategiczne na
poziomie regionalnym

Strategia Rozwoju
Transportu Obszaru
Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020
Źródło: Opracowanie własne

Dokumenty strategiczne na poziomie
lokalnym

3.1 Dokumenty europejskie
Będąca w opracowaniu „Strategia Rozwoju Transportu
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
uwzględniać będzie zapisy najważniejszych dokumentów
dotyczących
polityki
transportowej
na
poziomie
europejskim. Zapisy te transponowane są również
w dokumentach krajowych i regionalnych. Dlatego też
ograniczono się jedynie do przedstawienia najważniejszych dokumentów
dotyczących unijnej polityki transportowej, bez przytaczania konkretnych ich
zapisów:
 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Ustanowienie
systemu zarządzania bezpieczeństwem lotniczym dla Europy.
 Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu –
dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu
transportu.
 Strategia Europa 2020.
 Zielona Księga TEN-T: Przegląd polityki w kierunku lepiej zintegrowanej
Transeuropejskiej Sieci Transportowej w służbie wspólnej polityki
transportowej.
 Komunikat Komisji: Zrównoważona
zintegrowanego,
zaawansowanego
użytkownikowi systemu.

przyszłość transportu:
technologicznie
i

w kierunku
przyjaznego

 Komunikat Komisji: Uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju
w polityce UE w różnych dziedzinach: Przegląd strategii Unii Europejskiej na
rzecz zrównoważonego rozwoju.
 Komunikat Komisji: Plan działania na rzecz mobilności w miastach.

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych
pojazdów transportu drogowego.
 Komunikat Komisji: Plan działania
systemów transportowych w Europie.

na

rzecz

wdrażania

inteligentnych

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy wdrażania
inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego
oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu.
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia
i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS).

 Komunikat Komisji: Ekologiczny Transport.
 Komunikat Komisji: Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów
zewnętrznych.
 Program Marco Polo.
 Komunikat Komisji: Działania
w zakresie istniejącego taboru.

w

celu

ograniczenia

hałasu

kolejowego

 Komunikat Komisji: Plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego.
 Zielona Księga: W kierunku nowej kultury mobilności w mieście.

3.2 Dokumenty krajowe
Poniżej przedstawiono najważniejsze państwowe
dokumenty strategiczne, wraz z zawartą w nich
charakterystyką głównych celów dotyczących krajowej
polityki transportowej. Cele „Strategii Rozwoju Transportu
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020” będą
korespondowały z celami przedstawionych poniżej
dokumentów strategicznych.
„Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”
„Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015” (SRK) jest podstawowym dokumentem
strategicznym Polski, określającym cele i priorytety rozwoju społecznogospodarczego kraju oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.
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Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia
mieszkańców Polski, co może być osiągnięte tylko w warunkach realizacji zasad
zrównoważonego rozwoju. W kontekście realizacji tego zadania, powstało
6 priorytetów, określających najważniejsze kierunki i główne działania, dzięki
którym możliwe będzie osiągnięcie celu nadrzędnego.
Jednym z priorytetów SRK jest Poprawa stanu infrastruktury technicznej
i społecznej. Dokument kładzie nacisk na optymalizację i podniesienie jakości
funkcjonowania systemu transportowego kraju, z uwzględnieniem kosztów
zewnętrznych działalności transportowej, ponoszonych przez społeczeństwo
i gospodarkę (w tym kosztów związanych z oddziaływaniem transportu na zdrowie
i środowisko). Służyć temu będzie dążenie do zintegrowania transportu w układzie
gałęziowym i terytorialnym, a także podniesienie parametrów eksploatacyjnych
sieci transportowych. Zmniejszanie uciążliwości wpływu transportu na środowisko,
będzie natomiast uzyskiwane, poprzez wspieranie alternatywnych form transportu
dla ruchu drogowego i lotniczego. Najważniejsze będzie zapewnienie odpowiedniej
dostępności komunikacyjnej Polski i jej regionów, ze szczególnym uwzględnieniem

głównych ośrodków gospodarczych.
SRK, podobnie jak „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia”, zwraca uwagę
na problem zbyt dużego zatłoczenia dużych aglomeracji oraz niewystarczającej
konkurencyjności transportu publicznego w stosunku do samochodowego. Dlatego
każde działanie służące poprawie jakości usług transportu publicznego wpisuje się
w zamierzenia opisane w „Strategii Rozwoju Kraju”.
W priorytecie II Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, zwraca
się uwagę na to, że poprawie bezpieczeństwa, likwidacji wąskich gardeł oraz
polepszeniu jakości życia mieszkańców służyć będą inwestycje w system transportu
publicznego. Będą one miały na celu zwiększenie jego roli jako alternatywy dla
poruszania się prywatnymi środkami transportu, zwłaszcza w aglomeracjach. Wśród
pożądanych inwestycji wymienia się tu m.in. wprowadzanie zintegrowanych
systemów zarządzania ruchem osób preferujących transport publiczny; tworzenie
zintegrowanych węzłów transportowych i zintegrowanych planów rozwoju
transportu miejskiego; budowę i rozbudowę publicznego transportu szynowego
(metra, szybkich kolei miejskich, szybkich tramwajów, sieci kolejek podmiejskich)
oraz wprowadzenie rozwiązań dotyczących publicznego dostępu do lotnisk. Za cel
stawia się też poprawę standardu i stanu bezpieczeństwa transportu publicznego
oraz zwiększenie jego dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych (m.in.
poprzez unowocześnienie i dostosowanie taboru). Priorytet VI Rozwój regionalny
i podniesienie spójności terytorialnej również zwraca uwagę na to, że dla
podniesienia konkurencyjności poszczególnych regionów Polski, konieczne jest
wspieranie rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej, w tym zwiększanie
dostępności do systemów transportu zbiorowego.

Jednym z sześciu celów, zdefiniowanych w NSRO jako mające podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, jest Budowa i modernizacja
infrastruktury technicznej i społecznej. W ramach tego celu zostały nakreślone
działania, mające służyć zwiększaniu udziału transportu publicznego w obsłudze
mieszkańców kraju. Według NSRO należy przedsięwziąć działania, których celem
będzie rozwój zrównoważonych środowiskowo sieci transportowych, poprzez m.in.
tworzenie zintegrowanych węzłów transportowych oraz zintegrowanych planów
rozwoju transportu miejskiego. Działanie to ma spowodować jak największe
ograniczenie presji oddziaływania transportu samochodowego na środowisko
przyrodnicze, a także zwiększyć przepustowość komunikacyjną miast.
„Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta,
Obszary Wiejskie”
Dokument definiuje wśród celów szczegółowych m.in.: Zwiększanie
dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów, Wspieranie rozwoju i znaczenia
miast subregionalnych oraz Rozwijanie potencjału rozwojowego i absorpcyjnego
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„Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia”

obszarów wiejskich (w ramach celu 1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania
procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji poza miastami wojewódzkimi).
W ramach celu 2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe wskazano cel
Usługi komunikacyjne. Ponadto określono cel 2.5. Zwiększanie dostępności
transportowej do ośrodków wojewódzkich na obszarach o najniższej dostępności.
W dokumencie stwierdzono, że poprawa dostępności transportowej do
ośrodków wojewódzkich, a także powiązań komunikacyjnych między głównymi
ośrodkami miejskimi w regionach oraz między miastami i obszarami wiejskimi, ma
duże znaczenie dla rozprzestrzeniania się procesów rozwojowych. Będzie to
sprzyjać pojawieniu się powiązań funkcjonalnych między poszczególnymi
ośrodkami. To zaś korzystnie wpłynie na przepływ procesów rozwojowych na
obszary słabiej rozwijające się. Podkreślono, że duże znaczenie ma tutaj
uruchamianie stałych połączeń komunikacji publicznej w obrębie danego regionu.
Upowszechniane
mają
być
takie
działania
jak
wprowadzenie
biletów
aglomeracyjnych, czy koordynacja rozkładów jazdy.
Zwiększenie dostępności i poziomu usług w transporcie zbiorowym ma zostać
osiągnięte poprzez poprawę jakości infrastruktury komunikacyjnej, wprowadzenie
nowocześniejszego taboru oraz zwiększenie zasięgu usług, ich optymalizację
i powiązanie z regionalnymi i metropolitalnymi systemami transportu publicznego.
W efekcie ma to zwiększyć wahadłową mobilność mieszkańców obszarów
problemowych. Podniesienie dostępności ośrodków wojewódzkich również ma być
realizowane przez rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej
(drogowej i kolejowej) oraz polepszenie jakości przewozów. Skutkiem tych działań
będzie skrócenie czasu podróży.
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„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”
Dokument zawiera opis trendów dotyczących popytu na usługi transportowe.
Zwiększenie popytu na usługi transportowe związane będzie z koncentracją ludności
w obszarach zurbanizowanych oraz dalszą koncentracją działalności gospodarczej.
Jednocześnie zwiększać się będzie siła nabywcza mieszkańców oraz rosnąć
przestrzenna mobilność zasobów pracy. Sytuacja ta będzie sprzyjała rozwojowi
miast. W Koncepcji ustalono, że ze względu na brak dostatecznie rozwiniętego
transportu publicznego mieszkańcy stref podmiejskich są uzależnieni od transportu
indywidualnego, co przyczynia się do niewydolności układów transportowych
i powstania
kongestii.
Stąd
jednym
z
celów
polityki
przestrzennego
zagospodarowania kraju w horyzoncie roku 2030 jest poprawa dostępności
terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.

„Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025”
Polityka transportowa państwa jest skoncentrowana na sformułowaniu celów
rozwojowych i wskazaniu sposobów ich osiągania – zarówno w układzie
zintegrowanym, jak i w odniesieniu dla poszczególnych gałęzi transportu. We
wszystkich skalach (międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej) uwzględnia
również związki transportu z innymi sektorami gospodarki.
Jako podstawowy cel polityki transportowej przyjmuje się zdecydowaną
poprawę jakości systemu transportowego i jego rozbudowę zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Jakość systemu transportowego jest bowiem jednym
z kluczowych czynników, decydujących o warunkach życia mieszkańców, a także
o rozwoju gospodarczym kraju i regionów.
Sformułowany wyżej, podstawowy cel polityki transportowej, zostanie
osiągnięty przez skoncentrowanie się na realizacji następujących 6 celów
szczegółowych:
 Cel 1: Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu jako czynnik
poprawy warunków życia i usuwania barier rozwojowych gospodarki.
 Cel 2: Wspieranie konkurencyjności gospodarki polskiej jako kluczowy
instrument rozwoju gospodarczego.
 Cel 3: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego.
 Cel 4: Integracja
i terytorialnym.

systemu

transportowego

–

w

układzie

gałęziowym

 Cel 5: Poprawa bezpieczeństwa, prowadząca do radykalnej redukcji liczby
wypadków i ograniczenia ich skutków (zabici, ranni) oraz – w rozumieniu
społecznym – do poprawy bezpieczeństwa osobistego użytkowników
transportu i ochrony ładunków.
 Cel 6: Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki
życia.
Diagnoza stanu obecnego, prognoza wzrostu ilości przewozów, a także
uwzględnienie kierunków polityki transportowej Unii Europejskiej, skutkowały
przyjęciem 10 priorytetów krajowej polityki transportowej:

 unowocześnienie kolei poprzez rozszerzenie zakresu konkurencji między
operatorami (w ruchu pasażerskim i towarowym) dla dostosowania tego
podsystemu do potrzeb rynku i utrzymania roli w przewozach, przy
równoczesnej poprawie efektywności; radykalna poprawa stanu infrastruktury
przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów dostępu do niej,
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 radykalna
poprawa
stanu
dróg
wszystkich
kategorii
(rehabilitacja
i wzmocnienie nawierzchni), rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych na
najbardziej obciążonych kierunkach i powiązaniach z siecią transeuropejską,

 poprawa bezpieczeństwa w transporcie, w tym radykalne obniżenie liczby
śmiertelnych ofiar w wypadkach,
 poprawa jakości transportu w miastach, w tym poprzez poprawienie
konkurencyjności transportu publicznego wobec indywidualnego, poprawę
warunków ruchu pieszego i rowerowego, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych,
 poprawa jakości i konkurencyjności transportu publicznego w obszarach
metropolitarnych i regionach, w tym przez wprowadzanie ułatwień i zachęt
(współfinansowanie) dla organizowania sieci kolei aglomeracyjnych, wymiany
taboru, rozbudowy i modernizacji stanu technicznego infrastruktury,
 rozwój systemów intermodalnych poprzez uściślenie form pomocy Państwa,
oraz wprowadzenie zachęt prawnych i podatkowych,
 rozwój rynku usług lotniczych – zniesienie barier, szczególnie dla małych
przewoźników i lotnisk regionalnych,
 wzmocnienie roli portów morskich i lotniczych z poprawą dostępu do nich
w skali regionów i kraju,
 wspieranie przewoźników w
pasażerów
i
towarów
międzykontynentalnych,

rozszerzaniu oferty obsługi transportowej
w
relacjach
transeuropejskich
oraz

 poprawa warunków funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego przez
modernizację wybranych części infrastruktury oraz wsparcie przedsiębiorców
w odnowie floty.
Szczególna uwaga jest skierowana na działania prowadzone w dziedzinach,
w których efekty będą odczuwane przez możliwie dużą liczbę użytkowników lub
będą istotne z punktu widzenia gospodarki kraju i regionu. Stąd za niezwykle ważne
uznaje się usprawnienie funkcjonowania transportu w obszarach metropolitalnych,
traktowanych jako węzły sieci krajowej i równocześnie samoistne systemy
transportowe, które kumulują znaczące potoki ruchu. Borykają się one bowiem
z wieloma problemami, które koniecznie należy rozwiązać.
„Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030
roku)”
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W dokumencie tym wskazano najważniejsze kierunki interwencji w podziale
na cele szczegółowe, wśród których znajdujemy m.in.:
 konsekwentną modernizację i rewitalizację istniejącej sieci linii kolejowych,
 modernizację infrastruktury dworców i przystanków kolejowych,
 w obszarach funkcjonalnych miast – rewitalizację i rozbudowę linii kolejowych,
 podejmowanie działań
szynowego i kołowego,

zmierzających

do

lepszej

integracji

transportu

 przekształcenie sieci transportowej miasta w sprawny i funkcjonalny element
infrastruktury regionu i kraju,
 zorganizowanie sprawnego i zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców systemu
przemieszczania osób wewnątrz miasta oraz ułatwienie przemieszczania do
i z obszarów zewnętrznych,
 wspieranie rozwiązań organizacji transportu, które najmniej zanieczyszczają
środowisko,
 unowocześnianie taboru wszystkich gałęzi transportu.

3.3 Dokumenty regionalne
Na poziomie regionalnym opracowywana Strategia
zgodna będzie ze „Strategią Rozwoju Województwa
Opolskiego do 2020 r.” oraz „Planem Zrównoważonego
Rozwoju
Publicznego
Transportu
Zbiorowego
dla
Województwa Opolskiego”.

„Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.”
Kluczowe znaczenie rozwojowe sektora transportowego dla województwa
opolskiego wiąże się z bardzo dobrym położeniem w przestrzeni komunikacyjnej,
zarówno europejskiej, jak i krajowej. Jednakże lokalizacja regionu między
obszarami o wyższym stopniu rozwoju infrastruktury transportowej może stać się
wąskim gardłem w przepływach potoków ładunków oraz osób. Infrastrukturę
transportową na terenie województwa opolskiego charakteryzują:
 Relatywnie gęsta sieć komunikacji drogowej z dominantą funkcji tranzytowej
wzdłuż osi wschód-zachód. Brak osi północ-południe powoduje radykalne
utrudnienia w uruchomieniu walorów endogenicznych regionu.

 Nieuzbrojone w pełni tereny pod inwestycje gospodarcze, wymagające
dodatkowo zabezpieczenia kluczowych dla danego obszaru powiązań
z drogami krajowymi i regionalnymi w kontekście przyciągania inwestorów.
 Zbyt mała liczba obwodnic oraz przepraw mostowych przez rzekę Odrę,
a także niedostateczne parametry techniczne dróg i obiektów mostowych.
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 Niewystarczający poziom rozwoju dróg w miastach (niezadowalające
połączenia z otaczającymi gminami), a także duże natężenie ruchu
przyczyniające się do powstawania zatorów w ruchu drogowym.

W ramach Wyzwania 3. Atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania
i wypoczynku zakłada się realizację następujących celów strategicznych oraz celów
operacyjnych dotyczących systemu transportowego:
Cel Strategiczny 6. Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług, a w nim
cele operacyjne:
 6.1. Rozwój powiązań transportowych,
 6.2. Poprawa dostępności do aglomeracji opolskiej,
 6.3. Integracja systemu transportu zbiorowego,
 6.4. Poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych.
W analizie SWOT w zakresie dostępności komunikacyjnej wskazano słabe
strony województwa:
 brak osi komunikacyjnej północ-południe,
 połączenie z Warszawą,
 stan i parametry techniczne infrastruktury drogowej i kolejowej,
 połączenie stolicy regionu z autostradą A4,
 transport publiczny,
 integracja systemów transportu,
 infrastruktura dostępu do Internetu i cyfryzacja,
 infrastruktura logistyczna.
Realizacja działań planowanych w ramach opracowywanego dokumentu
strategicznego, bezpośrednio przyczyni się do eliminacji ww. braków w systemie
transportowym województwa oraz do osiągnięcia celów sformułowanych
w „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.”.
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„Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla
Województwa Opolskiego”
Podstawowym celem opracowania Planu była poprawa jakości systemu
transportowego województwa opolskiego i jego rozwój zgodny z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Jakość systemu transportowego jest bowiem
decydującym czynnikiem, warunkującym jakość życia mieszkańców i rozwój
gospodarczy obszaru objętego planem transportowym. Sformułowany w ten sposób
cel nadrzędny planu transportowego powinien być osiągany poprzez realizację
następujących celów szczegółowych:
 Cel 1. Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu – instrument
poprawy warunków życia i usuwania barier rozwojowych.
 Cel 2. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego –

instrument zwiększania wydajności systemu z jednoczesnym ograniczaniem
kosztów.
 Cel 3. Integracja
i terytorialnym.
 Cel 4. Wspieranie
gospodarczego.

systemu

transportowego

konkurencyjności

–

gospodarki

w
–

układzie

gałęziowym

instrument

rozwoju

 Cel 5. Poprawa bezpieczeństwa – radykalna redukcja liczby wypadków
i ograniczenie ich skutków (zabici, ranni) oraz poprawa bezpieczeństwa
osobistego użytkowników transportu.
 Cel 6. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne
i warunki życia.
Założenia „Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
Nyskie 2020” będą zgodne z założeniami Planu dla województwa opolskiego. Będą
się również przyczyniać do realizacji celów zaplanowanych na poziomie
województwa.

3.4 Dokumenty lokalne
W podrozdziale odniesiono się do zapisów dokumentów strategicznych na
poziomie poszczególnych powiatów i gmin. Przeanalizowane strategie mają
charakter ogólny, wskazują jednak najważniejsze niedobory w systemie
transportowym oraz formułują cele strategiczne dotyczące systemu transportowego
i komunikacyjnego na konkretnych obszarach.
„Strategia Rozwoju Powiatu Prudnickiego”
W przeprowadzonej analizie zawartej w Strategii wskazano na
nierównowagi strukturalne występujące w powiecie. W odniesieniu do
infrastruktury
transportowej
oraz
systemu
komunikacyjnego
wskazano: zbyt dużą ilość dróg o złej jakości nawierzchni oraz
niedobór obwodnic i bezpiecznych ciągów komunikacyjnych.

„Strategia Rozwoju Wspólnoty Międzygminno-Powiatowej Ziemi Nyskiej na
lata 2004-2015”
Wśród słabych stron Wspólnoty Nyskiej zidentyfikowanych
w Strategii wskazano słaby poziom infrastruktury technicznej we
wszystkich obszarach – w tym w obszarze infrastruktury drogowej.
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Podczas analizy słabych i mocnych stron powiatu w obszarze Infrastruktura
techniczna i rynek nieruchomości ponownie wskazano złą jakość dróg. Jednocześnie
podkreślono, że sieć dróg jest dobrze rozwinięta – gęstość dróg występujących na
analizowanym obszarze jest wystarczająca.

Jedną ze wskazanych szans jest rozwój i modernizacja sieci komunikacyjnej
oraz działania na rzecz środowiska, wśród których ujęto działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju transportowego.
Jako cele operacyjne w obszarze Infrastruktura, komunikacja wskazano m.in.:
 rozwój i modernizację sieci komunikacyjnej i telekomunikacyjnej,
 dostosowanie systemu komunikacji do potrzeb społecznych,
 zorganizowanie kolejowych przejść granicznych,
 wykorzystanie szlaków kolejowych dla potrzeb turystyki.
„Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego dla Powiatu
Nyskiego (Plan transportowy)”
Podstawowy cel opracowania planu transportowego to poprawa jakości
systemu transportowego i jego rozwój zgodny z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Jakość systemu transportowego jest bowiem decydującym czynnikiem,
warunkującym jakość życia mieszkańców i rozwój gospodarczy obszaru objętego
planem transportowym. Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju zapewnia
zachowanie
równowagi
między
aspektami
społecznymi,
gospodarczymi,
przestrzennymi oraz tymi z zakresu ochrony środowiska.
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Tak sformułowany cel nadrzędny planu transportowego powinien być osiągany
poprzez realizację następujących celów szczegółowych:


Cel 1. Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu - instrument
poprawy warunków życia i usuwania barier rozwojowych.



Cel 2. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego –
instrument zwiększania wydajności systemu z jednoczesnym ograniczaniem
kosztów.



Cel 3. Integracja systemu transportowego – w układzie gałęziowym
i terytorialnym.



Cel 4. Wspieranie konkurencyjności gospodarki obszaru - instrument
rozwoju gospodarczego.



Cel 5. Poprawa bezpieczeństwa - radykalna redukcja liczby wypadków
i ograniczenie ich skutków (zabici, ranni) oraz poprawa bezpieczeństwa
osobistego użytkowników transportu.



Cel 6. Ograniczenie negatywnego
naturalne i warunki życia.

wpływu

transportu

na

środowisko

Do głównych uwarunkowań rozwoju sieci transportu publicznego do 2025 r.
należą:

 Połączenie komunikacji kołowej z kolejową.
 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu. Rozwój infrastruktury
drogowej, w szczególności tras szybkiego ruchu.
„Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2004-2015”
„Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2004-2015” jest
dokumentem określającym kierunki rozwoju gminy w zmieniających
się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych.
Wśród słabych stron Gminy Nysa wskazano zły stan techniczny
infrastruktury transportowej i niską jakość oferowanych usług w tym
zakresie.
W ramach Priorytetu I Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki zawarto cel
strategiczny Poprawa komunikacji i współpracy regionalnej i ponadregionalnej.
Według zapisów Strategii: Wzrost atrakcyjności gospodarczej, obok czynników
wewnętrznych, uwarunkowany jest również wpływem czynników zewnętrznych,
a dotyczących regionalnych i ponadregionalnych powiązań gminy. Biorąc pod uwagę
fakt, iż najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia rozwoju terenów inwestycyjnych
są obszary położone w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie autostrady, konieczna
jest poprawa i zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów aktywności
gospodarczej. Cel ten winien być osiągany poprzez sukcesywną modernizację
i przebudowę dróg o znaczeniu regionalnym (krajowych i wojewódzkich) oraz
realizację obwodnic miasta. Korzystne powiązanie obszarów Gminy z układem
transportowym regionu opolskiego oraz krajowego może być jednym z ważnych
atutów zwłaszcza dla pozyskania inwestorów sfery produkcyjnej.
„Wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna tras rowerowych na
terenie miasta i gminy Nysa”
Koncepcja
ma
na
celu
wskazanie
najefektywniejszego
wariantu
przedsięwzięcia o charakterze publicznym, polegającego na budowie tras
rowerowych na terenie gminy Nysa.

W koncepcji przedstawiono:
 możliwe rozwiązania technologiczne, ich porównanie pod względem
techniczno-ekonomicznym i oddziaływania na środowisko,
 wskazanie preferowanej opcji technologicznej i lokalizacyjnej przedsięwzięcia
organizacyjnej przedsięwzięcia,
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Koncepcja ma stać się podstawą do podjęcia przez władze gminy Nysa decyzji
o przystąpieniu do inwestycji i wyboru wariantu techniczno-lokalizacyjnego. Ma
także na celu określenie orientacyjnych kosztów inwestycyjnych Przedsięwzięcia
i propozycji etapowania.

 wyliczenie kosztów inwestycji,
 zagrożenia mogące mieć wpływ na niepowodzenie przedsięwzięcia.
Opracowywana „Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020” uwzględniać będzie zapisy ww. koncepcji.
„Strategia Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020 z perspektywą do roku
2025”
„Strategia Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020
z perspektywą do roku 2025” wśród słabych stron Gminy Biała
wskazuje m.in. brak dogodnych połączeń autobusowych oraz brak
linii kolejowej.
W ramach celu strategicznego nr 3 Rozwój Przestrzeni
Publicznych Gminy Biała zwrócono uwagę m.in. na konieczność działań związanych
z remontami i modernizacją dróg oraz budową chodników.
„Strategia Rozwoju Gminy Branice do roku 2013”
Ze względu na brak aktualnego dokumentu strategicznego,
analizy dokonano na podstawie dokumentu obowiązującego do roku
2013.
Dokument zakłada w ramach Priorytetu I. Przestrzeń realizację
celu strategicznego Rozwój i poprawa systemu komunikacyjnego,
a w nim celów szczegółowych: Poprawa i rozwój układu sieci
drogowej oraz Poprawa systemu transportu publicznego w przemieszczaniu osób.
Podstawą do określenia celów dotyczących transportu była dokonana analiza
SWOT oraz przeprowadzone badania ankietowe. Obszar transportu publicznego na
terenie gminy źle i bardzo źle oceniła ponad połowa respondentów, a pozytywnie
wyraziło się o nim jedynie 11,1% badanych.
„Strategia Rozwoju Gminy Głubczyce”
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Wśród słabych stron gminy zidentyfikowanych w Strategii
wskazano m.in.: niewystarczający stopień połączeń komunikacyjnodrogowych, likwidację istniejących połączeń kolejowych oraz zły stan
techniczny dróg.
Strategia zakłada realizację celu strategicznego Rozwój
infrastruktury technicznej, przemysłu i usług, a w nim działania
mające
na
celu
podniesienie
standardu
infrastruktury
komunikacyjnej.
„Strategia Rozwoju Gminy Głuchołazy”

Wśród głównych nierównowag w gminie wskazano słabą
komunikację, a w jej obrębie – brak możliwości szybkiego
przemieszczenia się w różne strony kraju i brak obwodnicy wokół
miasta.
Ponadto jako słabe strony w obszarze Infrastruktura
Techniczna wskazano niedomagania infrastruktury komunikacyjnej,
w tym drogowej, w szczególności zaś niedostępność połączeń komunikacyjnych dla
osób niepełnosprawnych.
Wizja gminy w 2020 roku zakłada, iż będzie ona dobrze skomunikowana
z regionem, krajem, Europą, ze szczególnym uwzględnieniem czeskiego sąsiada.
Wśród najważniejszych działań w zakresie Infrastruktury technicznej
i drogowej wymienia się działania nakierunkowane na rozwój i modernizację sieci
komunikacyjnej, dostosowanie komunikacji do potrzeb mieszkańców, wykorzystanie
szlaków kolejowych, wprowadzenie ruchu tranzytowego oraz aktywizację
infrastruktury drogowej.
„Strategia Rozwoju Gminy Grodków na lata 2014-2023”
Wśród słabych stron gminy wymienia się m.in. niską jakość
dróg oraz niewielką liczbę ścieżek i tras rowerowych. Zwraca się
ponadto uwagę na zróżnicowanie stanu technicznego dróg –
w szczególności podkreśla się gorszy stan dróg wojewódzkich (nr
385
oraz
378)
oraz
dróg
powiatowych.
Wśród
działań
przyczyniających się do realizacji celów operacyjnych Strategii
wymienia się m.in. działania związane z polityką komunikacyjno-transportową:
kontrolę prędkości ruchu pojazdów na drogach; poziome i pionowe oznakowanie
ulic; oznakowanie poboczy i przejść dla pieszych; budowę, przebudowę oraz
remonty dróg znajdujących się na terenie gminy Grodków wraz z infrastrukturą
towarzyszącą; modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz
modernizację i przebudowę dróg gminnych.

Wśród słabych stron gminy wskazano m.in. odległość od
głównych,
strategicznych
szlaków
komunikacyjnych,
brak
wykorzystania gminnej infrastruktury kolejowej dla potrzeb
transportu osobowego i towarowego, postępującą degradację
istniejącej infrastruktury. Ponadto wskazuje się na słabo rozwinięty
transport zbiorowy oraz przestarzały, niespełniający standardów
jakości, tabor autobusowy. Niską ocenę otrzymał również stan
techniczny dróg o znaczeniu lokalnym, który negatywnie wpływa na poziom
bezpieczeństwa drogowego.
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„Strategia Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2012-2020”

W ramach Obszaru kluczowego I: Gospodarka lokalna, przedsiębiorczość
i aktywizacja zawodowa zakłada się realizację celu strategicznego Dostępność
komunikacyjna i bezpieczeństwo drogowe, a w nim realizację celów operacyjnych:
Modernizacja
gminnego
układu
drogowego
oraz
Budowa
infrastruktury
i usprawnienie systemu drogowego.

„Strategia Rozwoju Gminy Korfantów do 2020 roku”
Wśród obszarów problemowych w gminie wskazano m.in.
problem złego stanu sieci infrastruktury komunikacyjnej oraz złego
stanu dróg powiatowych i gminnych, które w dużym stopniu
wymagają modernizacji i remontów.
Z uwagi na słabą ocenę dostępności transportu zbiorowego
przez mieszkańców, zwraca się szczególną uwagę na rolę jaką
powinien odgrywać transport zbiorowy z okolicznych miast do Korfantowa (w tym
także transport kolejowy).
W analizie SWOT (Sfera społeczna/ Słabe strony) sieć komunikacji zbiorowej
uznano za rozwiniętą w sropniu średnim.
Plan rozwoju infrastruktury technicznej przewiduje
modernizację dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

na

terenie

gminy

W ramach powyższego działania planuje się rozbudowę i utrzymanie
infrastruktury drogowej, co traktowane jest przez mieszkańców jako priorytetowe
zadanie dla samorządu (odpowiedzi takiej udzieliło aż 60% ankietowanych).
Dlatego Modernizując drogi, gmina będzie pamiętać o infrastrukturze
towarzyszącej, takiej jak chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie, poprawiające
bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w miejscach o szczególnie natężonym ruchu
samochodowym.
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„Strategia Rozwoju Gminy Lubrza na lata 2014-2020”
W przeprowadzonej w Strategii analizie SWOT wśród słabych
stron gminy wymienia się m.in. niezadowalający stan nawierzchni
dróg przebiegających przez gminę, niewystarczającą ilość chodników
we
wsiach
oraz
braki
w
oświetleniu
głównych
ciągów
komunikacyjnych we wsiach.
Rozwój komunikacyjny wymienia się jako jeden
najważniejszych obszarów wśród sfer rozwojowych Gminy Lubrza.

z

czterech

„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łambinowice na lata 2005-2015”
W Planie zakłada się działania mające na celu poprawę stanu
infrastruktury drogowej, w tym m.in. modernizację dróg

wojewódzkich i dróg powiatowych, budowę chodników oraz tras rowerowych,
modernizację
oświetlenia
ulicznego,
oznakowanie
dróg
gminnych
oraz
przystosowanie dróg transportu rolnego do przejazdu ciężkimi maszynami
rolniczymi.
W kontekście komunikacji zbiorowej zakłada się przede
rozszerzenie zakresu sieci przystanków o nowe tereny mieszkaniowe.

wszystkim

„Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na lata 2004-2020”
W analizie SWOT Gminy Otmuchów w obszarze Infrastruktura
techniczna wśród słabych stron wskazano zły stan techniczny dróg
oraz słabo rozwiniętą sieć kolejową.
Jednym z Celów strategicznych ujętych w Strategii jest
Modernizacja i rozwój miejscowego potencjału gospodarczego. Wśród
celów operacyjnych zakłada się Rozwój i modernizację sieci dróg,
w tym: poprawę jakości dróg w celu osiągnięcia standardów UE,
odciążenie układu komunikacyjnego miasta, w szczególności jego zabytkowego
centrum, oraz zapewnienie połączeń drogowych z planowanymi obiektami
przemysłowymi.
„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Paczków 2004-2013”
W Planie Rozwoju Lokalnego dokonano oceny barier
i problemów związanych z siecią drogową oraz zaplanowano
zadania nakierunkowane na poprawę zdiagnozowanych problemów.
Problemem sieci drogowej jest jej zły stan. Nawierzchnia dróg jest
zniszczona, wymagają one również modernizacji w celu
podniesienia ich nośności i zwiększenia szerokości. Problemem jest
także brak chodników przy większości dróg znajdujących się na terenie gminy.
Systematycznie rosnący ruch powoduje konieczność wykonywania częstszych
remontów dróg, w celu podniesienia ich standardu. W zakresie infrastruktury
kolejowej problemem jest utrzymanie połączeń, umożliwiających komunikację
z większymi miastami regionu.

„Strategia Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2010-2020”
W analizie SWOT wskazano słabe strony Gminy Prudnik,
zarówno
w odniesieniu
do
otoczenia
wewnętrznego
jak
i zewnętrznego. W zakresie transportu wskazano tutaj: brak
rozwiniętej sieci ścieżek rowerowych oraz obniżanie się rangi
komunikacji kolejowej jako czynnika rozwojowego.
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Wśród zadań polegających na poprawie sytuacji w gminie wymienia się:
budowę i modernizację dróg gminnych, budowę chodników, rozbudowę sieci ulic
oraz wyznaczenie i budowę tras turystycznych (ścieżki rowerowe itp.).

Wśród zadań, które przyczynią się do realizacji celów ogólnych
i szczegółowych Strategii wskazano: budowę ścieżek rowerowych, budowę dróg
dojazdowych
i parkingów
obsługujących
zbiornik
Piorunkowice,
a także
modernizację i budowę dróg.
„Strategia Rozwoju Gminy Skoroszyce na lata 2014-2023”
W Analizie SWOT wśród słabych stron gminy wymieniono m.in.
brak transportu zbiorowego łączącego Skoroszyce z wszystkimi
pozostałymi miejscowościami w gminie oraz brak bezpośredniego
połączenia gminy z Opolem, a także słaby stan dróg lokalnych (część
dróg wciąż pozostaje nieutwardzona).
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Jednym z celów strategicznych zdefiniowanych w Strategii jest
Rozbudowa infrastruktury społecznej, komunikacyjnej, komunalnej i ochrony
środowiska. Wśród celów operacyjnych wskazano działania mające na celu
modernizację dróg znajdujących się na terenie gminy wraz z ich infrastrukturą
towarzyszącą oraz budowę chodników i tras rowerowych.

4 Opis istniejącej infrastruktury dotyczącej
pozostałych środków transportu, stanowiących
przedmiot opracowania
4.1 Transport lotniczy
Na Obszarze Funkcjonalnym Partnerstwo Nyskie 2020 nie funkcjonuje żadne
lotnisko, ani lądowisko umożliwiające komunikację lotniczą. Na terenie gminy
Skoroszyce we wsi Chróścina zlokalizowane jest dawne lotnisko wojskowe, które
aktualnie pozostaje nieczynne3. Lotnisko to nie ma wpływu na transport lotniczy
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
Województwo opolskie jest jednym z czterech województw w Polsce (obok
podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego), które nie posiadają portu lotniczego.
Najbliższe międzynarodowe porty lotnicze, zapewniające obsługę województwa
oraz gmin Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie, znajdują się w Katowicach
Pyrzowicach oraz we Wrocławiu Strachowicach.
Odległości międzynarodowych lotnisk od głównych miast OF PN 2020, tj.
Nysy, Prudnika i Głubczyc, podano poniżej:
 lotnisko Katowice Pyrzowice: Prudnik 140 km, Głubczyce 120 km, Nysa 164
km;
 lotnisko Wrocław Strachowice: Prudnik 121 km, Głubczyce 152 km, Nysa
94km.

Ze Strachowic samoloty odlatują aż do 31 wybranych miast europejskich,
takich jak: Alicante, Barcelona Girona, Bolonia, Bristol, Cork, Doncaster Sheffield,
Dortmund, Dublin, Düsseldorf, East Midlands, Eindhoven, Frankfurt, Gdańsk,
Glasgow, Kopenhaga, Kreta, Liverpool, Londyn Luton, Londyn Stanford, Malaga,
Malta, Mediolan Bergamo, Monachium, Oslo Rygge, Oslo Torp, Paryż, Paryż
Beauvais, Shannon, Warszawa, Warszawa Modlin, Zurych.
3

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skoroszyce
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Port lotniczy Katowice w Pyrzowicach oferuje regularne połączenia do 27
miast Europy i Bliskiego Wschodu. Należą do nich m.in.: Barcelona, Bergen,
Birmingham, Doncaster Sheffield, Dortmund, Dublin, Düsseldorf, Eindhoven,
Frankfurt, Glasgow, Hurgada, Kijów Żuliany, Kolonia/ Bonn, Londyn Luton, Londyn
Stanford, Maastricht Aachen, Malmo Sturup, Mediolan-Bergamo, Neapol, Oslo Torp,
Paryż Beauvais, Rzym Ciampino, Stavanger, Sharm el Shejk, Sztokholm Skavsta,
Tel Aviv, Warszawa.

W kontekście transportu lotniczego, na Obszar Funkcjonalny mogą mieć
wpływ lotniska i lądowiska zlokalizowane na obszarze województwa opolskiego.
W Kamieniu Śląskim (gmina Gogolin, powiat krapkowicki) funkcjonuje lotnisko
lokalne Opole Kamień Śląski, które użytkowane jest w celach szkolenia lotniczego
oraz organizacji imprez integracyjnych i masowych. Lotnisko posiada status „innego
miejsca przeznaczonego do startów i lądowań”. Obecnie nie są tu prowadzone
rejestrowe loty pasażerskie.
W przeszłości myślano, aby lotnisko to pełniło funkcję regionalnego portu
lotniczego zapewniającego powiązania regionalne z międzynarodowymi portami
lotniczymi. Jednak władze województwa odeszły od tego pomysłu. Lotnisko posiada
dobrej jakości asfaltobetonową drogę startową o długości 2 300 m i szerokości 60
m, która pozwala na obsługę większości typów samolotów pasażerskich. Lotnisko
zlokalizowane jest w odległości ok. 50 km od Prudnika i Głubczyc oraz 67 km od
Nysy.
Na terenie gminy Komprachcice (powiat opolski) działa Aeroklub Opolski.
Znajdujące się tutaj lądowisko pełni funkcję szkoleniowo-sportową i obsługuje
jednocześnie nieregularny transport lotniczy. Lądowisko zlokalizowane jest
w odległości ok. 47 km od Prudnika, 65 km od Głubczyc oraz 43 km od Nysy.
Ze względu na to, że analizowany obszar jest obszarem przygranicznym, na
pograniczu Polski i Republiki Czeskiej, istnieje tu możliwość korzystania
z infrastruktury lotniczej zlokalizowanej na terenie Czech.
Warto zaznaczyć, że w odległości 100 km od Prudnika (ok. 1 godz. 50 min),
75 km od Głubczyc (1 godz. 30 min) oraz 125 km od Nysy (2 godz. 15 min), na
terenie Republiki Czeskiej, zlokalizowane jest lotnisko w Ostrawie Mošnov. Lotnisko
to oferuje regularne wyloty do Burgas, Londynu, Pragi, Paryża, Düsseldorfu,
Antalyi, Lamezia Terme oraz na Majorkę, Korfu, Zakynthos i Kretę.
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4.2 Transport wodny
Dla analizowanych gmin najbliższym szlakiem wodnym jest Odrzańska Droga
Wodna zlokalizowana na rzece Odrze. Rzeka ta jest korytarzem transportowym IV
klasy
technicznej
międzynarodowej
(docelowo
III
klasy
technicznej
międzynarodowej). System powiązań Odry z międzynarodową siecią korytarzy
wodnych zapewnia połączenia:
 w kierunku północnym – z Bałtykiem oraz z Portem Morskim Handlowym
w Szczecinie i Świnoujściu,
 w kierunku wschodnim – przez Kanał Gliwicki ze szlakiem wodnym Wisły,
 docelowo także na zachód, po realizacji bezpośredniego połączenia Odry

z Dunajem.
Najbliższymi portami rzecznymi dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
Nyskie jest port w Koźlu oraz nabrzeże przeładunkowe w Krapkowicach
Januszkowicach.
Port w Koźlu zlokalizowany jest ok. 47 km od Prudnika (dojazd DK 40), ok.
33 km od Głubczyc (dojazd DK 38) oraz ok. 74 km od Nysy (DK 41, DK 40).
Port ten jest składnikiem węzła transportowego skupiającego połączenia
kolejowe (stacja kolejowa Kędzierzyn-Koźle Port) oraz drogowe – z drogami
krajowymi, autostradą A4 i drogą krajową DK 45 relacji Opole – granica państwa
(Chałupki). Port posiada środki transportowe służące do przewozów krajowych
i międzynarodowych, obsługi ładunków konwencjonalnych i ponadgabarytowych,
a także do transportu kontenerów uniwersalnych i specjalistycznych.

4.3 Transport kolejowy
Przez obszar OF PN 2020 przebiegają 4 czynne linie kolejowe. Jedną z nich
jest linia numer 137 relacji Katowice – Legnica. Linia ta bywa też nazywana
Podsudecką Magistralą Kolejową (PMK). Wiąże ona analizowany obszar, oraz całe
województwo opolskie, z obszarami zewnętrznymi na kierunku wschód-zachód
i stanowi jednocześnie podstawowe połączenie kolejowe regionu z województwami:
śląskim i dolnośląskim. Pozostałe linie są jednotorowe. Linią o znaczeniu
pierwszorzędnym jest linia 287 relacji Nysa – Opole. Natomiast linie drugorzędne to
linia 288 Nysa – Grodków – Brzeg oraz linia 343 relacji Nysa – Głuchołazy –
Mikulovice (Czechy).

Na obszarze OF PN 2020 zlokalizowanych jest 20 stacji lub przystanków
osobowych umożliwiających komunikację pasażerską. Najważniejszym węzłem jest
stacja Nysa, która obsługuje zarówno przewozy o zasięgu lokalnym, jak
i regionalnym w kierunku Opola, Brzegu, Kędzierzyna-Koźla, Kluczborka i Gliwic.
W ciągu doby ze stacji Nysa odchodzi 29 połączeń. Innym ważnym węzłem jest
stacja Prudnik, obsługująca przewozy o zasięgu lokalnym i regionalnym w kierunku
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Należy również wskazać, iż zgodnie z aktualną mapą sieci kolejowej w Polsce,
opracowanej przez Polskie Linie Kolejowe S.A., przez teren Partnerstwa Nyskiego
przebiega również linia kolejowa nr 306 – aktualnie modernizowana
i przebudowywana. Zostanie ona dopuszczona do ruchu po zakończeniu prac. Linia
kolejowa nr 306 rozpoczyna swój bieg w Prudniku, a kończy w Krapkowicach.
Przebiega przez następujące stacje kolejowe/ przystanki osobowe: Prudnik,
Józefówek, Biała Prudnicka, Krobusz, Łącznik, Moszna, Strzelczyki, Łowkowice,
Krapkowice.

Nysy, Brzegu, Kędzierzyna-Koźla i Gliwic. Prudnik nie posiada bezpośredniego
połączenia kolejowego z Opolem. W ciągu doby odchodzi stąd 14 połączeń.
W transporcie kolejowym przewozy wykonywane są przez dwóch
przewoźników: Przewozy Regionalne sp. z o.o. i Koleje Dolnośląskie sp. z o.o.
Dla przykładu podróż z Nysy do Kędzierzyna-Koźla trwa 1 godz. i 39 min,
a z Prudnika około godziny. Jedynie z Nysy możliwe jest odbycie podróży pociągiem
do Opola – podróż ta potrwa 1 godz. i 18 min.
Tabela 10 Stacje kolejowe i przystanki osobowe czynne na terenie OF PN
2020
Powiat

prudnicki

Gmina

Nazwa stacji/ przystanku
kolejowego czynnego

Liczba połączeń
w ciągu doby

Biała

---

---

Lubrza

Dytmarów

14

Szybowice

14

Prudnik

14

Branice

---

---

Głubczyce

---

---

Kietrz

---

---

Nowy Świętów

14

Głuchołazy

8

Głuchołazy Miasto

8

Nowy Świętów

14

Nowy Las

14

---

---

Mańkowice

18

Jasienica Dolna

18

Budzieszowice

18

Łambinowice

18

Sowin

18

Prudnik

głubczycki

Głuchołazy
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nyski

Korfantów

Łambinowice

Powiat

Gmina

Nazwa stacji/ przystanku
kolejowego czynnego
Otmuchów Jezioro /jedynie
ruch towarowy/

Otmuchów

Otmuchów /jedynie ruch
towarowy/
Wójcice /jedynie ruch
towarowy/

Paczków

Skoroszyce

Nysa

brzeski

Grodków

Liczba połączeń
w ciągu doby

bd
bd
bd

Paczków /jedynie ruch
towarowy/

Bd

Skoroszyce

10

Chróścina Nyska

10

Stary Grodków

10

Nysa

29

Wyszków Śląski

18

Kubice

18

Grodków Śląski

10

Lipowa Śląska

10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://mapa.bazakolejowa.pl/ oraz http://rozklad-pkp.pl/

Z powyższych danych wynika, że gmina Biała, gmina Branice, gmina
Głubczyce, gmina Kietrz oraz gmina Korfantów nie posiadają czynnych przystanków
i stacji kolejowych.
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Podstawowe charakterystyki poszczególnych linii zestawiono w poniższej
tabeli.

Odjazdy w kierunku

Kędzierzyna
- Koźla

Legnicy

JEDYNIE
RUCH
TOWAROWY

JEDYNIE
RUCH
TOWAROWY

Nysa (g. Nysa) – s.k.

8

9

Nowy Świętów (g. Głuchołazy) – s.k.

8

9

Nowy Las (g. Głuchołazy) – p.o.

6

7

Szybowice (g. Prudnik) – p.o.

6

7

Prudnik (g. Prudnik) – s.k.

6

7

Dytmarów (g. Lubrza) – p.o.

6

7

Racławice Śląskie (g. Głogówek) – s.k.

6

7

Głogówek (g. Głogówek) – s.k.

6

7

Twardawa (g. Głogówek) – s.k.

6

7

s.k. – stacja kolejowa

Nr tabeli SRJP4

Elektryfikacja

Liczba torów

Kategoria

Odjazdy w ciągu
doby

Typ

Stacje i przystanki
osobowe na
obszarze OF PN
2020 wraz z
podaniem gminy

Nazwa

Numer linii

Tabela 11 Charakterystyka poszczególnych linii kolejowych na obszarze OF
PN 2020

p.o. – przystanek osobowy

niezelektryfikowana

235
235

Radzikowice (g. Nysa) – p.o.
Nysa (g. Nysa) – s.k.

5
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niezelektryfikowana

Goświnowice (g. Nysa) – s.k.

dwutorowa

Wójcice (g. Otmuchów) – p.o.

dwutorowa

Otmuchów (g. Otmuchów) – s.k.

magistralna

Katowice-Legnica
(Podsudecka Magistrala Kolejowa PMK)

137

Otmuchów Jezioro (g. Otmuchów) –
p.o.

magistralna

Paczków (g. Paczków) – s.k.

4

SRJP: Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów.

5

Gmina poza OF PN 2020

11

11

11

Jasienica Dolna (g. Łambinowice) – p.o.

11

11

Łambinowice (g. Łambinowice) – s.k.

11

11

Sowin (g. Łambinowice) – p.o.

11

11

Odjazdy w kierunku

Brzegu

Nysy

Nysa (g. Nysa) – s.k.

5

-

Pakosławice (g. Pakosławice) – p.o.

5

5

Skoroszyce (g. Skoroszyce) – p.o.

5

5

Chróścina Nyska (g. Skoroszyce) – p.o.

5

5

Stary Grodków (g. Skoroszyce) – p.o.

5

5

Grodków Śląski (g. Grodków) – p.o.

5

5

Lipowa Śląska (g. Grodków) – p.o.

5

5

Odjazdy w kierunku

Głuchołazy

Nysy

Nysa (g. Nysa) – s.k.

9

-

Nowy Świętów (g. Głuchołazy) – p.o.

9

9

Głuchołazy (g. Głuchołazy) – p.o.

2

2

Głuchołazy Miasto (g. Głuchołazy – p.o.

2

2

6

Gmina poza OF PN 2020

Elektryfikacja

Liczba torów

Nr tabeli SRJP4
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11

202

Mańkowice (g. Łambinowice) – p.o.
Budzieszowice (g. Łambinowice) – p.o.

246

11

203

11

niezelektryfikowana

Kubice (g. Nysa) – p.o.

niezelektryfikowana

11

niezelektryfikowana

11

jednotorowa

Wyszków Śląski (g. Nysa) – p.o.

jednotorowa

-

jednotorowa

11

drugorzędna

Nysa (g. Nysa) – s.k.

pierwszorzędna

Kategoria

Odjazdy w ciągu
doby
Nysy

Źródło: Opracowanie własne

6

Typ

Stacje i przystanki
osobowe na
obszarze OF PN
2020 wraz z
podaniem gminy

Opola

drugorzędna

Nysa – Głuchołazy – Mikulovice (Czechy)

Nysa-Grodków-Brzeg

Opole Główne -Nysa

Nazwa

Numer linii
287
288
343

Odjazdy w kierunku

Analiza wykazała również, że przez miejscowość Głuchołazy przebiega
czeska linia kolejowa z miejscowości Kronov do miejscowości Jesenik. Połączenie to
biegnie przez: Kronov, Město Albrechtice, Třemešná, Jindřichov, Głuchołazy,
Mikulovice, Hradec, Písečná, Česká Ves, Jeseník. Połączenie to obejmuje gminę
położoną na terytorium partnerstwa nyskiego – Głuchołazy. Z Dworca PKP
Głuchołazy w kierunku Kronova realizowane są 4 połączenia, tyle samo połączeń (4)
realizowanych jest w kierunku Jesenika (numery pociągów: 1660, 1661, 1662,
1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668). Wskazane połączenie kolejowe jest
niezelektryfikowane i jednotorowe.

4.4 Stan dworców kolejowych w głównych miastach OF PN 2020
wraz z dokumentacją zdjęciową
Podczas realizacji zamówienia odbyto wizję terenową dworców kolejowych
w Nysie, Prudniku, Głubczycach oraz Grodkowie.
Dworzec kolejowy w Nysie
Dworzec zlokalizowany jest przy ul. Racławickiej 1, w centralnej części miasta.
Przed budynkiem dworca znajduje się przystanek komunikacji PKS. Tory kolejowe
biegną przed miasto w układzie północ-południe, równolegle do drogi krajowej nr
41.
Stan dworca nie budzi większych zastrzeżeń. Dworzec jest czysty i zadbany,
a jego forma architektoniczna wydaje się przyjemna i dobrze wkomponowana
w najbliższe otoczenie. W budynku dworcowym działa czynna poczekalnia oraz kasy
biletowe. W budynku brak WC. Poczekalnia jest dużym przestronnym
pomieszczeniem, z liczbą ławek, która wystarcza do obsługi pasażerów. Perony są
asfaltowe i dobrze oznakowane, napisy są czytelne. Na peronie znajdują się ławki
oraz tablice z rozkładem jazdy.
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Jednakże obecny stan techniczny dworca nie spełnia warunków centrum
przesiadkowego. Wydaje się, że budynek wraz z obszarem przyległym powinien być
poddany rewitalizacji. Poniżej dokumentacja w postaci zdjęć dworca.

Rysunek 19 Front budynku dworcowego oraz przystanek komunikacji PKS

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 20 Wejście do budynku dworca kolejowego w Nysie

Rysunek 21 Perony dworca kolejowego w Nysie

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 22 Oznakowanie na peronie

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 23 Pomieszczenie poczekalni

Źródło: Opracowanie własne

Dworzec kolejowy w Prudniku
Dworzec zlokalizowany jest przy ul. Dworcowej 1, w północnej części miasta.
Tory kolejowe biegną przez miasto w układzie wschód-zachód. Dworzec
usytuowany jest w ładnym, XIX wiecznym budynku. Dworzec wydaje się być czysty
i zadbany. W budynku dworcowym znajduje się poczekalnia, która niestety jest
nieczynna. W budynku brak toalet. Zaglądając do środka, widać, że poczekalnia jest
dużym i przestronnym pomieszczeniem, z wystarczającą liczbą ławek. Perony są
brukowane i dobrze oznakowane, napisy są czytelne. Na peronie występują ławki
oraz tablice z rozkładem jazdy.
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Jednakże obecny stan techniczny dworca nie spełnia warunków centrum
przesiadkowego. Wydaje się, że budynek wraz z obszarem przyległym powinien być
poddany rewitalizacji.

Rysunek 24 Budynek dworca kolejowego w Prudniku

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 25 Perony dworca kolejowego w Prudniku

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 26 Poczekalnia dworca widziana od zewnątrz

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 27 Oznakowanie peronu na dworcu kolejowym w Prudniku

Dworzec kolejowy w Głubczycach
Dworzec zlokalizowany jest przy ul. Dworcowej 1, w centralnej części miasta.
Tory kolejowe biegną przez gminę w układzie północ-południe, a przez centrum
miasta w układzie wschód-zachód, patrząc z lotu ptaka tory układają się w kształt
litery „S”.
Dworzec kolejowy jest nieczynny – przez Głubczyce nie przebiega żadna
czynna linia kolejowa. Dworzec niszczeje i jest obiektem aktów wandalizmu. Jego
stan techniczny jest zły. Wydaje się, że budynek wraz z obszarem przyległym
powinien być poddany rewitalizacji. Poniżej dokumentacja zdjęciowa dworca.
Rysunek 28 Budynek nieczynnego dworca kolejowego w Głubczycach
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Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 29 Widok nieczynnych peronów wraz z oznakowaniem

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 30 Widok nieczynnych peronów wraz z oznakowaniem

Dworzec kolejowy w Grodkowie
Dworzec kolejowy zlokalizowany jest przy ulicy Warszawskiej 44
w Grodkowie, w zachodniej części miasta. Tory kolejowe biegną przez gminę
w układzie północ - południe. Przez gminę przebiega czynna linia kolejowa nr 288
relacji Nysa – Brzeg.
Budynek dworca kolejowego w Grodkowie oraz znajdujący się przed nim plac
manewrowy, z którego odjeżdżają autobusy stanowi własność Gminy Grodków.
W budynku dworca znajduje się: Straż Miejska, drobne punkty handlowe, dyżurny
ruchu komunikacji samochodowej oraz 6 mieszkań komunalnych. Podczas realizacji
badania w części budynku trwał remont. Nie ma na dworcu kasy biletowej ani
toalet.
Dojście na peron wymaga remontu – płyty chodnikowe są nierówne,
a przejście betonowe – popękane z dziurami. Perony dworcowe są zadaszone, a ich
platforma jest betonowa. Na peronie są ławki oraz tablice z rozkładem jazdy.
Oznakowanie stacji jest widoczne i czytelne. Pomimo prac remontowych budynek
oraz teren przyległy powinien zostać poddany rewitalizacji. Obecny stan dworca nie
predestynuje go do stania się centrum przesiadkowym.
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Rysunek 31 Budynek dworca od strony platformy peronowej

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 32 Oznakowanie stacji kolejowej

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 33 Widok peronu w Grodkowie

Rysunek 34 Dojście na peron na stacji Grodków

Źródło: Opracowanie własne

4.5 Polityka transportowa województwa, a rozwój OF PN 2020
Polityka transportowa województwa opolskiego na lata 2014-2020 zakłada
podjęcie prac inwestycyjnych na kilku kluczowych liniach kolejowych w regionie,
a także wdrożenie wspólnego biletu.
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W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020 planowany jest m.in. kontrakt na dostawę kolejnych pojazdów
szynowych oraz podniesienie parametrów prędkości i poziomu obsługi podróżnych
w ramach modernizacji i rewitalizacji trzech tras kolejowych: Opole – Nysa, Opole
– Kluczbork oraz Nysa – Brzeg.
Zaplanowane działania nie pozostawiają wątpliwości, że intencją władz
woj. opolskiego jest dążenie do wzrostu znaczenia transportu kolejowego
w obsłudze komunikacyjnej regionu.
Na Opolszczyźnie mają być prowadzone w najbliższych latach działania
zmierzające do synchronizacji rozkładów jazdy pociągów i autobusów. Władze
województwa chcą również podjąć działania związane z integracją taryfową różnych
podsystemów transportu publicznego.

4.6 Opis dworców autobusowych
Gmina Głubczyce – Dworzec Autobusowy
Dworzec autobusowy w Głubczycach znajduje się przy ulicy Dworcowej. Ulica
ta jest głównym punktem przesiadkowym dla mieszkańców. Siedziba dworca
autobusowego jest jednocześnie bazą postojową autobusów dostępną dla
kilkudziesięciu autobusów. Warto zwrócić uwagę, iż dworzec autobusowy
w Głubczycach jest wyposażony w wiaty przystankowe, ławki oraz zewnętrzne
metalowe kosze na śmieci. Brak natomiast kasy biletowej, informacji oraz toalet.
Nawierzchnia placu – asfaltowa, stan chodników został oceniony jako przeciętny.
Rysunek 35 Dworzec autobusowy PKS Głubczyce
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Źródło: opracowanie własne

Rysunek 36 Stan techniczny dworca autobusowego w Głubczycach

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 37 Stan techniczny dachu głównej wiaty dworca autobusowego
w Głubczycach

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 38 Nawierzchnia dworca autobusowego w Głubczycach

Źródło: opracowanie własne

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 39 Tablica odjazdów i przyjazdów na dworcu autobusowym
w Głubczycach
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Rysunek 40 Metalowe
w Głubczycach

źródło: opracowanie własne

kosze

na

śmieci

na

dworcu

autobusowym

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 41 Ławki na dworcu autobusowym w Głubczycach
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Rysunek 42 Tablica z rozkładem jazdy dostępna dla wszystkich pasażerów

źródło: opracowanie własne

Rysunek 43 Dworzec autobusowy w Głubczycach – dostępne stanowiska
autobusowe

źródło: opracowanie własne

Gmina Głuchołazy – Dworzec Autobusowy
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W gminie Głuchołazy dworzec autobusowy umiejscowiony jest przy
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 10. Plac znajdujący się na dworcu autobusowym
jest pokryty płytami, często nierównymi. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku
chodników gdzie często można zauważyć ich nierówną powierzchnię. Warto zwrócić
uwagę, iż jedynymi elementami pojawiającymi się w tej infrastrukturze transportu
publicznego jest mała ilość koszy na śmieci. Należy ponadto wyodrębnić dostępność
toalet na terenie dworca autobusowego. Na terenie dworca autobusowego brak
ławek przy przystanku szkolnym, brak również kasy biletowej. Pamiętać należy
również o tym, iż duża liczba przystanków nie posiada wiaty autobusowej.

Rysunek 44 Widok na wiatę przystankową w Głuchołazach

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 45 Widok na przystanki oraz na plac autobusowy

źródło: opracowanie własne

Rysunek 46 Elementy małej architektury (metalowe kosze) w Głuchołazach

źródło: opracowanie własne

źródło: opracowanie własne

nawierzchni

przystanku

na

dworcu

autobusowym
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Rysunek 47 Stan
w Głuchołazach

Rysunek 48 Metalowe poręcze oddzielają stanowiska autobusowe od siebie

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 49 Stan nawierzchni placu autobusowego w Głubczycach

źródło: opracowanie własne

Rysunek 50 Odjazdy innych
w Głuchołazach

przewoźników z

dworca

autobusowego

źródło: opracowanie własne

Gmina Grodków – Dworzec Autobusowy
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Dworzec autobusowy w Grodkowie znajduje się przy ul. Warszawskiej 44.
Dworzec autobusowy posiada nierówną nawierzchnię brukowo-płytową. Chodniki
znajdujące się na dworcu są w położone z płyt, w stanie popękanym, często
o nierównych krawędziach. Poza nierównościami, które dotyczą chodników, można
zauważyć również wiele nierówności w infrastrukturze drogowej. Dworzec
autobusowy wyposażony jest w ławki i kosze na śmieci, natomiast brak jest m.in.:
wiat na przystankach, kasy biletowej, oraz toalet. Dojazd do dworca autobusowego
może być utrudniony z powodu braku stosownych znaków informujących
o lokalizacji dworca.

Rysunek 51 Nawierzchnia Dworca autobusowego w Grodkowie

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 52 Przystanki początkowe autobusów na dworcu autobusowym w
Grodkowie

źródło: opracowanie własne

Rysunek 53
w Grodkowie

Nawierzchnia

znajdująca

się

wokół

budynku

dworca

źródło: opracowanie własne

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 54 Plac dworca autobusowego jest miejscem postojowym dla
kilkunastu autobusów

Rysunek 55 Przystanki początkowe autobusów na dworcu autobusowym w
Grodkowie

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 56 Nawierzchnia postojowa autobusów w Grodkowie

źródło: opracowanie własne

Rysunek
57
Większość
przystanków
w Grodkowie nie posiada zadaszenia

autobusowych

na

dworcu

źródło: opracowanie własne

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 58 Stan chodników dworca autobusowego w Grodkowie

Rysunek 59 Siedziba dyżurnego ruchu dworca autobusowego w Grodkowie

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 60
w Grodkowie

Elementy

źródło: opracowanie własne

małej

architektury

dworca

autobusowego

Rysunek 61
w Grodkowie

Jedyny

przystanek

z

wiatą

na

dworcu

autobusowym

źródło: opracowanie własne

Miasto Nysa – Dworzec Autobusowy
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Dworzec autobusowy w Nysie zlokalizowany jest przy ul. Racławickiej 1.
Dojazd na dworzec autobusowy jest możliwy dzięki dobremu oznakowaniu.
W godzinach od 5:00 do 18:30 istnieje możliwość zakupu biletu w kasie biletowej
znajdującej się w budynku dworca autobusowego. Chodniki znajdujące się przy
dworcu autobusowym są w przeważającej części ułożone równo, materiał - kostka
brukowa (powyższe nie dotyczy przystanków nr 7,8,9 oraz 10). Plac manewrowy
posiada nawierzchnię częściowo z kostki kamiennej, a częściowo z płyt betonowych
„trylinka”. Należy zaznaczyć, iż dworzec nie posiada wiat na przystankach oraz
toalet, natomiast dostępne są kosze na śmieci przy przystankach oraz ławki.

Rysunek 62 Plac autobusowy
autobusom w Nysie

zapewnia

wiele

miejsc

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 63 Kasa biletowa na dworcu autobusowym w Nysie

źródło: opracowanie własne

postojowych

Rysunek 64 Stanowiska przystanków autobusowych w Nysie

źródło: opracowanie własne

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 65 Stan chodnika znajdujący się wokół stanowisk autobusowych

Rysunek 66 Elementy małej architektury na dworcu autobusowym w Nysie

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 67 Stanowiska przystanków autobusowych w Nysie

źródło: opracowanie własne

Rysunek 68 Plac dworca autobusowego wyłożony jest charakterystycznym
kamieniem

źródło: opracowanie własne

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 69 Plac dworca obejmuje kilkanaście stanowisk przystanków
autobusowych

Rysunek 70 Stan nawierzchni przy przystanku nr 7 w Nysie
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źródło: opracowanie własne

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 71 Przystanki autobusowe w Nysie
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Rysunek 72 Każde stanowisko przystanku autobusowego posiada kosz na
śmieci

źródło: opracowanie własne

Rysunek 73 Rozmieszczenie stanowisk przystanków w Nysie

źródło: opracowanie własne

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 74 Stan nawierzchni placu autobusowego w Nysie

Rysunek 75 Plac autobusowy jest miejscem dla kilkunastu autobusów

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 76 Godziny otwarcia dworca autobusowego i kasy biletowej

źródło: opracowanie własne

Gmina Otmuchów – Dworzec Autobusowy
Dworzec autobusowy w Otmuchowie znajduje się przy ul. Mickiewicza. Na
placu autobusowym brak informacji mówiącej o tym, iż jest to przystanek PKS,
w związku z czym przystankiem umownym jest przystanek „przy targowisku”. Na
dworcu autobusowym występują ławki oraz kosze na śmieci. Zarówno nawierzchnia
placu jak również stan chodników jest zadowalający, gdy nie występują
nierówności. Dworzec autobusowy nie posiada wiat przystankowych, kasy biletowej
oraz toalet.
Rysunek 77 Plac autobusowy wokół umownego przystanka w Otmuchowie
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źródło: opracowanie własne
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Rysunek 78 Stan chodników i nawierzchni wokół przystanka
autobusowego w Otmuchowie

źródło: opracowanie własne

Rysunek 79 Stan ławek dostępnych nieopodal przystanka umownego
w Otmuchowie
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źródło: opracowanie własne
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Rysunek 80
targowisku

Przystanek

umowny

w

Otmuchowie

znajduje

się

przy

źródło: opracowanie własne

Gmina Paczków – Dworzec Autobusowy
Dworzec autobusowy w Paczkowie zlokalizowany przy ul. Staszica 27 jest
dworcem posiadającym tylko elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na

śmieci. Poza wyżej wymienionymi elementami brak kasy biletowej, toalet, wiaty
przystankowej a także chodnika.
Rysunek 81 Plac dworca autobusowego w Paczkowie

źródło: opracowanie własne

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 82 Brak chodników na placu dworca autobusowego w Paczkowie
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Rysunek 83 Nawierzchnia placu autobusowego w Paczkowie

źródło: opracowanie własne

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 84 Elementy małej infrastruktury w Paczkowie – ławki oraz kosze
na śmieci

Rysunek 85 Plac autobusowy w Paczkowie znajduje się w centrum
miejscowości

źródło: opracowanie własne

Gmina Prudnik – Dworzec Autobusowy
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Dworzec autobusowy zlokalizowany jest przy ulicy Kościuszki. W Prudniku
znajdują się wiaty autobusowe oraz zewnętrzne metalowe kosze. Ponadto otwarta
jest także kasa biletowa oraz toalety. Na dworcu autobusowym jest kilka miejsc
postojowych dla autobusów, nie ma natomiast wystarczającej ilości ławek dla
pasażerów. Nawierzchnia asfaltowa posiada liczne dziury.

Rysunek 86 Dworzec autobusowy w Prudniku

źródło: opracowanie własne

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 87 Dworzec autobusowy w Prudniku nie posiada ławek dla
pasażerów

Rysunek 88 Nawierzchnia dworca autobusowego w Prudniku

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 89 Miejsce postojowe dla autobusów w Prudniku

źródło: opracowanie własne

źródło: opracowanie własne
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Rysunek 90 Wiata przystankowa w Prudniku

5 Opis istniejącej sieci transportu zbiorowego wraz
ze szczegółową inwentaryzacją połączeń oraz
opracowaniem kartograficznym
5.1 PKS Nysa
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o. obsługuje
ponad 183 linie autobusowe na 23 trasach – zarówno na terenie powiatu nyskiego,
powiatów z nim sąsiadujących, jak również na obszarze kilku wybranych większych
miast w województwie opolskim.
Główne kierunki przejazdów organizowanych przez PKS Nysa odbywają się na
trasach prowadzących do stolic gmin należących do powiatu nyskiego, a także do
Opola.
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Rysunek 91 Schemat połączeń PKS Nysa

Źródło: Strona internetowa PKS Nysa spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nysa zapewnia pasażerom
dojazd do miejscowości położonych na obszarach następujących gmin:
 część południowa: Głuchołazy;
 część północna: Pakosławice, Skoroszyce;
 część zachodnia: Otmuchów, Kamienica, Paczków;
 część wschodnia: Korfantów, Łambinowice.
Najwięcej bezpośrednich kursów wykonywanych jest do Głuchołaz – 18 par
kursów w ciągu dnia. W soboty do tego miasta wykonywane są jedynie 3 kursy,
natomiast w niedziele nie ma żadnego połączenia. Wśród linii o największej ilości
kursów bezpośrednich obsługiwanych w dni robocze przez PKS Nysa znajduje się
linia obsługująca trasę Nysa Dworzec Autobusowy – Opole Reymonta. Od
poniedziałku do piątku wykonywanych jest tu 14 par kursów, natomiast w soboty
i niedziele tylko 8 par. Paczków to miejscowość, do której w dni robocze
wykonywanych jest łącznie 7 kursów bezpośrednich, w soboty liczba ta spada
jednak do 3, a w niedziele kierunek ten w ogóle nie jest obsługiwany. Stosunkowo
dobre połączenie istnieje pomiędzy Nysą a Korfantowem, gdzie w ciągu tygodnia
przejeżdża dziennie 10 autobusów, jednak w soboty i niedziele – żaden.
Przewoźnik oferuje połączenia w weekend w ograniczonym zakresie.

Dzień
roboczy

Sobota

Niedziela

9

3

0

GŁUCHOŁAZY P.DW. (przez POLSKI
ŚWIĘTÓW)

5

0

0

NYSA D.A..

GŁUCHOŁAZY P.DW. (przez STARY LAS/
KOŚCIÓŁ)

4

0

0

4

NYSA D.A.

SŁAWNIOWICE GRANICA (przez
BISKUPÓW I/ SKRZ.)

1

0

0

5

NYSA D.A.

SŁAWNIOWICE GRANICA (przez
GIERAŁCICE III/ KOŚCIÓŁ)

3

0

0

6

NYSA D.A.

SZKLARY I/ KOŚCIÓŁ (przez KARŁOWICE
WIELKIE)

3

0

0

7

NYSA D.A.

GOWOROWICE (przez KAMIENNIK)

2

0

0

Lp.

Z

1

NYSA D.A.

2

NYSA D.A.

3

Do
GŁUCHOŁAZY ul. LOMPY/ SZPITAL
(przez POLSKI ŚWIĘTÓW)
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Tabela 12 Wyszczególnienie połączeń PKS Nysa
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Lp.

Z

Do

Dzień
roboczy

Sobota

Niedziela

8

NYSA D.A.

OTMUCHÓW ul. MICKIEWICZA P.DW.
(przez WÓJCICE)

1

0

0

9

NYSA D.A.

OTMUCHÓW ul. MICKIEWICZA P.DW.
(przez KAŁKÓW)

1

0

0

10

NYSA D.A.

ŁĄKA (przez KAŁKÓW)

2

0

0

11

NYSA D.A.

SARNOWICE (przez OTMUCHÓW)

1

0

0

12

NYSA D.A.

GOŚCICE III (przez OTMUCHÓW)

4

0

0

13

NYSA D.A.

KAMIENICA/ SKRZ. (przez OTMUCHÓW)

5

0

0

14

NYSA D.A.

RZYMIANY

1

0

0

15

NYSA D.A.

NYSA D.A. (przez FRĄCZKÓW)

3

0

0

16

NYSA D.A.

CHRÓŚCINA SZKOŁA (przez SKOROSZYCE)

2

0

0

17

NYSA D.A.

CZARNOLAS III (przez SKOROSZYCE)

4

0

0

18

NYSA D.A.

SIDZINA (przez LASOCICE)

4

0

0

19

NYSA D.A.

KORFANTÓW P.DW. (przez BIELICE I)

3

0

0

20

NYSA D.A.

KORFANTÓW P.DW. (przez JASIENICA
DOLNA)

1

0

0

21

NYSA D.A..

KORFANTÓW P.DW. (przez WŁODARY)

2

0

0

22

NYSA D.A.

NYSA D.A. (przez KORFANTÓW,
ŁAMBINOWICE)

3

0

0

23

NYSA D.A.

RZYMKOWICE (przez JASIENICA DOLNA)

1

0

0

24

NYSA D.A.

PLEŚNICA (przez WĘŻA WIEŚ)

3

0

0

25

NYSA D.A.

OPOLE, REYMONTA (przez NIEMODLIN)

14

8

8

26

NYSA D.A.

GRODKÓW, ul. WARSZAWSKA/P.DW.
(przez BIECHÓW)

2

0

0

27

BYKOWICE

BYKOWICE (przez
PAKOSŁAWICE/GIMNAZJUM)

2

0

0

28

NYSA D.A.

PACZKÓW ul. KOŁŁĄTAJA (przez
OTMUCHÓW)

6

3

0

29

NYSA D.A.

PACZKÓW P.DW. (przez OTMUCHÓW)

1

0

0

Lp.

Z

Do

Dzień
roboczy

Sobota

Niedziela

30

NYSA D.A.

REŃSKA WIEŚ

2

0

0

Źródło: Opracowanie własne

Wśród miejscowości pośrednich pomiędzy wymienionymi w tabeli
przystankami początkowymi i końcowymi, najłatwiej dostać się do miejscowości
Pakosławice, która zlokalizowana jest na północ od miasta Nysa. W dni robocze
wykonywanych jest w tym kierunku 26 par kursów, natomiast w weekendy – 8 par.
Dobre połączenie występuje również pomiędzy Nysą a Hanuszowem, Strobicami,
Sidziną. Z Nysy łatwo dostać się również do Otmuchowa oraz Głuchołaz, Paczkowa i
Opola.

Lp.

Do

Robocze

Soboty

Niedziele

1

Pakosławice

26

8

8

2

Hanuszów, Strobice

23

8

8

3

Sidzina

21

8

8

4

Otmuchów

19

3

0

5

Głuchołazy, Podkamień, Przełęk, Głębinów,
Wójcice

18

3

0

6

Malerzowice Wielkie

17

8

8

7

Paczków, Frydrychów, Ścibórz

16

3

0

8

Opole, Niemodlin, Polski Świętów, Nowy
Świętów,

14

8

8

9

Wilamowa, Stary Paczków, Korfantów

10

3

0

10

Korfantów

10

0

0

11

Makowice, Skoroszyce, Trzeboszowice,
Dziewiętlice, Ujeździec, Unikowice, Rusocin,
Piątkowice

6

0

0
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Tabela 13 Ilość kursów wykonywanych do danych miejscowości w podziale
na dni tygodnia

Lp.

Do

Robocze

Soboty

Niedziele

12

Kamienica, Goświnowice, Grądy,
Goraszowice, Siedlec, Rysiowice, Karłowice,
Kamiennik

5

0

0

13

Czarnolas, Gościce, Sławniowice, Mroczkowa,
Hajduki Nyskie, Stary Las, Nowy Las,
Charbielin, Lasocice, Markowice, Łączki,
Biskupów, Burgrabice, Rzymiany

4

0

0

14

Pleśnica, Reńska Wieś, Bielice, Okopy,
Łambinowice, Wierzbie, Siestrzechowice,
Kwiatków, Buków, Kałków, Łąka, Przydroże,
Niwnica, Wierzbięcice, Węża Wieś, Ścinawa,
Jegielnica, Ligota Ścinawska, Złotogłowice,
Prusinowice, Zurzyce, Wilemowice

3

0

0

15

Chróścina, Grodków, Goworowica,
Radzikowice, Nowaki, Biechów, Radowice,
Jaszów, Bogdanów, Rogów, Strzegów,
Jędrzejów, Wójtowice, Kłodobok,
Cieszanowice, Chociebórz, Lipniki, Białowieża,
Jasienica Dolna, Drogoszów, Myszowice,
Wielkie Łąki, Konradów, Wyszków, Kubice,
Włodary, Rynarcice, Kuropas, Biała Nyska,
Wierzbno

2

0

0

16

Rzymkowice, Sarnowice, Jodłów, Piotrowice,
Krakówkowice, Meszno, Ratnowice, Śliwice,
Goszowice, Śmiłowice, Włostowa, Kuźnica
Ligocka, Borek, Przechód, Nieradowice,
Maciejowice, Janowa, Lasowice, Lubiatów,
Ligota Wielka

1

0

0
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Źródło: Opracowanie własne

PKS Nysa w bardzo niewielkim stopniu zapewnia mieszkańcom transport
w soboty i niedziele. W soboty do Głuchołaz wykonywane są jedynie 3 kursy,
natomiast w niedziele nie ma w tym kierunku żadnego połączenia. Poza
Głuchołazami należy zwrócić jeszcze uwagę na miejscowość Paczków, do której
również w soboty wykonywane są 3 kursy, które obsługują jednocześnie
miejscowość Wójcice.

Rysunek 92 Autobus PKS Nysa

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: http://www.pksnysa.pl
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Rysunek 93 Fragment aktualnego rozkładu na stronie internetowej PKS
Nysa

Strona internetowa PKS Nysa nie jest ani zbyt przejrzysta, ani przyjazna dla
potencjalnych pasażerów. Jej struktura utrudnia dotarcie do konkretnych
informacji, mimo że są one zamieszczone w witrynie. Strona PKS Nysa zawiera
wszystkie przydatne informacje takie jak dane kontaktowe, wykaz połączeń, wykaz
ulg ustawowych, wzory dokumentów uprawniających do ulg, cenniki, schematy tras
oraz przebieg tras poszczególnych linii. Rozkład jest przedstawiony w miarę
przejrzyście, jednak oznaczenia znajdujące się przy konkretnych kursach, a także
ich wyjaśnienie w legendzie sprawiają wrażenie chaotycznych i mało estetycznych.
Dla przeciętnego użytkownika, trudnym może okazać się rozstrzygnięcie, które
autobusy na pewno kursują w soboty lub niedziele. Poszukiwanie takiej informacji
może też zająć więcej czasu niż powinno. Cennik biletów jest przedstawiony przy
każdym kursie, co jest atutem, jednak taryfowy cennik powinien zostać
zamieszczony w osobnej zakładce, gdyż umieszczenie go w zakładce „Ogłoszenia”
nie jest zbyt intuicyjne dla pasażera.

5.2 MZK Nysa
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zapewnia transport na terenie miasta Nysa w ramach 12 linii autobusowych.
Najwięcej kursów w dni robocze na wydłużonych liniach, wykonywanych jest
pomiędzy Iławą a Aleją Wojska Polskiego (linia E1, 7 kursów dziennie). 4 kursy
wykonywane są na wydłużonej linii B1, pomiędzy Kępnicą a Złotogłowicami, która
kursuje również w soboty (8 kursów) oraz niedziele (5 kursów).
W dni robocze 3 kursy na wydłużonej trasie realizowane są przez następujące linie:
 A1: Domaszkowice Pętla – Głębinów Pętla
 A2: Kubice Pętla – Jędrzychów Sklep
 B3: Kępnica – Regulice
Najmniej kursów (1 w dni robocze) pomiędzy najbardziej odległymi punktami
danej trasy wykonywanych jest na liniach:
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 C2: Kubice – Goświnowice
 D1: Ujejskiego Szkoła – Nowowiejska Pętla
 D2: Jeziorna Domat – Nowowiejska Pętla
 E2: Jarnołtów – Aleja Wojska Polskiego

Tabela 14 Liczba kursów danej linii pomiędzy krańcowymi przystankami
(linia wydłużona)
Nazwa
linii

Z

Do

Dzień roboczy

Sobota

Niedziela

A1

Domaszkowice
Pętla

Głębinów Pętla

3

0

0

A2

Kubice Pętla

Jędrzychów Sklep

3

0

0

B1

Kępnica Pętla

Złotogłowice Pętla

4

8

5

B2

Przełęk POM
(Kępnica)

Kaczkowskiego
(Złotogłowice Pętla)

2

0

0

B3

Kępnica

Regulice

3

0

0

B4

Regulice

Przełęk POM (przez
Kolejową)

2

0

0

C1

Lipowa Pętla

Goświnowice Pętla

2

0

0

C1

Lipowa 2

Otmuchów

5

0

0

C2

Piłsudskiego
Zajezdnia

Otmuchów

3

0

0

C2

Kubice Pętla

Goświnowice Pętla

1

0

0

D1

Ujejskiego Szkoła

Nowowiejska Pętla

1

0

0

D2

Jeziorna Domat

Nowowiejska Pętla

1

0

0

E1

Iława

Aleja Wojska
Polskiego

7

0

0

E2

Jarnołtów

Aleja Wojska
Polskiego

1

0

0

Źródło: Opracowanie własne

Nazwa
linii

Z

Do

Dzień roboczy

Sobota

Niedziela

A1

Piłsudskiego Opex

Otmuchowska

30

10

3

A2

Piłsudskiego Opex

Jędrzychów Sklep

11

0

0

B1

Piłsudskiego Opex

Grodkowska

19

10

6

B2

Piłsudskiego Opex

Cmentarz
Złotogłowicka

4 (+2 do
Grodkowskiej)

7

5
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Tabela 15 Wykaz skróconych linii MZK Nysa

Nazwa
linii

Z

Do

Dzień roboczy

Sobota

Niedziela

B3

Piłsudskiego Opex

Regulice

7

0

0

B4

Grodkowicka
Koszary

Przełęk POM

5

0

0

C1

Piłsudskiego Polmo

Goświnowice Pętla

12

9

6

C2

Piłsudskiego Opex

Jędrzychów (część
skręca do Sękowic,
część do Goświnowic)

11

11

6

D1

Piłsudskiego
Przychodnia

Nowowiejska Pętla

13

0

0

D2

Mickiewicza Sienk.

Nowowiejska Pętla

12

0

0

E1

Koperniki Pętla

Aleja Wojska Polskiego
Pętla

9 (+2 do zajezdni
Piłsudskiego)

0

0

E2

Iława Pętla

Aleja Wojska Polskiego

10

5

3

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 94 Autobus MZK Nysa

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 95 Autobus MZK Nysa

Źródło: Opracowanie własne

5.3 Arriva sp. z o.o. odział w Prudniku
Arriva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada swój oddział
w Prudniku, skąd zapewnia dojazd bezpośredni do 25 miejscowości, przy użyciu 50
różnych tras.

Do miejscowości Biała wykonywanych jest łącznie 17 kursów dziennie od
poniedziałku do piątku, a po 8 kursów w soboty i niedziele.
Arriva w dobrym stopniu zapewnia przejazdy do miejscowości Głogówek
(13 kursów w dni robocze, 0 w weekendy).
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Najwięcej bezpośrednich kursów w dni robocze wykonywanych jest do
miejscowości Głuchołazy (w ciągu dnia 24 kursy z Prudnika). Duża liczba kursów
wykonywana jest również w weekendy – w soboty z dworca w Prudniku odjeżdża
15 busów, natomiast w niedziele – 10. Na drugim miejscu pod względem ilości
kursów bezpośrednich, wykonywanych przez omawianego przewoźnika są kursy do
Opola. Różnymi trasami w dni robocze wykonywanych jest w tym kierunku 18
kursów, natomiast w soboty i niedziele – 8 przejazdów.

Do Nysy w dni robocze wykonywanych jest 11 kursów, w soboty 4,
a w niedziele 5.
Najmniej bezpośrednich kursów (1 w ciągu dnia) wykonywanych jest do
Chrzelic, Jegielnicy, Józefowa, Krapkowic i Przechodu.
Szczegółowy spis bezpośrednich kursów do poszczególnych miejscowości,
wykonywanych przez spółkę Arriva przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 16 Spis bezpośrednich kursów wykonywanych przez Arriva sp.
z o.o.
Lp.

Z

Do

Dzień
roboczy

Sobota

Niedziela

1

Prudnik D.A.

Biała

10

8

8

2

Prudnik D.A.

Biała przez Śmicz

6

0

0

3

Prudnik D.A.

Biała przez Olbrachcice

1

0

0

4

Prudnik D.A.

Chrzelice przez Górka Prudnicka

1

0

0

5

Prudnik D.A.

Dębowiec

2

0

0

6

Prudnik D.A.

Głogówek przez Nasiona, Nowy Browiniec

2

0

0

7

Prudnik D.A.

Głogówek przez Lubrza, Racławice
Śląskie, Dzierżysławice

1

0

0

8

Prudnik D.A.

Głogówek przez Biała, Solec, Zawada

2

0

0

9

Prudnik D.A.

Głogówek przez Biała, Solec, Wilków,
Błażejowice Dolne

7

0

0

10

Prudnik D.A.

Głogówek przez Biała, Solec, Żabnik,
Błażejowice Dolne

1

0

0

11

Prudnik D.A.

Głuchołazy

0

2

1

12

Prudnik D.A.

Głuchołazy przez Wierzbiec

8

6

2

13

Prudnik D.A.

Głuchołazy przez Pokrzywna

16

7

7

14

Prudnik D.A.

Jegielnica przez Ścinawa Mała

1

0

0

15

Prudnik D.A.

Józefów przez Śmicz

1

0

0

16

Prudnik D.A.

Korfantów przez Ścinawa Mała, Rączka

1

0

0

17

Prudnik D.A.

Korfantów przez Ligota Bialska, Puszyna

4

0

0

Z

Do

Dzień
roboczy

Sobota

Niedziela

18

Prudnik D.A.

Krapkowice przez Krobusz, Moszna,
Dobra

1

0

0

19

Prudnik D.A.

Krzyżkowice przez Jasiona, Skrzypiec

4

0

0

20

Prudnik D.A.

Krzyżkowice przez Lubrza, Skrzypiec

1

0

0

21

Prudnik D.A.

Mieszkowice przez Szybowice

2

0

0

22

Prudnik D.A.

Moszczanka

1

0

0

23

Prudnik D.A.

Niemodlin przez Ścinawa Mała, Rączka,
Korfantów

1

0

0

24

Prudnik D.A.

Niemodlin przez Ligota Bialska, Puszyna,
Korfantów, Rzymkowice

1

0

0

25

Prudnik D.A.

Nowy Browiniec przez Jasiona

4

0

0

26

Prudnik D.A.

Nowy Browiniec przez Jasiona, Skrzypiec,
Krzyżkowice

1

0

0

27

Prudnik D.A.

Nysa przez Głuchołazy

0

1

2

28

Prudnik D.A.

Nysa przez Lipowa

3

0

0

29

Prudnik D.A.

Nysa przez Rudziczka

1

0

0

30

Prudnik D.A.

Nysa przez Wierzbiec, Głuchołazy

2

2

2

31

Prudnik D.A.

Nysa przez Rudziczka, Węża

5

1

1

32

Prudnik D.A.

Oława przez Wierzbiec, Głuchołazy, Nysa,
Grodków

2

2

2

33

Prudnik D.A.

Opole przez Dębina

9

5

5

34

Prudnik D.A.

Opole przez Górka Prudnicka

5

3

3

35

Prudnik D.A.

Opole przez Moszna, Racławiczki

2

0

0

36

Prudnik D.A.

Opole przez Moszna, Ścigów, Prószków

1

0

0

37

Prudnik D.A.

Opole przez Ligota Bialska, Otoki,
Grabina, Łącznik

1

0

0

38

Prudnik D.A.

Podlesie przez Pokrzywna

2

0

0

39

Prudnik D.A.

Przechód przez Prężynka, Grabina,
Pogórze

1

0

0
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Lp.

Lp.

Z

Do

Dzień
roboczy

Sobota

Niedziela

40

Prudnik D.A.

Radostynia przez Prężynka

1

0

0

41

Prudnik D.A.

Radostynia przez Olbrachcice, Ligota
Bialska

1

0

0

42

Prudnik D.A.

Rudziczka

6

1

1

43

Prudnik D.A.

Rudziczka przez Szybowice

4

0

0

44

Prudnik D.A.

Ścinawa Mała

6

0

0

45

Prudnik D.A.

Trzebina

6

0

0

46

Prudnik D.A.

Wrocław przez Głuchołazy, Nysa,
Grodków

0

1

2

47

Prudnik D.A.

Wrocław przez Rudziczka, Nysa, Grodków

1

0

0

48

Prudnik D.A.

Wrocław przez Wierzbiec, Głuchołazy,
Nysa, Grodków, Oława

2

2

2

Źródło: Opracowanie własne

Poniższa tabela przedstawia zaś wyszczególnienie połączeń (zarówno
bezpośrednich, jak i pośrednich) z Prudnika do wybranych miejscowości. Jak widać
z danych przedstawionych w tabeli – najlepsze połączenie istnieje pomiędzy
miejscowością Prudnik, a:
 Białą (45 połączeń),
 Lubrzą (36 połączeń) oraz
 Głuchołazami (26 połączeń).
Stosunkowo dużo pojazdów odjeżdża również do:
 Moszczanki (19 połączeń),
 Opola, Pokrzywny, Prószkowa i Rudziczki (18 połączeń),
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 Chrzelic, Łącznika i Radostyni (16 połączeń),
 Głogówka (15 połączeń).
Najmniej połączeń – tylko 1 w ciągu dnia – realizowanych jest z Prudnika do:
Dobrej, Dzierżysławic, Jegielnicy, Józefowa, Krapkowic, Racławic Śląskich, Rączki
i Żabnika.

Do:

Liczba połączeń

Biała

45

Lubrza

36

Głuchołazy

26

Moszczanka

19

Opole

18

Pokrzywna

18

Prószków

18

Rudziczka

18

Chrzelice

16

Łącznik

16

Radostynia

16

Głogówek

15

Krobusz

14

Dębina

13

Ligota Bialska

13

Nysa

11

Błażejowice Dolne

10

Solec

10

Skrzypiec

9

Jasiona

8

Pogórze

8

Wierzbiec

8
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Tabela 17 Liczba połączeń wykonywanych codziennie z Prudnika do
wybranych miejscowości (połączenia pośrednie i bezpośrednie)
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Do:

Liczba połączeń

Ścinawa Mała

7

Śmicz

7

Wilków

7

Górka Prudnicka

6

Grabina

6

Mieszkowice

6

Otoki

6

Szybowice

6

Trzebina

6

Węża

6

Korfantów

5

Krzyżkowice

5

Nowy Browiniec

5

Moszna

4

Puszyna

4

Grodków

3

Lipowa

3

Przechód

3

Racławiczki

3

Wrocław

3

Zawada

3

Dębowiec

2

Niemodlin

2

Do:

Liczba połączeń

Olbrachcice

2

Oława

2

Podlesie

2

Prężynka

2

Dobra

1

Dzierżysławice

1

Jegielnica

1

Józefów

1

Krapkowice

1

Racławice Śląskie

1

Rączka

1

Żabnik

1
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Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 96 Autobus Arriva sp. z o.o.

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 97 Autobus Arriva sp. z o.o.

Źródło: Opracowanie własne

Jeśli chodzi o stronę internetową przewoźnika, to w przypadku spółki Arriva
znacznie łatwiej jest rozstrzygnąć, czy dana linia kursuje w soboty i niedziele, czy
też nie. Problemem może być znalezienie ogólnego cennika, jednak pojawia się on
w wyszukiwarce połączeń.

5.4 PKS Głubczyce
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.
obsługuje ponad 300 połączeń autobusowych, zarówno na terenie powiatu
głubczyckiego, powiatów z nim sąsiadujących, jak również kilku wybranych
większych miast Polski.
PKS Głubczyce zapewnia pasażerom dojazd do następujących miejscowości:
 część południowa: Bogdanowice, Włodzienin, Lewice, Dzbańce, Bliszczyce,
Michałkowice, Branice, Wysoka, Boboluszki, Uciechowice, Wiechowice,
Dzierżkowice, Pilszcz;
 część północna: Zawiszyce, Lisięcice, Szonów, Tomice, Kazimierz, Głogówek,
Racławice Śl., Lwowiany;
 część zachodnia: Gołuszowice, Równe, Dobieszów, Pielgrzymów, Mokre,
Pietrowice, Radynia, Chomiąża, Lenarcice, Opawica;
 część wschodnia: Grobniki, Debrzyce, Widok, Dziećmarów;
 część północna: Nowe Sady, Milice, Jakubowice, Grudynia;
 część południowo-wschodnia:
Rogożany, Nowa Cerekwia;

Baborów,

 część południowo-zachodnia:
Ciermięciece.

Zopowy,

Kietrz,

Dzierżysław,

Zubrzyce,

Zalesie,

Lubotyń,
Braciszów,

Najwięcej
połączeń
komunikacji
odbywa
się
codziennie
pomiędzy
miejscowościami: Baborów – Głubczyce (przez Sulków): 9 połączeń, Baborów
Rynek – Racibórz: 7 połączeń, Głubczyce – Racibórz (przez Sulków): 7 połączeń,
Głubczyce – Opole (przez Lisięcice): 9 połączeń.
Nie
najgorsze
połączenia
komunikacyjne
występują
pomiędzy
miejscowościami: Głubczyce – Branice (na tej trasie codziennie kuruje 5 linii
autobusowych, z czego 2 przez Dzbańce, 2 przez Lewice, a jedna przez Kietrz).
Całkiem dobre połączenie komunikacyjne (11 połączeń) występuje pomiędzy
miejscowościami Głubczyce i Kietrz z dostępnymi wariantami trasy: przez
Boguchwałów
(3
połączenia),
przez
Nasiedle
(1
połączenie),
przez
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Miasta znajdujące się na terenie innych województw, do których PKS
Głubczyce Sp. z o.o. zapewnia transport to: Racibórz, Oława oraz Wrocław.

Grobniki/Baborów (2 połączenia) oraz przez Wojnowice (4 połączenia). Dobre
stosunkowo częste przejazdy odbywają się również na następujących trasach:
z Branic do miejscowości Głubczyce przez Lewice – 7 połączeń komunikacyjnych
dziennie, z miejscowości Kietrz do miasta Racibórz również 7 połączeń
komunikacyjnych (nie wykonuje ich PKS Głubczyce, przewoźnik ten w dni robocze
obsługuje tylko jeden kurs na trasie Branice – Racibórz przez Kietrz). Ponadto kilka
połączeń komunikacyjnych dziennie występuje pomiędzy miejscowościami
Głubczyce i Opawica (przez Zopowy oraz Równe), gdzie komunikacja funkcjonuje
z częstotliwością 5 kursów dziennie. Z miejscowości Branice do miejscowości Kietrz
odbywają się codziennie 4 przejazdy.
Z Głubczyc pasażerowie komunikacji miejskiej mogą dostać się codziennie do
następujących miejscowości: Branice, Debrzyca, Kędzierzyn-Koźle (przez Lisięcice),
Kietrz (przez Branice, Nasiedle), Krzyżowice (przez Nowe Gołuszowice), Nysa (przez
Racławice Śląskie), Opawica (przez Zopowy Osiedle), Ściborzyce Wielkie, Wysoka
(przez Branice), Wojnowice Gosp. (przez Nowa Wieś Głubczycka).
Codziennie wykonywane jest jedno połączenie z miejscowości Baborów do
Opola (trasa przez Sułków i Lisięcice).
Z Branic zapewnione zostało połączenie z następującymi miejscowościami:
Bliszczyce, Głubczyce (przez Bliszczyce, Lewice), Kietrz (przez Ludmierzyce), Opole
(zarówno przez Dzbańce, jak i przez Lisięcice) Pilszcz, Wysoka, Dzierżkowice.
Istnieją również połączenia komunikacyjne pomiędzy miastem Kietrz,
a miejscowościami: Branice (przez Ściborzyce Wielkie), Dzierżkowice (przez Pilszcz
oraz Ściborzyce Wielkie/ Pilszcz), Opole (przez Baborów) oraz Uciechowice (przez
Ściborzyce Wielkie).
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Tabela 18 Wyszczególnienie połączeń PKS Głubczyce
Lp.

Z

Do

Dzień
roboczy

Sobota

Niedziela

1

Głubczyce P.DW.

Bliszczyce

1

0

0

2

Głubczyce P.DW.

Braciszów przez Zopowy

3

0

0

3

Głubczyce P.DW.

Branice przez Bliszczyce

1

0

0

4

Głubczyce P.DW.

Branice przez Dzbańce

3

0

0

5

Głubczyce P.DW.

Branice przez Lewice

3

0

0

6

Głubczyce P.DW.

Debrzyca przez Widok

1

0

0

7

Głubczyce P.DW.

Dziećmarów przez Grobniki

2

0

0

Z

Do

Dzień
roboczy

Sobota

Niedziela

8

Głubczyce P.DW.

Dzierżkowice przez Nasiedle

2

0

0

9

Głubczyce P.DW.

Głogówek przez Kietlice

2

0

0

10

Głubczyce P.DW.

Grudynia Mała przez Milice

2

0

0

11

Głubczyce P.DW.

Kędzierzyn-Koźle przez
Lisięcice

1

0

0

12

Głubczyce P.DW.

Kietrz przez Boguchwałów

3

0

0

13

Głubczyce P.DW.

Kietrz przez Branice,
Nasiedle

1

0

0

14

Głubczyce P.DW.

Kietrz przez Grobniki,
Baborów

2

0

0

15

Głubczyce P.DW.

Kietrz przez Wojnowice

4

0

0

16

Głubczyce P.DW.

Krzyżowice przez Nowe
Gołuszowice

1

0

0

17

Głubczyce P.DW.

Opawica przez Równe

4

0

0

18

Głubczyce P.DW.

Opawica przez Zopowy
Osiedle

1

0

0

19

Głubczyce P.DW.

Opole przez Kietlice

3

2

1

20

Głubczyce P.DW.

Opole przez Lisięcice

11

7

6

21

Głubczyce P.DW.

Pilszcz przez Branice

4

1

1

22

Głubczyce P.DW.

Racibórz przez Sulków

7

4

3

23

Głubczyce P.DW.

Racławice Śląskie przez
Sławoszów

3

0

0

24

Głubczyce P.DW.

Ściborzyce Wielkie

1

0

0

25

Głubczyce P.DW.

Wysoka przez Branice

1

0

0

26

Głubczyce P.DW.

Wojnowice Gosp. przez
Nowa Wieś Głubczycka

1

0

0

27

Głubczyce P.DW.

Wrocław przez Grodków

2

2

2
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Lp.
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Lp.

Z

Do

Dzień
roboczy

Sobota

Niedziela

28

Baborów Rynek

Głubczyce przez
Dziećmarów, Grobniki

2

0

0

29

Baborów Rynek

Głubczyce przez Sulków

7

4

3

30

Baborów Rynek

Kietrz

2

0

0

31

Baborów Rynek

Opole przez Sulków,
Lisięcice

1

0

0

32

Baborów Rynek

Racibórz

7

4

3

33

Branice

Bliszczyce

1

0

0

34

Branice

Głubczyce przez Bliszczyce,
Lewice

1

0

0

35

Branice

Głubczyce przez Lewice

7

0

0

36

Branice

Kietrz przez Ludmierzyce

1

0

0

37

Branice

Kietrz przez Nasiedle

3

0

0

38

Branice

Opole przez Dzbańce

1

0

0

39

Branice

Opole przez Lisięcice

1

0

0

40

Branice

Pilszcz przez Dzierżkowice

4

0

0

41

Branice

Racibórz przez Kietrz

2

0

0

42

Kietrz Rynek

Branice przez Nasiedle

3

0

0

43

Kietrz Rynek

Branice przez Ściborzyce
Wielkie

1

0

0

44

Kietrz Rynek

Dzierżkowice przez Pilszcz

1

0

0

45

Kietrz Rynek

Dzierżkowice przez
Ściborzyce Wielkie, Pilszcz

1

0

0

46

Kietrz Rynek

Głubczyce przez Baborów,
Dziećmarów

2

0

0

47

Kietrz Rynek

Głubczyce przez
Boguchwałów

3

0

0

48

Kietrz Rynek

Głubczyce przez Wojnowice

4

0

0

Lp.

Z

Do

Dzień
roboczy

Sobota

Niedziela

49

Kietrz Rynek

Lubotyń

2

0

0

50

Kietrz Rynek

Opole przez Baborów

1

0

0

51

Kietrz Rynek

Pilszcz

2

0

0

52

Kietrz Rynek

Racibórz przez Żerdziny

2

0

0

53

Kietrz Rynek

Ściborzyce Wielkie

2

0

0

54

Kietrz Rynek

Uciechowice przez
Ściborzyce Wielkie

1

0

0

Źródło: Opracowanie własne

W weekendy PKS Głubczyce Sp. z o.o. obsługuje zaledwie kilkadziesiąt
kursów, 24 kursy przypadają na soboty, natomiast 19 kursów odbywa się
w niedziele (dla porównania autobusy w dni robocze kursują łącznie 135 razy
dziennie).
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W soboty pasażerowie PKS w Głubczycach Sp. z o.o. mogą przemieszczać się
pomiędzy następującymi miejscowościami: Głubczyce - Opole (9 połączeń
w soboty), Głubczyce – Racibórz (4 połączenia). Ponadto z Baborowa można
w soboty dostać się do Głubczyc (4 połączenia). Zarówno w soboty, jak
i w niedziele wykonywane są 2 kursy z Głubczyc do Wrocławia (przez Grodków).
W sobotę odbywa się również jeden kurs do Pilszcza przez Branice. W niedziele
wykonywanych jest 7 kursów na trasie Głubczyce – Opole, 3 kursy łączą Głubczyce
z Raciborzem, a 1 kurs z Pilszczem (przez Branice).

Rysunek 98 Autobus PKS Głubczyce

Źródło: Opracowanie własne

Na stronie PKS Głubczyce nie ma zakładki z cenami biletów, co dla pasażerów
może stanowić pewną niedogodność. Legenda przy rozkładzie jazdy sprawia
wrażenie chaotycznej, jest trudna do zrozumienia.
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Pełna informacja o cenach biletów, stosowanych ulgach, oraz o trasie
przejazdu znajduje się na stronie e-podroznik.pl

Rysunek 99 Legenda na stronie PKS Głubczyce

Źródło: http://www.pks.glubczyce.pl/

Źródło: http://www.pks.glubczyce.pl/
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Rysunek 100 Strona internetowa PKS Głubczyce

5.5 PKS w Brzegu spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brzegu zapewnia kursy na
terenie powiatu brzeskiego, w tym również gminy Grodków. Z Grodkowa najwięcej
par bezpośrednich kursów odjeżdża do stolicy powiatu – miasta Brzeg (10 par
kursów w ciągu dnia, 3 kursy w soboty). Przejazdy wykonywane są różnymi
trasami. Dużo kursów, bo aż 8 par w każdy dzień roboczy, wykonywanych jest do
Wrocławia, (6 przez Oławę, natomiast 2 przez Kolnicę). W weekendy ilość
przejazdów na tej trasie również jest całkiem wysoka i wynosi 7 par kursów. Do
Prudnika każdego dnia (zarówno w dni robocze, jak i w weekendy) wykonywane są
4 pary kursów. Podobnie rzecz ma się z dojazdem do miejscowości Skoroszyce, do
której w dni robocze wykonywane są 4 pary kursów.
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Tabela 19 Liczba kursów PKS w Brzegu
Z

Do

Dni
robocze

Soboty

Niedziele

Przez

Grodków

Brzeg D.A.

2

0

0

Bąków, Krzyżowice

Grodków

Brzeg D.A.

1

0

0

Bąków, Pępice

Grodków

Brzeg D.A.

0

3

0

Kolnica, Bąków,
Bierzów

Grodków

Brzeg D.A.

1

0

0

Kolnica,
Krzyżowice

Grodków

Brzeg D.A.

6

0

0

Lipowa

Grodków

Brzeziny

1

0

0

Kopice

Grodków

Głubczyce

2

3

2

Nysa, Prudnik

Grodków

Gracze
osiedle

2

0

0

Żelazna

Grodków

Grodków
P.DW.

1

0

0

Chróścina Szkoła

Grodków

Grodków
P.DW.

1

0

0

Lipowa, Osiek
Grodków, Żelazna

Grodków

Grodków
P.DW.

2

0

0

Sulisław,
Gałązczyce,
Wierzbna

Do

Dni
robocze

Soboty

Niedziele

Przez

Grodków

Grodków
P.DW.

1

0

0

Wierzbna,
Gałązczyce,
Sulisław

Grodków

Jaszów

1

0

0

Jędrzejów,
Strzegów

Grodków

Jaszów

1

0

0

Starowice Dolne,
Strzegów, Kobiela

Grodków

Jaszów

1

0

0

Jędrzejów,
Strzegów, Kobiela

Grodków

Jeszkotle

3

0

0

Lubcz

Grodków

Nysa D.A.

1

0

0

Biechów

Grodków

Nysa D.A.

2

1

1

Skoroszyce

Grodków

Prudnik D.A.

4

4

4

Nysa

Grodków

Przeworno

1

0

0

Gałązczyce

Grodków

Przylesie

1

0

0

Bąków

Grodków

Skoroszyce

2

0

0

Chróścina

Grodków

Skoroszyce

2

0

0

Kopice

Grodków

Strzelin D.A.

1

0

0

Lubcz,
Wawrzyszów

Grodków

Wierzbnik

1

0

0

Lipowa, Osiek
Grodków

Grodków

Wrocław D.A.

2

2

2

Kolnica

Grodków

Wrocław D.A.

6

5

5

Oława

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy PKS w Brzegu
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Z

6

Opis
istniejącej
sieci
drogowej
z opracowaniem kartograficznym

wraz

System drogowy odgrywa najistotniejszą rolę w obsłudze komunikacyjnej
mieszkańców miast i gmin Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
Sieć drogowa obszaru jest dobrze rozwinięta i zapewnia dogodne powiązania
z ośrodkami wyższego rzędu (Prudnikiem, Nysą, Kędzierzynem-Koźlem, Opolem),
a także z Wrocławiem, Katowicami, Bytomiem i Gliwicami. Wszystkie miejscowości
znajdujące się w gminach należących do Partnerstwa również są odpowiednio
skomunikowane. Na omawiany system składają się drogi o znaczeniu regionalnym
i lokalnym. Są one przypisane do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich,
powiatowych oraz gminnych.
Na
analizowanym
obszarze
widoczna
jest
dominacja
układów
równoleżnikowych. Sytuacja ta powstała w wyniku nałożenia sitaki dróg na teren,
na którym istniały już ukształtowane historycznie struktury osadnicze
i przestrzenne. OF PN 2020 tworzony jest przez 14 gmin, wchodzących w skład
trzech powiatów: prudnickiego, głubczyckiego oraz nyskiego, z wyjątkiem gminy
Grodków należącej do powiatu brzeskiego.
Sieć drogowa Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 tworzona jest
przez ogólnodostępne drogi publiczne, które, ze względu na pełnioną funkcję, dzielą
się na następujące kategorie:
 drogi krajowe,
 drogi wojewódzkie,
 drogi powiatowe,
 drogi gminne.
Zarządcami
i samorządowej:

dróg

są

następujące

organy

administracji

rządowej
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 drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.
 drogi wojewódzkie – zarząd województwa poprzez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu.
 drogi powiatowe – zarządy poszczególnych powiatów poprzez:
o Starostwo Powiatowe w Prudniku – Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Powiatu (dotyczy gminy Biała, gminy Lubrza, gminy Prudnik),
o Starostwo Powiatowe w Głubczycach (dotyczy gminy Branice,

gminy

Głubczyce, gminy Kietrz),
o Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie (dotyczy gminy Nysa, gminy Głuchołazy,
gminy Korfantów, gminy Łambinowice, gminy Otmuchów, gminy Paczków,
gminy Skoroszyce),
o Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu (dotyczy gminy Grodków).
 drogi gminne – Burmistrzowie lub Wójtowie poszczególnych 14 gmin:
o Burmistrz Nysy,
o Burmistrz Białej,
o Wójt Gminy Branice,
o Burmistrz Głubczyc,
o Burmistrz Głuchołaz,
o Burmistrz Grodkowa,
o Burmistrz Kietrza,
o Burmistrz Korfantowa,
o Wójt Gminy Lubrza,
o Wójt Gminy Łambinowice,
o Burmistrz Otmuchowa,
o Burmistrz Paczkowa,
o Burmistrz Prudnika,
o Wójt Gminy Skoroszyce.
W gestii wyżej wymienionych organów administracyjnych leżą sprawy
z zakresu planowania budowy, modernizacji, utrzymania oraz ochrony dróg
publicznych.

Drogi krajowe umożliwiają krajową lub międzynarodową komunikację kołową
pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi.
Z uwagi na swój przebieg oraz parametry techniczne, drogi te są rekomendowane
do ruchu długodystansowego oraz tranzytowego.
Podstawowym
elementem
szkieletu
komunikacyjnego
województwa
7
opolskiego jest autostrada A4 , która wpisuje się w paneuropejski korytarz
7

Autostrada A4 na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca
poprzez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Dębicę, Rzeszów do przejścia
granicznego na Ukrainę Korczowa-Krakowiec.
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Układ dróg krajowych

transportowy. W skali europejskiej korytarz ten jest osią spinającą Europę
Zachodnią z Ukrainą. Autostrada ta stanowi bardzo sprawne i atrakcyjne
powiązanie regionu z dwoma województwami: dolnośląskim oraz śląskim.
Autostrada A4 przebiega przez terytorium gminy Grodków – przechodząca przez
gminę jezdnia północna autostrady ma długość 1,319 km, a jezdnia południowa
10,962 km.
Węzłami, które łączą obszar OF PN 2020 z autostradą, są węzły: „Przylesie”
poprzez DW 401 oraz DW 403, „Prądy” poprzez DK 46 oraz DW 435 i „Dąbrówka”
poprzez DK 45. W kolejnej części rozdziału pt.: Syntetyczne zestawienie sieci
drogowej obszaru w przekroju terytorialnym ujęto informacje dotyczące odległości
danej gminy od autostrady oraz opisano sposób jej połączenia z A4.
Na obszarze OF PN 2020 drogi krajowe zapewniają powiązania
między ważnymi ośrodkami społeczno-gospodarczymi regionu opolskiego
(Nysa, Prudnik, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle) oraz regionów sąsiednich.
Jednak istotnym i bardzo ważnym elementem dla powiatu prudnickiego jest
brak węzła na autostradę A4 z drogi DW 414 w okolicach Prószkowa.
Z ogólnej sieci dróg krajowych województwa opolskiego naturalnie
wyodrębniły się dwa szlaki komunikacyjne obsługujące kierunek wschód-zachód.
Pierwszy z nich to tzw. „Szlak Staropolski” (droga krajowa nr 46), który stanowi
podstawowe połączenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie (i samego
województwa
opolskiego)
z Warszawą
oraz
ze
znaczącymi
krajowymi
aglomeracjami – Częstochową, Kielcami i Lublinem. Łączy on również OF PN 2020
z terenami uzdrowiskowymi i wypoczynkowymi Kotliny Kłodzkiej i Sudetów.
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Drugi szlak, tzw. „Szlak Podsudecki” lub „Trasa Podsudecka” (ciąg dróg
krajowych nr 40, 41 i częściowo nr 46), jest podstawowym elementem układu
drogowego zapewniającego wzajemne powiązania między powiatami południowej
Opolszczyzny (Nysa, Prudnik, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle). W systemie
komunikacji drogowej województwa opolskiego ciąg ten ma znaczenie regionalne,
transgraniczne i międzyregionalne. Trasa stanowi powiązanie 3 regionów
południowo-zachodniej Polski – województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.
Przez OF PN 2020 przebiega również droga krajowa nr 38. Na całej długości
położona jest ona w województwie opolskim. Pełni funkcję transy o znaczeniu
regionalnym i stanowi dogodne połączenie wschodniej części województwa. Między
innymi łączy Głubczyce z Kędzierzynem-Koźlem oraz Polskę z Republiką Czeską
(przez przejście graniczne w Pietrowicach).
Poniżej przedstawiono przebieg dróg krajowych znajdujących się na Obszarze
Funkcjonalnym Partnerstwo Nyskie 2020:
 DK 38 relacji Kędzierzyn Koźle – Głubczyce – granica państwa (Pietrowice),

 DK 40 relacji granica państwa (Głuchołazy) – Prudnik – Kędzierzyn Koźle –
Ujazd – Pyskowice,
 DK 41 relacji Nysa – Prudnik – Trzebina – granica państwa (TrzebinaBartultovice),
 DK 46 relacji Kłodzko – Szczekociny (Nysa – Niemodlin – Opole).
Układ dróg wojewódzkich
Zadaniem dróg wojewódzkich jest połączenie dużych miast znajdujących się
w danym układzie regionalnym. Zalicza się również do nich drogi o znaczeniu
obronnym, które nie zostały sklasyfikowane jako drogi krajowe.
Województwo opolskie posiada dobre powiązania drogowe z województwami
ościennymi. Obszar Funkcjonalny Partnerstwo Nyskie 2020 charakteryzuje się
dogodnymi połączeniami wewnątrzregionalnymi, które, poza połączeniem ważnych
ośrodków miejskich i gminnych, zapewniają odpowiedni poziom skomunikowania
z głównymi trasami wyższego rzędu.
Poniższej umieszczono mapę sieci dróg wojewódzkich i krajowych
województwa opolskiego, która ma na celu zobrazowanie ich przebiegu na terenie
Opolszczyzny.
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Można tu zaobserwować znaczną koncentrację dróg krajowych i wojewódzkich
na południe od Opola – m.in. w trzech analizowanych powiatach i gminie Grodków.
Występowanie w tym obszarze gęstej sieci dróg o dobrych parametrach
technicznych jest spowodowane transgranicznym charakterem południowych
powiatów województwa opolskiego. Sytuacja ta korzystnie wpływa na komunikację
osobową i towarową z Republiką Czeską. Obecny charakter połączeń drogowych
jest wypadkową uwarunkowań historycznych oraz przestrzennych.
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Rysunek 101 Mapa sieci dróg krajowych i wojewódzkich województwa
opolskiego

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

DW 378 przebieg Wolibórz – Łagiewniki – Biedrzychów – Grodków
Na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 droga przebiega
od granicy z województwem dolnośląskim w Biedrzychowie (gmina Strzelin, powiat
strzeliński) do Grodkowa (gmina Grodków, powiat brzeski).
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Źródło: http://mapa.zdw.opole.pl/

DW 382 przebieg Stanowice – Świdnica – Dzierżoniów – Ząbkowice Śl. –
Paczków
Na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 droga DW 382
przebiega przez gminę Paczków (powiat nyski), aż do granicy z Republiką Czeską,
gdzie łączy się z czeską drogą krajową nr 60.
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Źródło: http://mapa.zdw.opole.pl/

DW 385 przebieg granica Państwa – Tłumaczów – Wolibórz – Ząbkowice
Śl. – Ziębice – Grodków – Jaczowice
Na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 droga przebiega
przez gminę Grodków od granicy z województwem dolnośląskim, aż do granicy
z gminą Niemodlin (powiat opolski).
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Źródło: http://mapa.zdw.opole.pl/

DW 401 przebieg Brzeg – Grodków – Pakosławice
Na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 droga przebiega
przez gminę Grodków (powiat brzeski), przez gminę Skoroszyce (powiat nyski), aż
do Pakosławic8 (gmina Pakosławice, powiat nyski).
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Źródło: http://mapa.zdw.opole.pl/

8

Gmina Pakosławice nie należy do OF PN 2020.

DW 405 przebieg Niemodlin – Korfantów
Na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 droga przebiega
przez gminę Korfantów (powiat nyski) oraz gminę Łambinowice (powiat nyski),
przez miejscowość Sowin oraz przez teren miejscowości Wierzbie.
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Źródło: http://mapa.zdw.opole.pl/

DW 406 przebieg Nysa – Jasienica Dolna – Włostowa
Droga ta w całości biegnie przez teren Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
Nyskie 2020, rozpoczyna swój bieg od Nysy (gmina Nysa, powiat nyski), przez
gminę Łambinowice (Jasienica Dolna), aż do Włostowa (gmina Korfantów, powiat
nyski).
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Źródło: http://mapa.zdw.opole.pl/

DW 407 przebieg Nysa – Korfantów – Łącznik
Droga ta w całości biegnie przez teren Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
Nyskie 2020, droga rozpoczyna swój bieg od Nysy (gmina Nysa, powiat nyski)
następnie biegnie po gruntach należących do gminy Łambinowice, przez gminę
Korfantów, aż do Łącznika (gmina Biała, powiat prudnicki).
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Źródło: http://mapa.zdw.opole.pl/

DW 409 przebieg Dębina – Krapkowice – Strzelce Opolskie
Na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 droga biegnie
jedynie przez gminę Biała. Droga rozpoczyna swój bieg w miejscowości Dębina
(gmina Biała, powiat prudnicki) i dochodzi aż do granicy z gminą Strzelczyki (powiat
krapkowicki). Droga ta łączy południowe powiaty Opolszczyzny ze Strzelcami
Opolskimi.
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Źródło: http://mapa.zdw.opole.pl/

DW 411 przebieg Nysa – Głuchołazy – granica państwa
Droga w całości biegnie przez teren Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
Nyskie 2020. Droga zaczyna swój bieg w Nysie (gmina Nysa, powiat nyski), biegnie
przez Konradów (gmina Głuchołazy, powiat nyski), a kończy się na przejściu
granicznym Konradów – Zlate Hory z Republiką Czeską. Tam łączy się z czeską
drogą powiatową nr 445.
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Źródło: http://mapa.zdw.opole.pl/

DW 414 przebieg Opole – Łącznik – Biała – Lubrza
Na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 droga przebiega
przez gminę Lubrza w powiecie prudnickim oraz gminę Biała (Krobusz, Łącznik,
Chrzelice), aż do granicy powiatu z gminą Prószków (powiat opolski).
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Źródło: http://mapa.zdw.opole.pl/

DW 416 przebieg Krapkowice – Głogówek – Głubczyce (DK 38) – Kietrz –
Racibórz
Na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 droga
przechodzi przez terytorium powiatu głubczyckiego: przez gminę Kietrz oraz gminę
Głubczyce i biegnie aż do granicy z gminą Krapkowice.
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Źródło: http://mapa.zdw.opole.pl/

DW 417 przebieg Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty – Racibórz
Swój bieg droga rozpoczyna w miejscowości Żerdziny, łącząc tym samym
województwo śląskie z opolskim. Na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
Nyskie 2020 droga przebiega przez powiat prudnicki oraz powiat głubczycki.
Wiedzie ona przez gminę Lubrza (miejscowość Laskowice), gminę Głubczyce
(Klisino), gminę Głogówek (Szonów) oraz przez miejscowość Szczyty w gminie
Baborów (powiat głubczycki).
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Źródło: http://mapa.zdw.opole.pl/

DW 419 przebieg Nowa Cerekwia – Kolonia Św. Anny – Niekazanice –
Branice – granica państwa
Na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 droga przebiega
przez gminę Kietrz w powiecie głubczyckim (miejscowość Nowa Cerekwia) oraz
gminę Branice i prowadzi aż do granicy państwa z Republiką Czeską, gdzie łączy się
z czeską drogą nr 4593.
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Źródło: http://mapa.zdw.opole.pl/

DW 420 przebieg Kietrz – Dzierżysław – Pilszcz – granica państwa
Droga w całości przebiega przez powiat głubczycki. Rozpoczyna swój bieg
w gminie Kietrz, następnie biegnie przez Dzierżysław (gmina Kietrz) oraz Pilszcz, aż
do granicy państwa z Republiką Czeską, gdzie łączy się z czeską drogą nr 01129.

Źródło: http://mapa.zdw.opole.pl/

Układ dróg powiatowych
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Do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących
siedzibami powiatów z siedzibami gmin oraz te, które łączą między sobą siedziby
poszczególnych gmin.
Długość dróg powiatowych (zamiejskich i miejskich) w poszczególnych powiatach
wynosi:
 w powiecie głubczyckim 336,47 km,
 w powiecie nyskim 594,756 km,
 w powiecie prudnickim 270,691 km,
 w powiecie brzeskim 321,954 km.

W poniższych tabelach zaprezentowano dane dotyczące dróg powiatowych
zamiejscowych, znajdujących się w analizowanych powiatach.
Tabela 20 Drogi powiatowe zamiejscowe w powiecie głubczyckim
Lp.

Numer
drogi

Długość odcinka
[km]

Nazwa drogi
Gmina Branice

1

1201O

20,19

2

1220O

3

1221O

Uciechowice – Pilszcz

1,00

4

1224O

Włodzienin – N. Cerekwia

2,05

5

1238O

6

1239O

DP 1201 O – Boboluszki

8,40

7

1241O

Dzbańce – Lewice

4,52

8

1248O

Bliszczyce – Wódka

8,25

9

1282O

Bliszczyce – Branice

3,41

10

1283O

Wódka – Nasiedle

1,61

11

1284O

Branice – Wysoka

2,80

Głubczyce – Wiechowice
Włodzienin – Boboluszki

13,36

– granica państwa

Jakubowice – Grodczany

3,73

– DP 1237 O

suma

69,32 km

1

1201O

Głubczyce – Wiechowice

5,78

2

1213O

Klisino – Pomorzowiczki

7,40

3

1214O

Głubczyce – Sławoszów

9,93

4

1215O

Głubczyce – Lisięcice

7,42

5

1216O

Głubczyce – Opawica

17,64
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Gmina Głubczyce
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Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka
[km]

6

1217O

Pietrowice – Opawica

11,69

7

1218O

Dobieszów – Ciermięcice

7,75

8

1219O

Bernacice – Ciermięcice

14,56

9

1242O

Zubrzyce – Równe

8,00

10

1243O

11

1244O

Gołuszowice – Zawiszyce

8,10

12

1245O

DK 38 – Debrzyce – Zawiszyce

5,65

13

1246O

Bernatów – Pomorzowiczki

8,98

14

1247O

Lisięcice – Królowe

5,18

15

1262O

16

1264O

Lisięcice – DP 1212 O

3,00

17

1285O

Głubczyce – Gadzowice

1,00

18

1286O

DK 38 – Radynia – DP 1216 O

4,11

19

1287O

Dobieszów – Pielgrzymów

4,35

20

1288O

Głubczyce – Nowy Rożnów

1,89

21

1289O

Grobniki – Babice

1,43

22

1289O

Pietrowice – DP 1218 O

2,02

Gołuszowice – Nowa

8,40

Wieś Głubczycka

Racibórz) – Gr. woj. –

1,00

Baborów – Bernacice

suma

145,28 km

Gmina Kietrz
1

1204O

dojazd do stacji PKP N. Cerekwia

0,67

2

1221O

Uciechowice Pilszcz

2,05

Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka
[km]

3

1222O

Gniewkowice – Dzierżysław

4,00

4

1223O

5

1224O

6

1227O

dojazd do stacji

0,80

kolejowej Nasiedle
Włodzienin – Nowa Cerekwia
Kietrz – Tłustomosty –

5,52
1,52

gr. woj. śląskiego
DW Nr 420 Rozumice –

7

1234O

8,00

Ściborzyce Wlk. –
granica państwa
Dzierżysław –

8

1235O

4,05

Ściborzyce Wlk. –
granica państwa

9

1237O

Nasiedle – Ludmierzyce – DW Nr 420

5,15

10

1238O

Jakubowice – Gródczany – DP 1237 O

0,50

11

1240O

Wojnowice – Sułków

3,50

12

1276O

Czerwonków – Kietrz

3,55

13

1283O

Wódka – Nasiedle

1,61

14

1291O

15

1292O

Ściborzyce Wlk. –

1,35

granica państwa

6,05
suma

48,32 km

Gmina Baborów
1

1205O

Baborów – Sucha Psina

5,06

2

1226O

Baborów – Dziećmarowy – do DK38

6,00

3

1227O

Kietrz – Tłustomosty – gr. woj. śląskiego
(Racibórz)

3,90
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Kietrz Rozumice

Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka
[km]

4

1240O

Wojnowice – Sułków

3,20

5

1259O

Baborów – Radoszowy

2,10

6

1261O

Baborów Szczyty

3,80

7

1262O

8

1263O

Babice – Dziećmarowy

4,91

9

1276O

Czerwonków – Kietrz

2,20

10

1277O

Baborów – Dzielów

1,36

11

1289O

Grobniki – Babice

1,97

(Racibórz) gr. woj. śl. –

12,90

Baborów Bernacice

suma

47,4 km

Źródło: http://powiatglubczycki.pl/1867/wykaz-drog-powiatowych.html
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Tabela 21 Drogi powiatowe zamiejscowe w powiecie nyskim
Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka

1

1205 O

DP 1526 O – Węża

8,662

2

1206 O

Biała – Sowin

9,616

3

1522 O

Łambinowice – Goszczowice – DW 5

4,183

4

1523 O

Sowin – DP 1522 O

2,751

5

1524 O

Korfantów – Kuźnica Ligocka

4,856

6

1525 O

Rzymkowice – Stara Jamka

2,887

7

1526 O

Korfantów – Biała

3,37

8

1527 O

Przydroże Wielkie – Śmicz

2,906

9

1528 O

Stara Jamka – Kolonia Otocka

2,655

10

1529 O

Gryżów – Jagielnica

5,874

Numer
drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka

11

1530 O

Korfantów – Rudziczka

12,431

12

1531 O

Węża – Jasienica Dolna

10,167

13

1532 O

Grabin – Łambinowice – Korfantów

11,253

14

1533 O

Bielice – Wierzbie

9,771

15

1534 O

Jasienica – Malerzowice

9,087

16

1535 O

Droga przez wieś Malerzowice

1,404

17

1536 O

Droga przez wieś Szadurczyce

0,983

18

1537 O

Skoroszyce – Piątkowice

13,287

19

1540 O

Skoroszyce – Kopice

4,55

20

1541 O

Pniewie – Więcmierzyce

2,28

21

1542 O

Skoroszyce – Mroczkowa

2,35

22

1543 O

Skoroszyce – Jaszów

8,35

23

1544 O

Chrościna – gr. województwa –
(Przeworno)

4,275

24

1547 O

Jędrzejów – Chróścina

1,5

25

1553 O

Stary Grodków – Żarów

1,6

26

1555 O

Droga przez wieś Włostowa

2,492

27

1556 O

Przydroże Wielkie – Ligota Ścinawska

2,29

28

1557 O

Droga przez wieś Kuropas

1,092

29

1559 O

Droga przez wieś Drogoszów

0,553

30

1601 O

DK 46 – Biechów

8,088

31

1602 O

Od DW 406 – Złotogłowice –
Prusinowice – do DK 46

8,714
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Lp.
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Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka

32

1603 O

Niwnica – Wyszków Śląski

2,373

33

1604 O

Niwnica – Domaszkowice

3,252

34

1605 O

Wierzbięcice – Wielkie Łąki

17,428

35

1606 O

Hajduki Nyskie – Wierzbięcice

5,493

36

1607 O

Nysa – Stary Las

8,676

37

1608 O

Stary Las – Charbielin

7,733

38

1609 O

Nowy Świętów – Stary Las

3,87

39

1610 O

Nowy Świętów – Sucha Kamienica

2,16

40

1616 O

Prudnik – Pokrzywna

2,757

41

1617 O

Łąka Prudnicka – Starowice –
Pokrzywna- Jarnołtówek – Konradów

7,008

42

1618 O

Łąka Prudnicka – Pokrzywna

0,088

43

1619 O

Głuchołazy – Korfantów

2,852

44

1620 O

Konradów – Podlesie

4,477

45

1621 O

Nowy Świętów – Głuchołazy

5,482

46

1622 O

Nowy Świętów – Gierałcice

4,51

47

1623 O

Biskupów – Głuchołazy

8,218

48

1624 O

Polski Świętów – Sławniowice

11,304

49

1625 O

Burgrabice – Jarnołtów

7,15

50

1626 O

Morów – Łączki

5,079

51

1627 O

Biała Nyska – Przełęk

3,289

52

1628 O

Nysa – Kijów

10,055

53

1629 O

Kijów – Sławniowice

3,942

Numer
drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka

54

1630 O

Siestrzechowice – Koperniki

3,167

55

1631 O

Podłężek – Nysa – Biała Nyska

3,624

56

1632 O

Biała Nyska – Kałków

10,34

57

1633 O

Buków – Łąka

4,055

58

1634 O

Buków – Wierzbno

1,467

59

1635 O

Kałków – Zwanowice

3,208

60

1636 O

Otmuchów – Kałków

5,785

61

1637 O

Piotrowice Nyskie – Jarnołtów

8,233

62

1638 O

Śliwice – Jasienica Górna

7,563

63

1639 O

Meszno – Ratnowice

3,04

64

1640 O

Granica państwa – Dziewiętlice – DK 46

6,343

65

1641 O

Trzeboszowice – Wilamowa – DK 46

2,24

66

1643 O

Unikowice – Ujeździec

5,79

67

1644 O

Przez wieś Gościce

2,767

68

1645 O

Paczków – gr. województwa – (Błotnica)

3,92

69

1646 O

Otmuchów – gr. woj. dolnośląskiego
(Rostków)

7,051

70

1647 O

Lubiatów – DP 1654 O

5,73

71

1648 O

Ligota Wielka – Maciejowice

3,105

72

1649 O

Malerzowice – Janowa

8,647

73

1650 O

DK 46 – Otmuchów – Goworowice

8,722

74

1651 O

Ogonów – Białowieża

3,324

75

1652 O

DP1650 O – Siedlec – DP 1658 O

3,612
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Lp.
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Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka

76

1653 O

Nysa – Grądy

6,909

77

1654 O

Grądy – granica woj. dolnośląskiego –
(Starczówek)

12,857

78

1655 O

Suszkowice – Wójcice

2,794

79

1656 O

Goświnowice – Radzikowice

3,042

80

1657 O

Jaszów – Karłowice Wielkie

4,89

81

1658 O

Karłowice Wielkie – Otmuchów

9,907

82

1659 O

Kamiennik – Lipniki

6,058

83

1661 O

Kamiennik – Kłodobok

4,896

84

1662 O

Słupice – Nowaki

2,935

85

1663 O

Nysa (DP1653 O) – Jaszów

12,47

86

1664 O

Śmiłowice – Rzymiany

2,412

87

1665 O

Radzikowice – Śmiłowice

5,877

88

1666 O

Radzikowice – Hanuszów

5,164

89

1667 O

Reńska Wieś – Bykowice – DP1665 O

2,869

90

1668 O

Goświnowice – Głębinów

3,815

91

1669 O

(Ziębice) – granica wojew. dolnośl. –
Karłowice Wielkie

9,509

92

1670 O

(Skarby) – granica woj. dolnośl. –
Białowieża

11,822

93

1671 O

Przez wieś Stary Paczków

0,805

94

1672 O

Wierzbięcice – Gryżów

8,207

95

1673 O

Paczków – Dziewiętlice

6,1

96

1674 O

Lasowice – Ligota Wielka

3,908

Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

Długość odcinka

97

1675 O

Droga przez wieś Nadziejów

0,608

98

1676 O

Goraszowice – Grądy

1,687

99

1677 O

Nysa – Regulice – Bykowice

3,65

100

1678 O

Złotogłowice – Hanuszów

1,97

101

1679 O

Lasowice – Janowa

1,492

102

2213 O

Wójcice – Otmuchów

1,9
suma

171868,759 km

Źródło: http://www.zdp.nysa.pl/data/files/wykaz_01_01_2015_a.pdf

Tabela 22 Drogi powiatowe zamiejscowe w powiecie prudnickim
Długość odcinka

Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

1.

1202 O

Biała – Laskowice

6,044

2.

1203 O

Racławice Śląskie – dojazd do stacji
kolejowej Racławice Śląskie

0,183

3.

1205 O

DP 1526O – Węża

5,047

4.

1206 O

Biała – Sowin

10,496

5.

1207 O

Błażejowice Dolne – Smolarnia

3,634

6.

1208 O

Biała – Mochów (do DK 40)

13,575

1209 O

7,029
Mochów – Racławice Śląskie

1209 T

0,145
0,159

8.

1210 O

Głogówek – Żużela

2,075

9.

1211 O

Zwiastowice – Ucieszków

1,648

10.

1212 O

Gościęcin – Szonów

8,074
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7.

1209 S

[km]

Numer
drogi

Nazwa drogi

11.

1232 O

Chrzelice – Łącznik

1,860

12.

1249 O

Stare Kotkowice – Trawniki

3,862

13.

1250 O

Trzebina – Skrzypiec – DK 40

6,815

14.

1251O

Rostkowice – Krobusz

4,494

15.
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Długość odcinka

Lp.

1252 O
1252 S

Biała – Grabina

[km]

5,816
0,056

16.

1253 O

stacja kolejowa Dytmarów – Dytmarów

2,362

17.

1254 O

Kazimierz – Głogówek – Błażejowice Dolne

6,238

18.

1255 O

Zawada – Buława – Pisarzowice

3,469

19.

1256 O

Nowy Browiniec – Otoki

12,279

20.

1257 O

Trzebina – Dębowiec

2,945

21.

1258 O

Biała – Józefów

0,294

22.

1260 O

Rozkochów – DK 40

1,687

23.

1264 O

Lisięcice – DP 1212 O

0,819

24.

1265 O

Kazimierz – Wróblin

3,172

25.

1266 O

Łącznik – Ogiernicze

1,691

26.

1267 O

Lubrza – Prężynka

3,919

27.

1268 O

Łącznik – Radostynia – Ligota Bialska

6,659

28.

1269 O

Zawada – Kierpień

2,881

29.

1270 O

Chrzelice – Jeleni Dwór

4,016

30.

1271 O

DP 1526 O – Wasiłowice – DP 1206 O

1,571

31.

1272 O

Krobusz – DP 1268O

1,702

Długość odcinka

Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

32.

1273 O

Gostomia – Nowa Wieś Prudnicka

1,831

33.

1274 O

Łącznik – Radostynia (DP 1268 O)

4,670

34.

1275 O

Dobroszewice – Olszynka

4,620

35.

1278 O

DP 1208 O – Kierpień

4,258

36.

1279 O

DK 40 – Olszynka – Słoków

2,057

37.

1280 O

Lubrza – Jasiona

2,661

38.

1281 O

Żabnik – Zawada

6,744

39.

1459 O

Rozkochów – Stare Kotkowice

1,227

40.

1526 O

Korfantów – Biała

5,985

41.

1527 O

Przydroże Wielkie – Śmicz

2,280

42.

1528 O

Stara Jamka – Kolonia Otocka

2,848

43.

1530 O

Korfantów – Rudziczka – DK 41

4,262

44.

1611 O

Wierzbiec – Rudziczka

9,340

45.

1612 O

Niemysłowice – Szybowice

7,006

46.

1613 O

Prudnik – Śmicz

11,342

47.

1614 O

Prudnik – Biała

6,689

48.

1615 O

Prudnik – Krzyżkowice – Granica Państwa

7,699

49.

1616 O

Prudnik – Pokrzywna

6,246

50.

1617 O

Łąka Prudnicka – Starowice

4,084

51.

1618 O

Łąka Prudnicka – Pokrzywna

5,971

52.

1642 O

droga przez wieś Piorunkowice
(DK 41– DK 41)

0,482
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[km]

Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

53.

1810 O

DW 416 – Twardawa

54.

1837 O
1837 S

Długość odcinka
[km]
1,820
4,462

Dobra – Rzepcze

0,082

suma

164,37245,382 km

Źródło: Wykaz dróg powiatowych miejskich i zamiejskich 2015r. w powiecie prudnickim

W poniższych tabelach zaprezentowano dane dotyczące dróg powiatowych
miejskich, zlokalizowanych w analizowanych powiatach.
Tabela 23 Drogi powiatowe miejskie w powiecie głubczyckim
Lp.

Numer
drogi

Długość odcinka
[km]

Nazwa ulicy
Gmina Głubczyce

1

1201O

ul. Kołłątaja

1,621

2

1214O

Aleja Lipowa

1,260

3

1215O

ul. Grunwaldzka

2,122

4

1216O

ul. Dworcowa

1,110

5

1285O

ul. Żeromskiego

1,205

6

1288O

ul. Rożnowska

1,170
suma

8,488 km
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Gmina Kietrz
1

2081O

ul. Głowackiego

2,009

2

2082O

ul. Okrzei

2,184

3

2083O

ul. Wojska Polskiego

0,947

4

1277O

ul. Polna

2,163

5

1276O

brak nazwy

2,823

Lp.

Numer
drogi

Nazwa ulicy

Długość odcinka
[km]

6

1292O

ul. Okopowa – Kościuszki

2,025
suma

12,151 km

Gmina Baborów
1

1225O

0,815

2

1226O

3

1259O

ul. Kościuszki

0,492

4

1261O

ul. Świerczewskiego – ul. Krakowska

1,056

5

1262O

ul. Raciborska – Rynek –
ul. Dąbrowszczaków – ul. Głubczycka

2,666

ul. Opawska
ul. Bez nazwy (na odc. ul. Kościuszki –
granica miasta)

suma

0,480

5,509 km

Źródło: http://powiatglubczycki.pl/1867/wykaz-drog-powiatowych.html

Tabela 24 Drogi powiatowe miejskie w powiecie nyskim
Lp.

Numer
drogi

Długość odcinka
[km]

Nazwa ulicy
Miasto Głuchołazy

1

1619 O

(Głuchołazy – Konradów) ul. Kolonia
Kaszubska

0,371

2

1621 O

(Nowy Świętów – Głuchołazy)
ul. Sobieskiego – ul. Kolejowa

0,64

3

1623 O

(Biskupów – Głuchołazy) ul. Świdnicka

0,424
1,435 km

Miasto Korfantów
1

1524 O

(Korfantów – Kuźnica Ligocka) ul. Opolska

1,406

2

1526 O

(Korfantów – Biała) ul. Prudnicka

2,504
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suma

Lp.

Numer
drogi

Długość odcinka
[km]

3

1530 O

4

1532 O

(Grabin – Korfantów) ul. Fabryczna

1,392

5

1605 O

(Wierzbięcice – Wielkie Łąki) brak nazwy

0,607

Nazwa ulicy
(Korfantów – Rudziczka) Wyzwol. Rynek,
Kościuszki, Reymonta, Pl. Wol.

suma

1,472

7,381 km

Strona 199 z 347

Miasto Nysa
1

1607 O

(Nysa – Stary Las ) ul. Czarnieckiego

0,796

2

1628 O

(Nysa – Kijów) ul. Mickiewicza,
Orzeszkowej

3,42

3

1631 O

(Podłężek – Biała Nyska) ul. Słoneczna, 3go Maja

2,363

4

1653 O

(Nysa – Grądy) ul. Chełmońskiego

0,595

5

1677 O

(Nysa – Regulice – Bykowice) ul. Orląt
Lwowskich

2,45

6

2161 O

ul. Boh. Warszawy

0,782

7

2162 O

ul. Bol. Krzywoustego (na odc. ul. Mostowa
– ul. Chopina)

0,221

8

2163 O

ul. Bolesława Śmiałego

1,212

9

2164 O

ul. Długosza

2,416

10

2165 O

ul. Głuchołaska (na odc. ul. Piłsudskiego –
ul. Krawiecka)

0,45

11

2166 O

ul. Gierczak

0,435

12

2167 O

ul. Eichendorffa (na odc. ul. Mieczysława –
ul. Kościuszki)

0,186

13

2168 O

ul. Kościuszki (na odc. ul. Poniatowskiego
– ul. Eichendorffa)

0,122

14

2169 O

ul. Kraszewskiego

0,353

15

2170 O

ul. Krawiecka

0,525

Numer
drogi

Nazwa ulicy

Długość odcinka
[km]

16

2171 O

ul. Jagiełły

1,362

17

2172 O

ul. Mariacka (na odc. ul. Boh. Wa-wy –
ul. Prudnicka)

0,39

18

2173 O

ul. Mazowiecka

0,36

19

2174 O

ul. Moniuszki

0,3

20

2175 O

ul. Mostowa

0,227

21

2176 O

ul. Nowowiejska (na odc. ul. Jagiellońska –
ul. Podolska)

0,52

22

2177 O

ul. Piastowska

0,691

23

2178 O

ul. Piłsudskiego (na odc. ul. Prudnicka –
ul. Sudecka)

0,123

24

2179 O

ul. Podolska

1,12

25

2180 O

ul. Poniatowskiego

0,376

26

2181 O

ul. Prudnicka

0,394

27

2182 O

ul. Prusa

0,763

28

2183 O

ul. Rodziewiczówny

1,22

29

2184 O

ul. Saperska

1,786

30

2185 O

ul. Słowiańska

0,776

31

2186 O

ul. Sudecka

1,07

32

2187 O

ul. Szopena

0,257

33

2188 O

ul. Torowa

0,285

34

2189 O

ul. Woj. Polskiego (na odc. Br.
Grodkowskiej – pętla autob.

2,000

35

2190 O

ul. 3-go Maja (na odc. ul. Orzeszkowej –
ul. Słonecznej)

0,311
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Lp.

Lp.

Numer
drogi

Długość odcinka
[km]

Nazwa ulicy
suma

30,657 km

Miasto Otmuchów
1

1636 O

(Otmuchów – Kałków – gr. państwa)
ul. Mostowa

0,786

2

1646 O

(Otmuchów – granica wojew.)
ul. Warszawska

1,782

3

1650 O

(DK 46 – Otmuchów – Goworowice)
ul. Nyska

1,524

4

1650 O

(DK 46 – Otmuchów – Goworowice)
ul. Sienkiewicza

1,563

5

1658 O

(Karłowice Wielkie – Otmuchów)
ul. Grodkowska

0,719

6

2213 O

(Wójcice – Otmuchów) ul. 1-go Maja

0,9

suma

7,274 km
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Miasto Paczków
1

1645 O

(Paczków – gr. woj. – Błotnica)
ul. Pocztowa

0,736

2

1673 O

(Paczków – Dziewiętlice) ul. Sienkiewicza

1,271

3

2231 O

ul. Armii Krajowej (na odc. ul. Wrocławska
– ul. Zawadz.)

0,213

4

2232 O

ul. Daszyńskiego

0,698

5

2233 O

ul. Jagiellońska

0,851

6

2234 O

ul. Kopernika

0,577

7

2236 O

ul. Mickiewicza

0,74

8

2238 O

ul. Robotnicza

1,164

suma
Źródło: http://www.zdp.nysa.pl/data/files/wykaz_01_01_2015_a.pdf

6,25 km

Tabela 25 Drogi powiatowe miejskie w powiecie prudnickim
Lp.

Numer
drogi

Długość odcinka
[km]

Nazwa ulicy
Miasto Prudnik

1.

1257 O

Trzebina – Dębowiec

2,079

2.

1613 O

(Prudnik – Śmicz) ul. Nyska

1,435

3.

1614 O

(Prudnik-Biała) ul. Prężyńska

1,662

4.

1615 O

(Prudnik-Krzyżkowice-Granica Państwa)
ul. Skowrońskiego

1,103

5.

1616 O

(Prudnik-Pokrzywna) ul. Dąbrowskiego

2,072

6.

2270 O

ul. Kolejowa

1,265

suma

9,616km

Miasto Biała
1.

1202 O

Biała-Laskowice

1,160

2.

1206 O

(Biała-Sowin) ul. Świerczewskiego

2,129

3.

1208 O

Biała – Mochów do DK 40

1,610

4.

1252 O

Biała-Grabina

0,954

5.

1258 O

Biała-Józefów

2,376

6.

1271 O

7.

1526 O

(Korfantów-Biała) ul. Nyska, Moniuszki

1,176

1614 O

(Prudnik – Biała)
ul. Koraszewskiego

0,658

1614 S

0,803

DP 1206 O

0,056

suma

10,922 km
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8.

DP 1526 O-Wasiłowice –

Lp.

Numer
drogi

Długość odcinka
[km]

Nazwa ulicy
Miasto Głogówek

1.

1210 O

(Głogówek-Żużela)
ul. 3-go Maja – Wiejska

2,793

2.

1254 O

Kazimierz – Głogówek – Błażejowice
Dolne

1,978

suma

4,771 km

Źródło: Wykaz dróg powiatowych miejskich i zamiejskich 2015 r. w powiecie prudnickim

Układ dróg gminnych
Obszar Funkcjonalny Partnerstwo Nyskie posiada gęstą sieć dróg gminnych.
Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczane do dróg
innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym
potrzebom (z wyłączeniem dróg wewnętrznych). Z uwagi na ponadlokalny
charakter opracowania, nie skoncentrowano się na drogach lokalnych.

6.1

System drogowy gmin OF PN 2020

Gmina Biała
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Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru gminy najważniejsza jest droga
wojewódzka DW 414, która stanowi jej podstawową oś komunikacyjną w układzie
północ-południe. Jednocześnie pełni ona funkcję regionalnego i wewnętrznego
połączenia z Opolem (stolicą województwa opolskiego) oraz Prudnikiem
(powiatowym ośrodkiem usługowym). Stanowi także połączenie z Republiką
Czeską, poprzez przejście graniczne Trzebina – Bartultovice, które jest oddalone
o ok. 15 km od centrum Białej.
Gmina Biała posiada bardzo gęstą sieć dróg powiatowych, które zapewniają
jej odpowiednie powiązania z sąsiednimi ośrodkami miejskimi. Realizują także
funkcję lokalnych połączeń komunikacyjnych wsi z gminnym ośrodkiem usługowym
jakim jest miasto Biała oraz z innymi wiejskimi ośrodkami usługowymi (wsią
Łącznik, Gostomia Solec, Śmicz). Pozwalają też przemieszczać się pomiędzy
poszczególnymi wsiami. Poniższy rysunek przedstawia układ drogowy w gminie
Biała.

Rysunek 102 Układ drogowy gminy Biała

Źródło: http://www.openstreetmap.org/

Gmina Lubrza należy do powiatu prudnickiego. Na zachodzie graniczy ona
z gminą Prudnik, od północny z gminą Biała, od wschodu z gminą Głogówek, a od
południa z Republiką Czeską. Trzon układu komunikacyjnego gminy tworzą DK 40
i DK 41, które przeprowadzają głównie ruch tranzytowy (zarówno osobowy jak
i towarowy). Stanowią one także dojazd do przejść granicznych z Republiką Czeską:
Trzebina – Bartultovice, Głuchołazy – Mikulovice oraz Konradów – Zlate Hory. Drogi
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Gmina Lubrza

krajowe DK 40 i DK 41 pełnią istotną rolę w obsłudze ruchu samochodowego na osi
wschód-zachód w południowej części województwa opolskiego oraz w obsłudze
ruchu przejść granicznych z Czechami. Obie drogi mają podstawowe znaczenie dla
powiązań komunikacyjnych gminy Lubrza, stanowiąc jej podstawowe osie
komunikacyjne w regionie. Zapewniają także wewnętrzne powiązania pomiędzy
poszczególnymi wsiami gminy, a lokalnym ośrodkiem usługowym jakim jest wieś
Lubrza.
Rysunek 103 Układ drogowy gminy Lubrza

Źródło: http://www.openstreetmap.org/

Najważniejsze zewnętrzne powiązania obszaru gminy z powiatem i gminnymi
ośrodkami usługowymi, tzn. miastem Prudnik i wsią Lubrza, zapewniają drogi:
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 DP 1250 O – łączy wieś Trzebina z droga krajową DK 41 oraz gminnym
ośrodkiem usługowym;
 DP 1267 O – łączy wisie Prężynka i Lubrza z drogą wojewódzką DW 414 oraz
powiatowym ośrodkiem usługowym;
 DP 1280 O – łączy wieś Jasiona z gminnym ośrodkiem usługowym czyli wsią
Lubrza;
 DP 1279 O – łączy wieś Olszynka z Białą oraz drogą krajową DK 40;
 DP 1614 O – łączy wieś Prężynka z miastem Prudnik;

 DP 1615 O – łączy wieś Krzyżkowice z uzupełniającym ośrodkiem usługowym
jakim jest Dytmarów oraz wsie Krzyżkowice, Dytmarów, Skrzypiec i Jasiona
z powiatowym ośrodkiem usługowym.
Gmina Prudnik
Gmina Prudnik położona jest w południowo-wschodniej części Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Prudnik to znaczący ośrodek usługowy.
Rysunek 104 Układ drogowy gminy Prudnik

Układ komunikacyjny gminy wyznaczają tranzytowe drogi krajowe: nr DK 40
relacji granica państwa (Głuchołazy) – Prudnik – Kędzierzyn Koźle – Ujazd –
Pyskowice oraz nr DK 41 relacji Nysa – Prudnik – granica państwa (Trzebina). Drogi
krajowe DK 40 i DK 41 pełnią istotną rolę w obsłudze ruchu na osi wschód-zachód
w południowej części województwa opolskiego oraz w obsłudze ruchu przejść
granicznych z Czechami. Obie drogi mają jednocześnie duże znaczenie dla powiązań
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komunikacyjnych gminy Prudnik, stanowiąc jej podstawowe osie komunikacyjne
w powiązaniach regionalnych. Prudnik posiada dogodną sieć dróg powiatowych,
których uzupełnieniem w wymiarze lokalnym są gęsto rozmieszczone drogi gminne.
Gmina Branice
Gmina Branice to gmina wiejska, położona w południowej części Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Gmina graniczy od południa i zachodu
z Republiką Czeską, od wschodu z gminą Kietrz, natomiast od północy z gminą
Głubczyce. Nie występują tu drogi krajowe. Na terenie gminy Branice leży droga
wojewódzka nr 419 relacji Nowa Cerekwia – Branice (granica państwa). Drogi
powiatowe na terenie gminy Branice to:
 1201O Głubczyce – Wiechowice,
 1220O Włodzienin – Boboluszki – granica państwa,
 1221O Uciechowice – Pilszcz,
 1224O Włodzienin – N. Cerekwia,
 1238O Jakubowice – Grodczany – DP 1237O,
 1239O DP 1201O – Boboluszki – Branice,
 1241O Dzbańce – Lewice,
 1248O Bliszczyce – Wódka,
 1282O Bliszczyce – Branice,
 1283O Wódka – Nasiedle,
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 1284O Branice – Wysoka.

Rysunek 105 Układ drogowy gminy Branice

Źródło: http://www.openstreetmap.org/

Gmina Głubczyce położona jest w południowo-wschodniej części Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Główną arterią komunikacyjną gminy jest
droga krajowa nr 38 relacji Kędzierzyn – Koźle – Głubczyce – granica państwa
(Pietrowice), która przechodzi przez gminę w układzie południowy zachód –
północny wschód. Ponadto sieć drogową gminy tworzą dwie drogi wojewódzkie
o znaczeniu regionalnym: numer 416 Krapkowice – Głogówek – Głubczyce – Kietrz
– Racibórz oraz numer 417 Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty – Lisięcice.
Przechodzą one przez gminę w układzie północ-południe. Gmina Głubczyce posiada
dogodną sieć dróg powiatowych – przez teren miasta Głubczyce przechodzi ich 6,
a przez obszary wiejskie gminy – 22. Uzupełnieniem sieci drogowej w wymiarze
lokalnym jest gęsta sieć dróg gminnych. Poniższy rysunek przedstawia układ
drogowy w gminie Głubczyce.
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Gmina Głubczyce

Rysunek 106 Układ drogowy gminy Głubczyce

Źródło: http://www.openstreetmap.org/
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Gmina Kietrz
Gmina Kietrz położona jest w południowej części Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020. Jest ona gminą przygraniczną, sąsiadującą z Republiką
Czeską. Zewnętrzne powiązania komunikacyjne gminy wyznaczają drogi
wojewódzkie numer: 416 relacji Krapkowice – Kietrz – Racibórz, 419 relacji Nowa
Cerekwia – Branice oraz 420 relacji Kietrz – Pilszcz (granica państwa). Ich
uzupełnienie stanowi 18 dróg powiatowych o numerach: 1221, 1223, 1224, 1227,
1234, 233, 1235, 1222, 1237, 1240, 1238, 1291, 1292, 1204, 1276, 2083, 2081,
2082. Poza tym układ komunikacyjny gminy tworzony jest przez gęstą sieć dróg
gminnych.
Kluczowe połączenie zewnętrzne dla gminy stanowi droga wojewódzka 416,
która zapewnia połączenie Kietrza z Głubczycami oraz Raciborzem. Najlepsze
połączenie drogowe Kietrza z Opolem przebiega na dwóch trasach: drogą

wojewódzką 416 przez Głubczyce do Krapkowic, a następnie drogą krajowa 45 do
Opola oraz z Kietrza drogami powiatowymi przez Baborów i Dobrosłowice do drogi
krajowej 38, a następnie od Reńskiej wsi drogą krajową 45. Przedstawione
połączenia stanowią najkrótsze połączenia Kietrza z Opolem, jednakże stan dróg
jest niezadawalający i wymaga pilnych remontów co wiąże się ze znacznymi
nakładami finansowymi dla zarządców tych dróg. Poniższy rysunek przedstawia
układ drogowy w gminie Kietrz.

Źródło: http://www.openstreetmap.org/
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Rysunek 107 Układ drogowy gminy Kietrz

Gmina Paczków
Gmina Paczków jest najbardziej wysuniętą na zachód gminą powiatu
nyskiego. Od zachodu gmina graniczy z woj. dolnośląskim, a od południa
z Republiką Czeską. Posiada ona sieć dróg, które zapewniają jej sprawne połączenia
krajowe oraz regionalne. Układ drogowy w gminie tworzą: jedna droga krajowa (nr
46) relacji Kłodzko – Szczekociny oraz jedna droga wojewódzka (nr 382), a także
siedem dróg powiatowych zamiejskich, jedenaście dróg powiatowych miejskich oraz
czterdzieści dziewięć dróg gminnych. Droga krajowa dzieli gminę na dwie części,
przebiega przez nią w układzie wschód-zachód. Największa koncentracja dróg
widoczna jest na terenie miasta Paczków.
Rysunek 108 Układ drogowy gminy Paczków

Źródło: http://www.openstreetmap.org/
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Gmina Otmuchów
Gmina Otmuchów to gmina miejsko-wiejska, jedna z największych gmin
województwa opolskiego (188 km 2), położona w
zachodniej części powiatu
nyskiego przy granicy z Republiką Czeską. Ponadto gmina sąsiaduje z gminami:
Głuchołazy, Kamiennik, Nysa, Paczków, Pakosławice oraz Ziębice.
Gmina pozostaje w zasięgu drogi krajowej nr 46 DK 46 relacji Kłodzko –
Szczekociny (Nysa – Niemodlin – Opole), w ciągu której wybudowano w 2006 r.
obejście drogowe miasta Otmuchowa. Pozostała sieć dróg kołowych tworzona jest
przez drogi powiatowe i drogi gminne.

Rysunek 109 Układ drogowy gminy Otmuchów

Gmina Nysa
Gmina Nysa to gmina miejsko-wiejska położona w centralnej części powiatu
nyskiego. Sąsiaduje z gminami Głuchołazy, Korfantów, Łambinowice, Otmuchów,
Pakosławice, Prudnik. Podstawą gospodarki gminy są branże: meblowa, budowlana
i odzieżowa. Rozwija się tu również mała i średnia przedsiębiorczość. Nysa jest
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najważniejszym
ośrodkiem
edukacyjno-usługowym
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

na

terenie

Obszaru

Gmina Nysa posiada dobrze rozwinięty i wystarczający pod względem gęstości
sieci komunikacyjnej układ drogowy. Położenie geograficzne gminy powoduje, że
posiada ona korzystne połączenia komunikacyjne zarówno z polskim jak i czeskim
układem drogowym.
Przez teren gminy przebiegają:
 droga krajowa nr 46,
 droga krajowa nr 41,
 droga wojewódzka nr 406, 407, 411,
 drogi powiatowe i gminne.
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Problemem, z którym boryka się gmina w wymiarze transportowym jest
niedostateczna ilość przepraw mostowych przez rzekę Nysę Kłodzką oraz liczne
utrudnienia z tym związane, takie jak korki uliczne. Innym ważkim problemem jest
brak obwodnicy miasta.

Rysunek 110 Układ drogowy gminy Nysa
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Gmina Głuchołazy
Od południa gmina graniczy z Republiką Czeską, co powoduje, że
najważniejszy układ drogowy gminy stanowią: droga krajowa nr 40 relacji granica
państwa – Pyskowice oraz droga wojewódzka nr 411 Nysa – Głuchołazy – granica
państwa. Uzupełnieniem głównych osi transportu jest sieć dróg powiatowych
i gminnych. Droga wojewódzka biegnie w układzie północ-południe, a droga
krajowa zapewnia połączenie z Republiką Czeską i resztą Polski w układzie zachódwschód. Drogi te zapewniają połączenie regionalne z sąsiednimi ośrodkami
powiatowymi i gminnymi. Za pośrednictwem dróg powiatowych nr 1607 O, 1608 O,
1608 O, 1609 O, 1610 O, 1617 O, 1619 O, 1620 O, 1621 O, 1621 O,1622 O, 1623
O, 1624 O, 1625 O możliwe jest połączenie z pozostałymi gminami w powiecie
nyskim oraz między poszczególnymi miejscowościami wchodzących w skład gminy
Głuchołazy.
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Rysunek 111 Układ drogowy gminy Głuchołazy

Źródło: http://www.openstreetmap.org/

Gmina Korfantów
Układ komunikacyjny gminy wyznacza tranzytowa droga krajowa o znaczeniu
regionalnym nr DK 41 relacji Nysa – Prudnik – granica państwa (Trzebina).
Jednak podstawową rolę w obsłudze komunikacyjnej gminy pełni droga
krajowa DK 46, która zapewnia powiązanie gminy z miastem powiatowym (Nysą)
oraz miastem wojewódzkim (Opolem).
Podstawową obsługę komunikacyjną gminy Korfantów zapewniają trzy drogi
wojewódzkie:
 DW 405 relacji Niemodlin – Korfantów,
 DW 406 relacji Nysa – Włostowa,
 DW 407 relacji Nysa – Korfantów – Łącznik.
W skład obecnej sieci dróg przebiegających przez teren gminy Korfantów wchodzą:


Droga krajowa zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych
Oddział Południowy Rejon Dróg Krajowych w Nysie obejmują:
- odcinek drogi Nr 41 /Nysa - Prudnik- Trzebina-Gr. państwa/ o dł. 4,20 km.



Drogi wojewódzkie zarządzane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
obejmują:
- odcinek drogi Nr 405 /Niemodlin-Korfantów/ o dł. 2,40 km,
- odcinek drogi Nr 406 /Nysa-Włostowa/ o dł. 304mb,
- odcinek drogi Nr 407 /Nysa-Łącznik/ o dł. 17,60 km,
Razem: 20,304 km
Drogi powiatowe zarządzane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie
obejmują (16 odcinków dróg):
- odcinek drogi Nr 1205 O /Biała-Węża/ o dł. 8,662 km,
- odcinek drogi Nr 1206 O /Biała-Sowin/ o dł. 8,351 km,
- droga Nr 1524 O /Korfantów-Kuźnica Ligocka/ o dł. 6,262 km,
- droga Nr 1525 O /Rzymkowice-Stara Jamka/ o dł. 2,887 km,
- odcinek drogi Nr 1526 O /Korfantów-Biała/ o dł. 5,874 km,
- odcinek drogi Nr 1527 O /Przydroże Wielkie-Śmicz/ o dł. 2,906 km,
- odcinek drogi Nr 1528 O /Stara Jamka-Kolonia Otocka/ o dł. 2,655 km,
- droga Nr 1529 O /Gryżów- Jegielnica/ o dł. 5,874 km,
- odcinek drogi Nr 1530 O /Korfantów-Rudziczka dr 41/ o dł. 13,903 km,
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- droga Nr 1531 O /Węża-Jasienica Dolna/ o dł. 6,268 km,
- odcinek drogi Nr 1532 O /Grabin-Korfantów/ o dł. 3,737 km,
- droga Nr 1555 O /droga przez wieś Włostowa/ o dł. 1,722 km,
- drogi Nr 1556 O /Przydroże Wielkie-Ligota Ścinawska/ o dł. 2,290 km,
- droga Nr 1557 O /droga przez wieś Kuropas/ o dł. 1,092 km,
- odcinek drogi Nr 1605 O /Wierzbięcice- Wielkie Łąki/ o dł. 5,277 km,
- odcinek drogi Nr 1672 O /Wierzbięcice- Gryżów / o dł. 1,625 km,
Razem: 79,385 km
 Drogi gminne, lokalne miejskie i wiejskie oraz drogi transportu
rolnego, których właścicielem jest Gmina Korfantów obejmują:
a) drogi gminne:
- droga Nr 106601 O / Pleśnica- Puszyna do granic gminy/ o dł.3,669 km,
- droga Nr 104705 O /Łambinowice- Niesiebędowice / o dł. 3,62 km,
- droga Nr 106603 O /Puszyna-Kuźnica Ligocka/ o dł. 7,055 km,
- droga Nr 106604 O /Rzymkowice-Przechód/ o dł. 5,133 km,
- droga Nr 106605 O /Rzymkowice-Włostowa/ o dł. 3,117 km,
- droga Nr 106606 O /Przydroże Małe-Puszyna/ o dł. 5,617 km,
- droga Nr 106607 O /Wielkie Łąki –Budzieszowice / o dł. 2,140 km,
- droga Nr 106608 O /Przydroże Wielkie-Rączka/ o dł. 1,990 km,
- droga Nr 106609 O /Przydroże Wielkie- Rynarcice/ o dł. 1,483 km,
- droga Nr 106610 O /Stara Jamka- Piechocice/ o dł. 3,217 km,
- droga Nr 106611 O /Węża- Rynarcice/ o dł. 8,700 km,
- droga Nr 106612 O/Ścinawa Nyska-Włodary/ o dł. 6,250 km,
- droga Nr 106613 O /Ścinawa Mała-granica Kolnowice/ o dł. 0,900 km,
- droga Nr 272514 O /Pleśnica- Ścinawa Mała/ o dł. 3,900 km,
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- droga Nr 106615 O /Ścinawa Mała-Przydroże Małe/ o dł. 1,800 km,
- droga Nr 106616 O /Korfantów ul. 3 Maja/ o dł.0,323 km
- droga Nr 106617 O /Korfantów ul. Juliusza Słowackiego/ o dł. 0,322 km
- droga Nr 106618 O /Korfantów ul. Adama Mickiewicza/ o dł. 0,205 km
- droga Nr 106619 O /Korfantów ul. Aleksandra Fredry/ o dł.0,270 km
Razem: 59,71 km

Rysunek 112 Układ drogowy gminy Korfantów

Droga DW 407 stanowi podstawową oś komunikacyjną gminy na kierunku
wschód-zachód. DW 405 stanowi natomiast najważniejszą oś komunikacyjną
gminy, zapewniającą powiązania z węzłem autostradowym „Prądy” oraz powiązania
regionalne, w tym z Opolem, a także połączenia z sąsiednimi ośrodkami miejskimi,
takimi jak Niemodlin czy Tułowice. W kierunku wschód-zachód najistotniejszą osią
komunikacyjną gminy jest droga wojewódzka DW 407, która zapewnia powiązania
komunikacyjne z Nysą oraz z węzłami autostradowymi „Dąbrówka” i „Gogolin”.
Gmina Łambinowice
System drogowy gminy tworzony jest przez drogę krajową nr 46 relacji
Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa – Szczekociny oraz trzy drogi wojewódzkie:
nr 405 Niemodlin – Korfantów, nr 406 Nysa – Jasienica Dolna – Włostowa oraz nr
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407 Nysa – Łącznik. Droga wojewódzka nr 406 jest główną osią komunikacyjną
obszaru w ujęciu wschód-zachód.
Sieć dróg powiatowych tworzą następujące drogi:
DP 1206O Biała – Sowin, o dł. 9,6 km;
 DP 1522O Łambinowice – Goszczowice – DW 405, o dł. 4,2 km;
 DP 1523O Sowin – DP 1522O, o dł. 2,8 km;
 DP 1531O Węża – Jasienica Dolna, o dł. 10,2 km;
 DP 1532O Grabin – Łambinowice – Korfantów, o dł. 11,3 km;
 DP 1533O Bielice – Wierzbie, o dł. 9,7 km;
 DP 1534O Jasienica – Malerzowice, o dł. 9,1 km;
 DP 1535O wieś Malerzowice, o dł. 1,4 km;
 DP 1536O wieś Szadurczyce, o dł. 1,0 km;
 DP 1537O Skoroszyce – Piątkowice, o 13,3 km;
 DP 1559O przez wieś Drogoszów, o dł. 0,6 km;
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 DP 1605O Wierzbięcice – wieś Łąki, o dł. 17,4 km.

Rysunek 113 Układ drogowy gminy Łambinowice

Źródło: http://www.openstreetmap.org/

Gmina Skoroszyce znajduje się w centralnej części Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020. Od południa graniczy ona z gminą Pakosławice 9, a od
południowego-wschodu z gminą Łambinowice. Za najważniejsze drogi w układzie
komunikacyjnym gminy należy uznać DK nr 46 relacji Kłodzko – Nysa – Opole –
Szczekociny oraz drogę wojewódzką nr 401 relacji Brzeg – Grodków – Pakosławice.
Sieć dróg powiatowych tworzą następujące drogi:
 DP 27540 Skoroszyce – Piątkowice, o dł. 8,1 km;
 DP 27540 Skoroszyce – Kopice, o dł. 4,5 km;
 DP 27541 Pniewie – Więcmierzyce, o dł. 2,3 km;

9

Gmina poza obszarem OF PN 2020
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Gmina Skoroszyce

 DP 27542 Skoroszyce – Mroczkowa, o dł. 2,4 km;
 DP 27543 Skoroszyce – Jaszów, o dł. 8,4 km;
 DP 27544 Chróścina – granica dawnego woj. Wałbrzyskiego, o dł. 4,3 km;
 DP 27547 Jędrzejów – Chróścina, o dł. 1,5 km;
 DP 27553 Stary Grodków – Żarów, o dł. 1,6 km.
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Rysunek 114 Układ drogowy gminy Skoroszyce
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Gmina Grodków
Gmina Grodków znajduje się w północnej części Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020. Gmina należy do powiatu brzeskiego. W północnej części

gminy przebiega autostrada A4, która ma kluczowe znaczenie komunikacyjne dla
obszaru Polski południowej, województwa opolskiego oraz OF PN 2020. Na terenie
gminy Grodków zlokalizowany jest węzeł wjazdowy na autostradę „Przylesie”
– zlokalizowany jest on 13 km od miejscowości Grodków. Układ sieci drogowej
gminy tworzony jest przez drogi wojewódzkie nr 401, 385 oraz 378, a także przez
25 dróg powiatowych, takich jak: 1501O, 1502O, 1503O, 1504O, 1505O, 1506O,
1507O, 1518O, 1540O, 1541O, 1543O, 1544O, 1545O, 1546O, 1547O, 1548O,
1549O, 1550O, 1551O, 1552O, 1553O, 1558O, 1663O. W wymiarze lokalnym
uzupełnieniem tej sieci są drogi gminne.

Źródło: http://www.openstreetmap.org/
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Rysunek 115 Układ drogowy gminy Grodków

Syntetyczne
zestawienie
terytorialnym10

sieci

drogowej

obszaru

w

przekroju

Powiat prudnicki
Tabela 26 Syntetyczne zestawienie sieci drogowej powiatu prudnickiego
gmina
Kategoria drogi
Biała
Drogi krajowe

Prudnik

DK 40

DK 40

DK 41

DK 41

nie występują
DW 414

Drogi
wojewódzkie

Lubrza

DW 409
DW 407

DW 414
DW 417

nie występują

DP 1202O
DP 1205O
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Drogi powiatowe
zamiejscowe

DP 1206O

DP 1202O

DP 1208O

DP 1229O

DP 1257O

DP 1232O

DP 1231O

DP 1530O

DP 1251O

DP 1250O

DP 1611O

DP 1252O

DP 1253O

DP 1612O

DP 1256O

DP 1256O

DP 1613O

DP 1258O

DP 1257O

DP 1614O

DP 1266O

DP 1267O

DP 1615O

DP 1268O

DP 1275O

DP 1616O

DP 1270O

DP 1279O

DP 1617O

DP 1271O

DP 1280O

DP 1618O

DP 1272O

DP 1614O

DP 1642O

DP 1273O

DP 1615O

DP 1274O
DP 1275O
DP 1281O

10

W ujęciu dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych

gmina
Kategoria drogi
Biała

Lubrza

Prudnik

32,5 km (węzeł
„Dąbrówka” –
Gmina Krapkowice)

40 km (węzeł
„Dąbrówka” –
Gmina
Krapkowice)

ok. 46 km (węzeł
„Dąbrówka” – Gmina
Krapkowice)

DW 414

DW 414

DW 414

DW 415

DW 415

DW 429

DK 45

DK 45

DK 45

DP 1526O
DP 1527O
DP 1528O
DP 1613O
DP 1614O

odległość od A4

połączenie do A4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin

Powiat głubczycki
Tabela 27 Syntetyczne zestawienie sieci drogowej powiatu głubczyckiego
gmina
Kategoria drogi

Drogi
wojewódzkie

Drogi powiatowe
zamiejscowe

Głubczyce

Kietrz

nie występują

DK 38

nie występują

DW 419

DW 416
DW 417

DW 416
DW 419
DW 420

DP 1201O

DP 1201O

DP 1221O

DP 1220O

DP 1213O

DP 1223O

DP 1221O

DP 1214O

DP 1224O

DP 1224O

DP 1215O

DP 1227O

DP 1238O

DP 1216O

DP 1233O
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Drogi krajowe

Branice

gmina
Kategoria drogi
Branice

Głubczyce

Kietrz

DP 1239O

DP 1217O

DP 1234O

DP 1241O

DP 1218O

DP 1235O

DP 1248O

DP 1219O

DP 1222O

DP 1282O

DP 1242O

DP 1237O

DP 1283O

DP 1243O

DP 1240O

DP 1284O

DP 1244O

DP 1238O

DP 1245O

DP 1291O

DP 1246O

DP 1292O

DP 1247O

DP 1204O

DP 1262O

DP 1276O

DP 1264O

DP 2083O

DP 1285O

DP 2081O

DP 1286O

DP 2082O

DP 1287O
DP 1288O
DP 1289O
DP 1290O

odległość od A4
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połączenie do A4

ok. 45 km (węzeł
„Dąbrówka” –
Gmina
Krapkowice)

65 km (węzeł
„Dąbrówka” – Gmina
Krapkowice)

Droga powiatowa
(ul. Szpitalna,
ul. Głubczycka)

DW 416

DW 416

DW 416

DW 45

DW 45

66 km (węzeł
„Dąbrówka” –
Gmina Krapkowice)

DW 45
źródło: Opracowanie własne na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin

Powiat nyski
Tabela 28 Syntetyczne zestawienie sieci drogowej powiatu nyskiego
Kategoria drogi
Gmina

Drogi krajowe

Paczków

Otmuchów

Nysa

DK 46

DK 46

DK 41
DK 46

Drogi
wojewódzkie

DW 382

nie występują

DW 406
DW 407

Drogi powiatowe
zamiejscowe

DP 1640 O

DP 1625 O

DP 1602 O

DP 1641 O

DP 1628 O

DP 1603 O

DP 1643 O

DP 1629 O

DP 1604 O

DP 1644 O

DP 1632 O

DP 1605 O

DP 1645 O

DP 1633 O

DP 1606 O

DP 1671 O

DP 1634 O

DP 1607 O

DP 1673 O

DP 1635 O

DP 1626 O

DP 1645 O

DP 1636 O

DP 1627 O

DP 1673 O

DP 1637 O

DP 1628 O

DP 1638 O

DP 1630 O

DP 1639 O

DP 1631 O

DP 1646 O

DP 1632 O

DP 1647 O

DP 1649 O

DP 1648 O

DP 1653 O

DP 1649 O

DP 1656 O

DP 1650 O

DP 1663 O

DP 1652 O

DP 1665 O

DP 1653 O

DP 1666 O

DP 1654 O

DP 1668 O

DP 1655 O

DP 1672 O

DP 1658 O

DP 1677 O

DP 1674 O

DP 1678 O
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DW 411

Kategoria drogi

Gmina
Paczków

Otmuchów

Nysa

DP 1675 O
DP 1676 O
DP 1679 O
DP 2213 O
odległość od A4

62 km (węzeł
„Prądy”)

50,8 km (węzeł
„Prądy”)

36,7 km (węzeł
„Prądy”)

DK 46

DK 46

DK 46

połączenie do A4

źródło: Opracowanie własne na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin

Tabela 29 Syntetyczne zestawienie sieci drogowej powiatu nyskiego kontynuacja
Kategoria
Gmina
drogi
Głuchołazy
Korfantów
Łambinowice
Skoroszyce
Drogi
krajowe
Drogi
wojewódzkie
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Drogi
powiatowe
zamiejscowe

DK 40

DK 41

DK 46

DK 46

DW 411

DW 407

DW 405

DW 401

DW 405

DW 406

DW 406

DW 407

DP 1607 O

DP 1205 O

DP 1506 O

DP 27-540

DP 1608 O

DP 1206 O

DP 1522 O

DP 27-540

DP 1609 O

DP 1524 O

DP 1523 O

DP 27-541

DP 1610 O

DP 1525 O

DP 1531 O

DP 7-542

DP 1616 O

DP 1526 O

DP 1532 O

DP 27-2543

DP 1617 O

DP 1527 O

DP 1533 O

DP 27-544

DP 1618 O

DP 1528 O

DP 1534 O

DP 27-547

DP 1619 O

DP 1529 O

DP 1535 O

DP 27-553

DP 1620 O

DP 1530 O

DP 1536 O

DP 1621 O

DP 1531 O

DP 1537 O

DP 1622 O

DP 1532 O

DP 1559 O

DP 1623 O

DP 1534 O

DP 1605 O

DP 1624 O

DP 1555 O

Kategoria
drogi

Gmina
Głuchołazy

Korfantów

DP 1625 O

DP 1556 O

DP 1626 O

DP 1557 O

DP 1629 O

DP 1605 O

Łambinowice

Skoroszyce

DP 1619 O
DP 1620 O
DP 1672 O
odległość od
A4

57,4 km
(węzeł
„Dąbrówka” –
Gmina
Krapkowice)

25,5 km
(węzeł
„Prądy” –
Gmina
Dąbrowa)

25 km (węzeł
„Prądy” –
Gmina
Dąbrowa)

22,5 km (węzeł
„Przylesie” –
Gmina
Grodków)

DK 40

DW 405

DW 435

DW 401

DW 414

DK 46

DK 46

połączenie
do A4

DW 409
źródło: Opracowanie własne na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin

Gmina Grodków (powiat brzeski)
Tabela 30 Syntetyczne zestawienie sieci drogowej gminy Grodków
gmina
Kategoria drogi
Grodków
Drogi krajowe

A4
DW 401
DW 385
DW 378
DP 1501 O
DP 1502 O

Drogi powiatowe
zamiejscowe

DP 1503 O
DP 1504 O
DP 1505 O
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Drogi
wojewódzkie

gmina
Kategoria drogi
Grodków
DP 1506 O
DP 1507 O
DP 1518 O
DP 1540 O
DP 1541 O
DP 1543 O
DP 1544 O
DP 1544 O
DP 1545 O
DP 1546 O
DP 1547 O
DP 1548 O
DP 1549 O
DP 1550 O
DP 1551 O
DP 1552 O
DP 1553 O
DP 1558 O
DP 1663 O
odległość od A4
połączenie do A4

13, 3 km (węzeł „Przylesie” – Gmina Grodków)
DW 401
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źródło: Opracowanie własne na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin

7

Opis istniejącej infrastruktury przeznaczonej dla
rowerów wraz ze szczegółową inwentaryzacją
(popartą badaniami terenowymi)

7.1 Trasy rowerowe na terenie OF PN 2020
Szlak
rowerowy
jest
trasą
turystyczną
oznakowaną
za
pomocą
symboli ustalonych przez PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze).
Jego celem jest doprowadzenie turysty-rowerzysty do ciekawych miejsc,
niekoniecznie najkrótszą i najłatwiejszą trasą. Poruszający się szlakiem rowerowym
zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów ruchu
drogowego. Drogę rowerową definiuje się natomiast jako pas ruchu dla
rowerzystów, specjalnie utwardzony i oznakowany. Ma ona zazwyczaj znaczenie
komunikacyjne, a nie turystyczne.
Na analizowanym obszarze widoczny jest systematyczny rozwój tras
rowerowych. W przyszłości działania gmin powinny koncentrować się na dalszym
rozwoju infrastruktury okołoturystycznej. Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020 należy oprzeć o potencjał turystyczny związany z jego
położeniem na terenie pogranicza polsko-czeskiego.
7.1.1 Powiat nyski
Przez powiat nyski przebiega sześć tras rowerowych, o łącznej długości ponad
365 km. Wlicza się w nie: R9, R16, R17, R57, R60 oraz trasę Szlak czarownic po
czesko-polskim pograniczu. Każda z nich jest bogata pod względem przyrodniczokrajoznawczym oraz kulturowym. Przygotowane trasy dają możliwość spędzenia
wolnego czasu w bardzo przyjemny sposób. Dzięki nim rowerzyści mogą połączyć
odpoczynek z wysiłkiem fizycznym.
Odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-9 o długości 67,7 km

Początek trasy znajduje się w Paczkowie. Prowadzi ona przez następujące
miejscowości: Unikowice – Ujeździec – Dziewiętlice – Trzeboszowice – Ratnowice –
Meszno – Śliwice – Broniszowice – Kałków – Buków – Kwiatków – Siestrzechowice –
Nysa – Biała Nyska – Morów – Iława – Łączki – Biskupów – Gierałcice – Wilamowice
Nyskie – Nowy Świętów – Rudawa – Bodzanów. Kończy się w mieście Głuchołazy.
Teren jest w lekko pofałdowany i charakteryzuje się pięknymi widokami. Z jednej
strony znajdują się tu jeziora: Otmuchowskie i Nyskie, a z drugiej – Sudety. Trasa
zaprasza do zwiedzenia Otmuchowa, potem przez Kałków zmierza w kierunku
Siestrzechowic, gdzie znajduje się renesansowy pałac Jerinów. Następnie wiedzie
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przez wioski Przedgórza Sudeckiego i Bodzanów w dolinie rzeki Białej Głuchołaskiej
i prowadzi aż do Głuchołaz, dawnego miejsca wydobycia złota. W Paczkowie
przecina drogę krajową nr 46 z Nysy do Kłodzka, następnie wiedzie w kierunku
miejscowości Ujeździec. Droga zlokalizowana jest wśród pól.
W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy rowerowej R9 – wyniki
przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 31 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej R9
Nazwa

Międzynarodowa Trasa Rowerowa R9

Powiat

nyski

Przebieg trasy

Na terenie powiatu nyskiego trasa biegnie przez: Głuchołazy –
Bodzanów – Rudawa – Nowy Świętów – Wilamowice Nyskie –
Gierałcice – Biskupów – Łączki – Iława – Morów – Biała Nyska –
Nysa – Siestrzechowice – Kwiatków – Buków – Kałków –
Broniszowice – Śliwice – Meszno – Ratnowice – Trzeboszowice –
Dziewiętlice – Ujeździec – Unikowice – Paczków

Kolor
oznakowania
na mapie

pomarańczowy R9

Nawierzchnia
(w rozbiciu na
odcinki)

Głuchołazy do Bodzanów – kostka brukowa;
Bodzanów do Rudawa – droga asfaltowa (brak poboczy
i chodników);
Rudawa do Nowy Świętów – droga asfaltowa (brak poboczy
i chodników);
Nowy Świętów do Wilamowice Nyskie – droga asfaltowa (brak
poboczy i chodników);
Wilamowice Nyskie do Gierałcice – droga asfaltowa (brak
poboczy i chodników);
Gierałcice do Biskupów – droga asfaltowa (brak poboczy
i chodników);
Biskupów do Morów – droga asfaltowa (brak poboczy
i chodników);
Morów do Biała Nyska – droga asfaltowa (brak poboczy
i chodników);
Biała Nyska – kostka brukowa wzdłuż chodnika dla pieszych;
Biała Nyska do Nysa – od ul. Orzeszkowej kostka brukowa (pas
dla rowerów oddzielony od jezdni) następnie pas przechodzi w
ul. 3 Maja;
Nysa do Kałków – droga asfaltowa (brak poboczy i chodników);
Kałków – kostka brukowa;
Kałków do Śliwice – droga asfaltowa (brak poboczy
i chodników);

Śliwice – niewielki odcinek przez chodnik z kostki brukowej;
Meszno – droga asfaltowa, chodnik z kostki brukowej;
Ratnowice – droga gruntowa dla rowerzystów;
Trzeboszowice – droga asfaltowa (brak poboczy i chodników);
Paczków – droga asfaltowa z chodnikami dla pieszych
(ścieżki rowerowe prowadzą po głównych drogach).
Infrastruktura
na trasie

Pojedyncze elementy typu kosze na śmieci lub ławki znajdują się
tylko w większych miejscowościach takich jak Głuchołazy czy
Paczków.

Teren
przebiegu
trasy

w przewadze płaski

Przejezdność
trasy

trasa przejezdna

Ruch
samochodowy
na trasie

Na odcinkach prowadzących chodnikami z kostki brukowej –
brak; na odcinkach prowadzących drogą asfaltową – mały ruch
samochodowy.

Funkcja

turystyczna

Powiązania z
innymi szlaka
mi

Tak, powiązanie z:
 od Gierałcic do Biskupowa oraz od Meszna do Paczkowa
powiązanie z trasą niebieską R60
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Mapa

Oznakowanie
trasy

Drogowskazy i znaki podstawowe szlaku zielonego R9

Uwagi

Zbyt mało powtórzeń znaków rowerowych sprawia, że nie
zawsze wiadomo czy jest się nadal na odpowiedniej trasie
rowerowej. W miejscach gdzie poszczególne ścieżki rowerowe
(np. R9 i R60) się łączą, znaki występują naprzemiennie zamiast
łącznie. kilku niektórych miejscach na skrzyżowaniach (np. w
Trzeboszowicach, Kwiatkowie, Bukowie) nie zamieszczono
wskazówek w jakim kierunku dalej jechać i gdzie
prowadzi ścieżka. W okolicach Paczkowa nie ma oznaczeń trasy
niebieskiej R60, pomimo że znajduje się ona na mapie w tym
obszarze; natomiast pojawia się trasa R3, która nie widnieje na
mapie. Brak usystematyzowanych map rowerowych.

Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu ścieżki R9
została umieszczona w załączniku pod nazwą Dokumentacja fotograficzna ścieżek
rowerowych powiatu nyskiego.


Trasa R16 koloru żółtego, o długości 69,6 km

Prowadzi przez miejscowości: Lipniki – Lasowice – Ligota Wielka – Sarnowice
– Otmuchów – Wójcice – Suszkowice – Goświnowice – Nysa – Rusocin – Piątkowice
– Mańkowice – Jasienica Dolna – Myszowice – Kuropas – Rynarcice – Przydroże
Wielkie – Przydroże Małe – Pleśnica. Szlak wpisuje się w sieć regionalnych tras
rowerowych. Łączy się z trasami rowerowymi w powiecie ząbkowickim na zachodzie
i trasami w powiecie prudnickim na wschodzie. Przebiega przez środkową część
powiatu nyskiego po północnej stronie jezior Otmuchowskiego i Nyskiego, łącząc
miasta: Otmuchów, Nysa i Korfantów. Trasa w większości przebiega w terenie
otwartym.
W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy
wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

rowerowej

R16
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Tabela 32 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej R16
Nazwa

R16

Powiat

nyski

Przebieg trasy

Lipniki – Lasowice – Ligota Wielka – Sarnowice –
Otmuchów – Wójcice – Suszkowice – Goświnowice – Nysa
– Rusocin – Piątkowice – Mańkowice – Jasienica Dolna –
Myszkowice – Kuropas – Rynarcice – Przydroże Wielkie –
Przydroże Małe – Pleśnica

–

Nazwa

R16

Kolor oznakowania
na mapie

żółta
Asfaltowa, oprócz:

Nawierzchnia (w
rozbiciu na odcinki)

Suszkowice – kostka brukowa;
Piątkowice – Mańkowice – droga leśna;
Rynarcice – Przydroże Wielkie – droga polna;

Infrastruktura na
trasie

brak

Teren przebiegu
trasy

płaski

Przejezdność trasy

trasa przejezdna

Ruch samochodowy
na trasie

mały lub brak

Funkcja

główny

Powiązania z
innymi szlakami

nie

Oznakowanie
szlaku

występuje

Uwagi

Brak oznakowania szlaku w Przydrożu Wielkim. Brak
stojaków, wiat i ławek.

Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu ścieżki R16
została umieszczona w załączniku pod nazwą Dokumentacja fotograficzna ścieżek
rowerowych powiatu nyskiego.
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Mapa

•

Trasa R17 koloru zielonego, o długości 74,8 km

Wiedzie przez miejscowości: Wilemowice – Kamiennik – Cieszanowice –
Kłodobok – Spiny – Biechów – Nowaki – Radzikowice – Nysa – Konradowa –
Wyszków Śląski – Kubice – Włodary – Jasienica Dolna – Malerzowice Wielkie –
Sowin – Przechód – Borek – Rzymkowice. Jest to najdłuższa trasa na terenie
powiatu nyskiego. Łączy północno-zachodnią część powiatu (gmina Kamiennik)
z Nysą i częścią północno-wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec trasy
łączy się ze szlakiem Bociana Białego w powiecie prudnickim, a zachodni za
Wilemowicami dochodzi do szlaku czerwonego w powiecie ziębickim.
W ramach badania dokonano inwentaryzacji
wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

trasy

rowerowej

R17

–

Tabela 33 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej R17
Nazwa

R17

Powiat

nyski

Przebieg trasy

Wilemowice – Kamiennik – Cieszanowice – Kłodobok – Spiny –
Biechów – Nowaki – Radzikowice – Nysa – Konradowa –
Wyszków Śląski – Kubice – Włodary – Jasienica Dolna –
Malerzowice Wielkie – Sowin – Przechód – Borek – Rzymkowice

Kolor
oznakowania
na mapie

zielona
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Asfaltowa, oprócz:
Nawierzchnia
(w rozbiciu na
odcinki)

Spiny – nawierzchnia błotnista,

Infrastruktura
na trasie

elementy małej architektury (odcinek Malerzowice WielkieSowin)

Teren
przebiegu trasy

Płaski i pofalowany

Przejezdność
trasy

trasa przejezdna

Nysa – część trasy po wyznaczonym pasie chodnika,
Malerzowice Wielkie – Sowin – nawierzchnia leśna ubita oraz
kostka brukowa

Nazwa

R17

Ruch
samochodowy
na trasie

mały lub brak

Funkcja

Szlak główny oraz na odcinku Malerzowice Wielkie-Sowin szlak
historyczno-przyrodniczy

Powiązania z
innymi szlakam
i

nie

Oznakowanie
szlaku

występuje rzadko

Mapa

Uwagi

Brak oznakowania szlaku od Sowina do Przechodu.

Źródło: Opracowanie własne

•

Trasa R57 koloru czerwonego, o długości 24,4 km

To jedna z krótszych tras rowerowych wytyczonych w powiecie nyskim,
przebiega przez miejscowości: Nysa – Regulice – Bykowice – Korzekwice –
Śmiłowice – Rzymiany – Czarnolas – Chróścina Nyska. Trasa łączy Nysę z północną
granicą powiatu (gmina Skoroszyce). Łączy się także z trasami w gminie Grodków
w powiecie brzeskim. Ciekawym miejscem na trasie jest znajdujący się we
Frączkowie pałac z pięknym parkiem. Na szlaku znajduje się również zabytkowy
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Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu ścieżki R17
została umieszczona w załączniku pod nazwą Dokumentacja fotograficzna ścieżek
rowerowych powiatu nyskiego.

dwór w Regulicach i Śmiłowicach oraz kamień graniczny dawnego Księstwa
Nyskiego biskupów wrocławskich.
W ramach badania dokonano inwentaryzacji
wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

trasy

rowerowej

R57

Tabela 34 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej R57
Nazwa

R57

Powiat

nyski

Przebieg trasy

Nysa – Regulice – Bykowice – Korzękwice – Śmiłowice –
Rzymiany – Czarnolas – Chróścina Nyska

Kolor
oznakowania na
mapie

czerwona
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Nawierzchnia (w
rozbiciu na
odcinki)

Nysa – Rzymiany – asfaltowa,
Rzymiany – Czarnolas – ubita ziemia i asfalt,
Czarnolas – Chróścina Nyska – polna i asfalt.

Infrastruktura na
trasie

brak

Teren przebiegu
trasy

pofalowany

Przejezdność trasy

trasa przejezdna

Ruch
samochodowy na
trasie

mały lub brak

Funkcja

szlak główny

Powiązania z
innymi szlakami

brak

Oznakowanie
szlaku

występuje (czytelne)

–

Nazwa

R57

Mapa

Uwagi

Brak stojaków, wiat i ławek.

Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu ścieżki R57
została umieszczona w załączniku pod nazwą Dokumentacja fotograficzna ścieżek
rowerowych powiatu nyskiego.
•

Trasa R60 koloru niebieskiego, o długości 61,6 km

Jest to trasa biegnąca pograniczem polsko-czeskim. Wiedzie przez przejście
graniczne Paczków, a następnie przez miejscowości: Biały Potok – Gościce –
(Paczków) – Unikowice – Dziewiętlice – Trzeboszowice – Ratnowice – Piotrowice
Nyskie – Meszno – Kałków – Łąka – Jarnołtów – Kijów – Burgrabice – Biskupów –
Gierałcice – Głuchołazy – Starowice – Jarnołtówek – Pokrzywna.
W ramach badania dokonano inwentaryzacji
wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

trasy

rowerowej

R60

–

Nazwa

Trasa niebieska R60

Powiat

nyski

Przebieg trasy

Na obszarze powiatu nyskiego trasa przebiega przez:
Pokrzywna – Jarnołtówek – Starowice – Głuchołazy –
Gierałcice – Biskupów – Burgrabice – Kijów – Jarnołtów –
Łąka – Kałków – Meszno – Piotrowice Nyskie – Ratnowice –
Trzeboszowice – Dziewiętlice – Unikowice – Paczków
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Tabela 35 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej R60
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Nazwa

Trasa niebieska R60

Kolor
oznakowania na
mapie

kolor niebieski, oznaczenie R60

Nawierzchnia (w
rozbiciu na
odcinki)

Pokrzywna – szlak prowadzi ścieżką asfaltową wydzieloną
obok jezdni wzdłuż lasu (momentami przez las drogą
błotnistą); Jarnołtówek do Skowronków – część
drogi utwardzona kamieniem, później asfaltowa; Starowice –
kostka brukowa; Głuchołazy – kostka brukowa; Głuchołazy
ul. Kraszewskiego – droga asfaltowa; od ul. Świdnickiej na
Gierałcice – droga asfaltowa (brak poboczy i chodników);
Gierałcice – kostka brukowa; Gierałcice do Biskupów – droga
asfaltowa (brak poboczy i chodników); Biskupów do
Burgrabice – droga asfaltowa (brak poboczy i chodników);
Burgrabice do Kijów – droga asfaltowa (brak poboczy
i chodników); Kijów do Kałków – droga asfaltowa (brak
poboczy i chodników); Kałków-kostka brukowa; Meszno –
droga asfaltowa, chodnik z kostki brukowej; Ratnowice –
droga gruntowa dla rowerzystów; Trzeboszowice – droga
asfaltowa (brak poboczy i chodników); Paczków – droga
asfaltowa z chodnikami dla pieszych (ścieżki rowerowe
prowadzą po głównych drogach).

Infrastruktura na
trasie

Pojedyncze elementy infrastruktury, jak na przykład kosze
na śmieci czy ławki, znajdują się tylko w większych
miejscowościach (Głuchołazy, Paczków).

Teren przebiegu
trasy

w przewadze płaski

Przejezdność
trasy

trasa przejezdna

Ruch
samochodowy na
trasie

Na odcinkach prowadzonych chodnikami z kostki brukowej –
brak; na odcinkach prowadzonych drogą asfaltową – mały
ruch samochodowy.

Funkcja

turystyczna

Powiązania z
innymi szlakami

Tak: od Gierałcic do Biskupowa oraz od Meszna do Paczkowa
powiązanie z trasą zieloną R9.

Nazwa

Trasa niebieska R60

Mapa

Oznakowanie
trasy

Drogowskazy i znaki podstawowe szlaku niebieskiego R60.

Uwagi

Zbyt mało powtórzeń znaków rowerowych – nie zawsze
wiadomo czy nadal jest się na odpowiedniej trasie
rowerowej. W miejscach gdzie łączą się poszczególne
ścieżki rowerowe (np. R60 i R9), znaki występują
naprzemiennie zamiast łącznie. W kilku miejscach na
skrzyżowaniach (np. w Trzeboszowicach) nie zamieszczono
wskazówek w jakim kierunku dalej jechać i gdzie
prowadzi ścieżka. W okolicach Paczkowa nie ma oznaczeń
trasy niebieskiej R60, pomimo że znajduje się ona na mapie
w tym obszarze; pojawia się natomiast trasa R3, która nie
widnieje na mapie. Brak usystematyzowanych map
rowerowych.

Źródło: Opracowanie własne



Trasa rowerowa Szlakiem Czarownic po czesko-polskim pograniczu

Najdłuższą trasą rowerową biegnącą przez powiat nyski jest Szlak czarownic
po czesko-polskim pograniczu. Po polskiej stronie jest on znakowany kolorem
czarnym. Łączna długość trasy to 233 km, z czego 95 km przebiega po stronie
polskiej, a pozostałe 138 km po stronie czeskiej. Trasa przebiega przez
miejscowości: Paczków – Pomianów Dolny – Lubiatów – Ligota Wielka – Sarnowice
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Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu ścieżki R60
została umieszczona w załączniku pod nazwą Dokumentacja fotograficzna ścieżek
rowerowych powiatu nyskiego.

– Otmuchów – Ulanowice – Grądy – Rysiowice – Karłowice Wielkie – Słupice –
Nowaki – Radzikowice – Sękowice – Nysa – Konradowa – Wyszków Śląski – Niwnica
– Domaszkowice – Wierzbięcice – Kępnica – Stary Las – Nowy Las – Charbielin –
Jarnołtówek – Skowronków – Konradów – Głuchołazy – Zlaté Hory – Rejvíz – Česká
Ves – Jeseník – Vernířovice – Sobotín – Velké Losiny – Rapotín – Šumperk – Mírov
– Mohelnice.
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Szlak czarownic po stronie czeskiej powstał w 2006 roku jako inicjatywa
Stowarzyszenia Ruchu Turystycznego Jeseniky. W 2009 roku na zlecenie Starostwa
Powiatowego w Nysie wytyczony i oznakowany został szlak po polskiej stronie
w ramach realizacji projektu „Szlakiem Czarownic po czesko-polskim pograniczu”
w ramach programu POWT Czechy-Polska 2007-2013. Przy trasie, na polskiej części
szlaku, ustawiono 10 tablic informacyjnych dotyczących procesów czarownic na
pograniczu polsko-czeskim. Wydany został również przewodnik z odpowiednią
mapą. Ważnym elementem projektu było wykonanie w Muzeum w Nysie stałej
ekspozycji dotyczącej procesów czarownic.
Przemierzając Szlak czarownic można zobaczyć legendarny, wzniesiony
metodą muru pruskiego Dom Kata w Paczkowie, krzyże pokutne w okolicach
Lubiatowa oraz w Nowakach, Radzikowicach, Wierzbięcicach, Domaszkowicach (na
terenie powiatu nyskiego jest ich ponad 20), a także unikatowy pomnik żony kata
w Otmuchowie (przy ul. 1 Maja). W Otmuchowie warto zobaczyć również zamek
biskupi z XIII wieku, ze słynną celą głodową. Dalej szlak prowadzi obok
eklektycznego pałacu z 1880 roku w Rysiowicach i wiedzie do dawnej stolicy
księstwa biskupiego Nysy. Na skraju miasta, tuż przy linii kolejowej, znajduje się
Hexenberg (Góra Czarownic), na której, według podań, odbywały się sabaty
nyskich wiedźm. W samej Nysie natomiast, w niewielkim lochu, na dziedzińcu
i w jednej z sal dawnego Pałacu Biskupiego (obecnie siedziba Muzeum) znajduje się
stała ekspozycja dokumentująca historię procesów o czary w Księstwie Nyskim
(www.muzeum.nysa.pl). Nysa znana jest także z fortyfikacji oraz z Jeziora
Nyskiego, które posiada odpowiednio dostosowaną infrastrukturę turystyczną
(bogata
oferta
gastronomiczna,
noclegowa
i rekreacyjna).
Miłośników
średniowiecznych grodzisk zainteresują z pewnością znajdujące się na szlaku ruiny
potężnego niegdyś grodziska we wsi Stary Las. Dalej szlak prowadzi do
Jarnołtówka, gdzie jeszcze w połowie XIX wieku na strychu gospody znaleziono
„fotel czarownicy”11. Będąc w Jarnołtówku warto zboczyć nieco ze szlaku i udać się
na Przełęcz pod Zamkową Górą (Góry Opawskie) do tajemniczego Grobu
Czarownicy. Z Jarnołtówka szlak prowadzi do Głuchołaz, które w okresie procesów
czarownic zasłynęły tym, że oskarżonych o czary nie palono na stosie lecz wieszano
na wzgórzu za miastem. Dziś wzgórze to nosi nazwę Szubienicznej Góry. Na
wzgórzu tym zakopywano także ofiary, które wcześniej przesłuchiwano w piwnicy
11

To narzędzie tortur najeżone gwoździami, znane również pod nazwą krzesła
inkwizytorskiego służącego do przesłuchiwania.

nieistniejącego już dziś ratusza. Z procesami czarownic związana jest także nazwa
położonego obok Szubienicznej Góry urwiska skalnego, tzw. Czarciej Ambony.
W okolicach Szubienicznej Góry znajdują się relikty kopalni złota – szyby i sztolnie.
Choć podczas trwającej blisko 250 lat eksploatacji znajdującego się tutaj złoża
uzyskano ok. 2800 kg złota, to prawdziwy raj dla poszukiwaczy tego kruszca
i innych minerałów znajduje się kilka kilometrów dalej, już po stronie czeskiej. To
niezwykle urokliwe miasteczko Zlaté Hory. W centrum miasta znajduje się Muzeum
Miejskie z zaaranżowaną na wzór sztolni ekspozycją, prezentującą historię
wydobycia złota i innych minerałów w regionie. Całość ekspozycji uzupełnia
wystawa dokumentująca procesy czarownic w Zlatych Horach. Działał tu bowiem
wyjątkowo okrutny sędzia inkwizytor – Heinrich Franz Boblig z Edelstadtu (Zlatych
Hor). Przy Muzeum Miejskim rozpoczyna się także zielony szlak turystyczny
prowadzący do „zlatorudnych mlynów” będących replikami XIV-wiecznych młynów
służących do pozyskiwania rud złota. Dalej Szlak czarownic prowadzi przez Rejvíz
(największe torfowisko na Morawach) i Česką Ves (płyta na budynku Urzędu Gminy
upamiętniająca ofiary procesów czarownic) do Jeseníka. W Jeseníku w latach 16221684 stracono ponad 100 osób, w większości były to żony bogatych mieszczan.
W 1966 roku, dla upamiętnienia zbrodniczych procesów, w miejscu odbywających
się egzekucji umieszczono kamienny pomnik w postaci dużego płomienia. Płyta
pamiątkowa znajduje się także na tzw. katowni, w której według podań miał
mieszkać ostatni jesenicki i vidnavski kat Michał Wachsman. Podobne płyty
i pomniki można zobaczyć w Domašovie, Vernířovicach, Sobotínie oraz na
žerotínskim zamku w Velkich Losinach, w którym w latach 1678-1686 więziono,
torturowano i skazano na śmierć 38 niewinnych ofiar. Jadąc dalej Szlakiem
czarownic warto zatrzymać się na dłużej w Šumperku, gdzie oprócz kapliczek
czarownic, pomnika i płyt pamiątkowych, w piwnicach Domu Geschadera znajduje
się wystawa dotycząca historii procesów czarownic w regionie šumperskojeseníckim.

W 2010 roku Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Klub Turystyki Kolarskiej
KTUKOL z Głuchołaz ustanowili Regionalną Kolarską Odznakę Turystyczną
„Szlakiem czarownic”. Regulamin odznaki oraz warunki jej zdobycia znajdują się na
stronach Powiatu Nyskiego www.powiat.nysa.pl oraz KTK Ktukol www.ktukol.pl.
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Szlak czarownic po pograniczu czesko-polskim kończy się w Mohelnicach przy
domu czarownic, w którym šumperski dziekan i proboszcz Krzysztof Alojzy Lautner
był poddawany ciężkim torturom, skazany na śmierć i spalony. Jego tragedia
rozpoczęła się w roku 1679, kiedy to otwarcie wystąpił przeciw fanatycznemu
inkwizytorowi Bobligowi w obronie osób oskarżonych o czary. Wieść głosi, że
egzekucję Lautnera w roku 1685 oglądało 20 000 ludzi.

W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy rowerowej Szlakiem
czarownic po czesko-polskim pograniczu – wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 36 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Szlakiem czarownic po
czesko-polskim pograniczu
Nazwa

Trasa rowerowa Szlakiem czarownic po czesko-polskim
pograniczu

Powiat

Nyski

Przebieg trasy

Na obszarze powiatu nyskiego ścieżka przebiega przez
miejscowości: Paczków – Pomianów Dolny – Ligota Wielka –
Sarnowice – Otmuchów – Ulanowice – Grądy – Rysiowice –
Karłowice Wielkie – Słupice – Nowaki – Radzikowice –
Sękowice – Nysa – Konradowa – Wyszków Śląski – Niwnica –
Domaszkowice – Wierzbięcice – Kępnica – Stary Las – Nowy
Las – Charbielin – Jarnołtówek – Skowronków – Konradów –
Głuchołazy

Kolor
oznakowania na
mapie

brak oznakowania

Nawierzchnia
(w rozbiciu na
odcinki)

Paczków – droga asfaltowa z chodnikiem dla pieszych;
Pomianów Dolny do Sarnowice – droga asfaltowa (brak
poboczy i chodników); Otmuchów – początkowo ścieżka z
kostki brukowej dla rowerów i pieszych następnie ścieżka
rowerowa włączona w ciąg jezdni po drodze asfaltowej z
chodnikiem dla pieszych; Otmuchów do Radzikowice – droga
asfaltowa (brak poboczy i chodników); Sękowice do Nysa –
droga polna błotnista; Nysa do Wyszków Śląski – droga
asfaltowa (brak poboczy i chodników); Wyszków Śląski – trasa
drogą asfaltową z chodnikiem dla pieszych; Niwnica do
Charbielin – droga asfaltowa (brak poboczy i chodników);
Charbielin – droga asfaltowa z chodnikiem dla pieszych;
Jarnołtówek do Konradów – droga asfaltowa (brak poboczy
i chodników); Konradów – kostka brukowa; Głuchołazy –
kostka brukowa; Głuchołazy ul. Kraszewskiego – droga
asfaltowa.

Infrastruktura
na trasie

Pojedyncze elementy infrastruktury, jak na przykład kosze na
śmieci lub ławki znajdują się tylko w większych
miejscowościach (Głuchołazy, Nysa, Paczków)

Teren przebiegu
trasy

na obszarze powiatu nyskiego w większości płaski

Nazwa

Trasa rowerowa Szlakiem czarownic po czesko-polskim
pograniczu

Przejezdność
trasy

trasa przejezdna

Ruch
samochodowy
na trasie

Na odcinkach prowadzonych chodnikami z kostki brukowej –
brak; na odcinkach prowadzonych drogą asfaltową – mały ruch
samochodowy

Funkcja

szlak tematyczny
brak powiązania w Polsce

Powiązania z
innymi szlakami

w Republice Czeskiej w miejscowości Zlate Hory przy Muzeum
Miejskim rozpoczyna się zielony szlak turystyczny prowadzący
do „zlatorudnych mlynów” będących replikami XIV-wiecznych
młynów służących do pozyskiwania rud złota.

Oznakowanie
trasy

drogowskazy i znaki podstawowe szlaku czarnego
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Mapa

Nazwa

Trasa rowerowa Szlakiem czarownic po czesko-polskim
pograniczu

Uwagi

Bardzo mało oznaczeń tej trasy na całej jej długości. Brak
numeracji trasy; na skrzyżowaniach (np. w Radzikowicach na
Sękowice) brak drogowskazów informujących jak dalej biegnie
trasa. W Otmuchowie trasa dość dobrze oznaczona; Rysiowice
do Karłowice Wielkie – dobre oznaczenie trasy. W Sękowicach
ścieżka przez drogę polną (brak oznaczeń i kierunków na
Nysę), która przy złych warunkach pogodowych jest ciężko
przejezdna.

Źródło: opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu ścieżki
Szlakiem czarownic po czesko-polskim pograniczu została umieszczona
w załączniku pod nazwą Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych powiatu
nyskiego.
7.1.2 Powiat prudnicki
Powiat prudnicki oferuje ścieżki rowerowe o łącznej długości 1150,5 km, które
podzielone są na 4 kategorie tras: Dzień Czeski, Szlak Śladem Błogosławionej
Marii Luizy Merket, Szlak Jeńców Wojennych, Szlak Pogranicza Polsko-Czeskiego.
Poniżej przedstawiono przebieg i długość każdej z tras.
Ścieżki rowerowe wytyczone w ramach kategorii Dzień Czeski to trzy trasy,
o różnej długości i skali trudności:


Trasa B-0 o długości 26 km, wiodącą przez miejscowości: Prudnik –
Jindřichov (Republika Czeska) – Prudnik.
Trasa ta została podzielona na następujące odcinki:
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o

Prudnik – Jindřichov (przez: Dębowiec),

o

Jindřichov – Prudnik (przez: Dębowiec – ścieżką rowerową).

Trasa B-1 o długości 54,3 km, która powadzi przez miejscowości: Prudnik
– Zlaté Hory (Republika Czeska) – Petrovice (Republika Czeska) – Jindřichov
(Republika Czeska) – Prudnik.
Trasa ta została podzielona na następujące odcinki:
o

Prudnik – Zlaté Hory (przez: Dębowiec,
Jarnołtówek, Konradów, Głuchołazy),

Wieszczynę,

Pokrzywnę,

o

Zlaté Hory – Petrovice (przez: „Petrove Boudy” – wejście na Biskupią
Kopę),



o

Petrovice – Jindřichov (przez: Janov),

o

Jindřichov – Prudnik (przez: Dębowiec ścieżką rowerową).

Trasa B-2 liczy 61,2 km, przebiegająca przez miejscowości: Prudnik –
Zlaté Hory (Republika Czeska) – Heřmanovice (Republika Czeska) –
Petrowice (Republika Czeska) – Jindřichov (Republika Czeska) – Prudnik.
Trasa ta została podzielona na następujące odcinki:
o

Prudnik – Zlaté Hory (przez: Dębowiec,
Jarnołtówek, Konradów, Gluchołazy),

o

Jindřichov – Prudnik (przez: Dębowiec – ścieżką rowerową).

Poniżej przedstawiono
kategorii Dzień Czeski.

mapę z

przebiegiem

ścieżek

Wieszczynę,

rowerowych

Pokrzywnę,

w

ramach

Źródło: http://www.powiatprudnicki.pl/powiatprudnicki-rowerowe.html
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Rysunek 116 Przebieg ścieżek rowerowych B-0 (kolor fioletowy), B-1
(kolor zielony), B-2 (kolor czerwony) w ramach kategorii Dzień Czeski.

W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy rowerowej kategorii Dzień
Czeski – wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 37 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Dzień Czeski B-2.
Nazwa

Dzień Czeski

Powiat

Prudnicki oraz nyski

Przebieg trasy

Prudnik – Chocim – Wieszczyna – Park Krajobrazowy – Pokrzywna
– Jarnołtówek – Starowice – Konradów – Głuchołazy – DK 411 –
granica czeska (do Zlate Hory)

Kolor oznakowania
na mapie

zielony

Nawierzchnia (w
rozbiciu na odcinki)

asfaltowa oraz leśna

Infrastruktura na
trasie

miejsce na postój oraz mapki ze szlakami, ławki oraz kosze na
śmieci w Prudniku

Teren przebiegu
trasy

pofałdowany oraz górzysty

Przejezdność trasy

trasa przejezdna

Ruch samochodowy
na trasie

umiarkowany

Funkcja

szlak tematyczny

Powiązania z
innymi szlakami
Mapa

Tak, powiązane z:
– trasą B-0,
– trasą B-1.
przedstawiono wyżej
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Uwagi






Źródło: Opracowanie własne

Trasa zaczyna się w mieście, w którym występowała
niespójność w znakach (na terenie miasta Prudnik).
Dodatkowo, niespodziewanie kończył się chodnik.
Od Parku Krajobrazowego zaczyna się oznakowanie ścieżek.
Od miejscowości Jarnołtówek droga bardzo dobrze
oznakowana.
W miejscowości Głuchołazy nagle kończy się ścieżka (ul.
Powstańców Śląskich) – brak oznakowania.
Na DK 411 (Głuchołazy) brak wyznaczonych pasów, czy
drogi rowerowej. Pomimo tego nadal występuje szlak.

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu trasy
rowerowej kategorii Dzień czeski została umieszczona w załączniku pod nazwą
Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych powiatu prudnickiego.
Wytyczone ścieżki rowerowe w ramach kategorii Śladem Błogosławionej
Marii Luizy Merket to trzy trasy, o różnej długości i skali trudności:


Trasa D-1 o długości 87,4 km, przebiegająca przez miejscowości: Prudnik
– Wierzbiec – Stary Las – Kijów – Stary Las – Wierzbiec – Prudnik.
Trasa ta została podzielona na następujące odcinki:



o

Prudnik – Wierzbiec (przez: Łąka Prudnicka),

o

Wierzbiec – Stary Las (przez: Charbielin, Nowy Las),

o

Stary Las – Nysa (przez: Hajduki Nyskie),

o

Nysa – Kijów (przez: Białą Nyską, Morów, Koperniki),

o

Kijów – Stary Las (przez: Burgrabice, Biskupów, Gierałcice, Wilamowice
Nyskie, Nowy Świętów),

o

Stary Las – Wierzbiec (przez: Nowy Las, Charbielin),

o

Wierzbiec – Prudnik (przez: Szybowice, Niemysłowice).

Trasa D-2 mierząca 103,4 km, biegnąca przez miejscowości: Prudnik –
Wierzbiec – Stary Las – Nysa – Otmuchów – Kałków – Kijów – Stary Las –
Wierzbiec – Prudnik.



o

Prudnik – Wierzbiec (przez: Łąkę Prudnicką),

o

Wierzbiec – Stary Las (przez: Charbielin, Nowy Las),

o

Stary Las – Nysa (przez: Hajduki Nyskie),

o

Nysa – Otmuchów (przez: Jędrzychów, Goświnowice, Grądy, Ulanowice),

o

Otmuchów – Kałków (przez: Śliwice, Broniszowice),

o

Kałków – Kijów (przez: Łąkę, Jarnołtów),

o

Kijów – Stary Las (przez: Burgrabice, Biskupów, Gierałcice, Wilamowice
Nyskie, Nowy Świętów).

Trasa D-3 o długości 135,4 km (MARATON), przechodząca przez
miejscowości: Prudnik – Wierzbiec – Stary Las – Nysa – Otmuchów –
Paczków – Kałków – Kijów – Stary Las – Wierzbiec – Prudnik.
Trasa ta została podzielona na następujące odcinki:
o

Prudnik – Wierzbiec (przez: Łąkę Prudnicką),
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Trasa ta została podzielona na następujące odcinki:

o

Wierzbiec – Stary Las (przez: Charbielin, Nowy Las),

o

Stary Las – Nysa (przez: Hajduki Nyskie),

o

Nysa – Otmuchów (przez: Jędrzychów, Goświnowice, Grądy, Ulanowice),

o

Otmuchów – Paczków (przez: Sarnowice, Ligotę Wielką, Lubiatów,
Pomianów Dolny),

o

Paczków – Kałków (przez: Unikowice, Ujeździec, Dziewiętlice, dalsze
odcinki należące do Czech),

o

Kałków – Kijów (przez: Łąkę, Jarnołtów),

o

Kijów – Stary Las (przez: Burgrabice, Biskupów, Gierałcice, Wilamowice
Nyskie, Nowy Świętów).

Poniżej przedstawiono mapę z przebiegiem ścieżek rowerowych wyznaczonych
w ramach kategorii Śladem Błogosławionej Marii Luizy Merket.
Rysunek 117. Przebieg ścieżek rowerowych D-1 (kolor fioletowy), D-2
(kolor zielony), D-3 (kolor czerwony) wyznaczonych w ramach
kategorii Śladem Błogosławionej Marii Luizy Merket.
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Źródło: http://www.powiatprudnicki.pl/powiatprudnicki-rowerowe.html

W ramach badania dokonano inwentaryzacji tras rowerowych wyznaczonych
w ramach kategorii Śladem Błogosławionej Marii Luizy Merkert – wyniki
przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 38 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Śladem Błogosławionej
Marii Luizy Merkert D-1
Nazwa

Trasa D-1

Powiat

prudnicki

Przebieg trasy

Prudnik – Łąka Prudnicka – Wierzbiec – Głuchołazy –
Charbielin – Nowy Las – Stary Las – Hajduki Nyskie –
Nysa – Biała Nyska – Morów – Koperniki – Kijów –
Burgrabice – Biskupów – Gierałcice – Wilamowice Nyskie –
Nowy Świętów – Start Las – Nowy Las – Charbielin –
Wierzbiec – Szybowice – Niemysłowice – Prudnik

Kolor oznakowania
na mapie

filetowy

Nawierzchnia (w
rozbiciu na odcinki)

asfalt, kostka betonowa

Infrastruktura na
trasie



barierki bezpieczeństwa, oznakowania ścieżek



częsty brak chodników rowerowych, występuje tylko
pobocze.

Teren przebiegu
trasy

płaski

Przejezdność trasy

tak

Ruch samochodowy
na trasie

Umiarkowany, wysoki na terenie miasta Nysa.

Funkcja

tematyczna
Tak, z trasami:

Powiązania z
innymi szlakami

Uwagi

Źródło: Opracowanie własne

 D-3.
przedstawiono powyżej


Na terenie miejscowości Nowy Las oraz Stary Las –
brak oznakowań dla rowerzystów.



Na terenie miejscowości Stary Las – nierówna wąska
droga oraz ogólny niezadowalający stan dróg.



W mieście Nysa na drodze 41 występuje zakaz wjazdu
rowerem.



W mieście Nowy Świętów – brak oznakowania i ścieżek
rowerowych.
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Mapa

 D-2,

Tabela 39 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Śladem Błogosławionej
Marii Luizy Merkert D-2
Nazwa

Śladem Błogosławionej Marii Luizy Merkert
(trasa D-2)

Powiat

nyski, prudnicki

Przebieg trasy

Prudnik – Łąka Prudnicka – Wierzbiec – Głuchołazy –
Charbielin – Nowy Las – Stary Las – Hajduki Nyskie –
Nysa – Jędrzychów – Goświnowice – Grądy – Łąka –
Ulanowice – Otmuchów – Śliwice – Broniszowice – Kałków
– Kijów – Burgrabice – Biskupów – Gierałcice –
Wilamowice Nyskie – Nowy Świętów – Głuchołazy –
Szybowice – Niemysłowice – Prudnik

Kolor oznakowania
na mapie

zielony

Nawierzchnia (w
rozbiciu na odcinki)

Przeważa asfalt,
zdarzają się fragmenty drogi gruntowej

Infrastruktura na
trasie

Barierki bezpieczeństwa na trasie Głuchołazy.
Brak chodników rowerowych, czasem nawet brak pobocza
dla rowerów (Wierzbiec).

Teren przebiegu
trasy

pofałdowany, górzysty

Przejezdność trasy

tak

Ruch samochodowy
na trasie

Umiarkowany, na niektórych odcinkach występuje
wysoki poziom ruchu drogowego.

Funkcja

szlak tematyczny
Tak, ze szlakami:
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Powiązania z
innymi szlakami
Mapa

– trasa D-3
– trasa D-1
przedstawiono powyżej


Uwagi




W Głuchołazach występuje odcinek ścieżki dla rowerów
sfinalizowany z funduszu UE.
Przeważająca część trasy nie jest wyposażona w ścieżki
dla rowerzystów.
Przeważająca część trasy składa się tylko z pobocza,

Śladem Błogosławionej Marii Luizy Merkert

Nazwa

(trasa D-2)






czasem występuje też jego brak (Wierzbiec).
W Charbielinie brak oznaczeń dla rowerzystów.
Stary Las – niezadowalający stan dróg.
Brak oznaczeń w Charbielinie i Nowym Świętowie.
Odcinek trasy w Niemysłowicach jest remontowany,
występują tu trudności w poruszaniu się.
W Otmuchowie ścieżki są oznakowane przejrzyście,
tabliczki ze szlakami znajdują się w odległości 500 –
700 m od siebie.

Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu trasy
rowerowej kategorii Śladem Błogosławionej Marii Luizy Merkert została umieszczona
w załączniku pod nazwą Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych powiatu
prudnickiego.
Ścieżki rowerowe wytyczone w ramach kategorii Szlakiem
Wojennych to trzy trasy, o różnej długości i skali trudności:


Jeńców

Trasa C-1 o długości 72,1 km i przebiegu: Prudnik – Biała – Korfantów –
Włodary – Prudnik.
Trasa ta została podzielona na następujące odcinki:
Prudnik – Biała (przez: Prężynkę, Prężynę),

o

Biała – Korfantów (przez: Ligotę Bialską, Górkę Prudnicką, Brzeźnicę,
Frącki, Pogórze, Starą Jamkę),

o

Korfantów – Włodary (przez: Kuropas, Rynarcice),

o

Włodary – Prudnik (przez: Wężą, Ścinawę Nyską, Ścinawę Małą,
Przydroże Małe, „Szwedzką Górkę”, Pleśnicę, Śmicz, Miłowice, Kolnowice,
Laskowiec, Czyżowice).

Trasa C-2 o długości 93,5 km i przebiegu: Prudnik – Biała – Korfantów –
Sowin – Bielice – Włodary – Prudnik.
Trasa ta została podzielona na następujące odcinki:
o

Prudnik – Biała (przez: Prężynkę, Prężynę),

o

Biała – Korfantów (przez: Ligotę Bialską, Górkę Prudnicką, Brzeźnicę,
Frącki, Pogórze, Starą Jamkę),

o

Korfantów – Bielice (przez: Sowin, Łambinowice, Okopy),

o

Bielice – Włodary (przez: Drogoszów, Jasienicę Dolną).

Strona 252 z 347



o



Trasa C-3 o długości 104,6 km i przebiegu: Prudnik – Biała – Korfantów –
Sowin – Tułowice – Bielice – Włodary – Prudnik.
Trasa ta została podzielona na następujące odcinki:
o

Prudnik – Biała (przez: : Prężynkę, Prężynę),

o

Biała – Korfantów (przez: Ligotę Bialską, Górkę Prudnicką, Brzeźnicę,
Frącki, Pogórze, Starą Jamkę),

o

Korfantów – Bielice (przez: Sowin, Tułowice, Tułowice Małe, Lipno,
Jaczowice, Grabin, Malerzowice Wielkie),

o

Bielice – Włodary (przez: Drogoszów, Jasienicę Dolną).

Poniżej przedstawiono mapę z przebiegiem ścieżek rowerowych w ramach
kategorii Szlakiem Jeńców Wojennych.
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Rysunek 118. Przebieg ścieżek rowerowych C-1 (kolor fioletowy), C-2
(kolor zielony), C-3 (kolor czerwony) w ramach kategorii Szlakiem Jeńców
Wojennych.

Żródło: http://www.powiatprudnicki.pl/powiatprudnicki-rowerowe.html

Tabela 40
Wojennych

Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Szlakiem Jeńców

Nazwa

Szlakiem Jeńców Wojennych

Powiat

prudnicki

Przebieg trasy

Jasienica Dolna – Włodary – Węża – Ścinawa Nyska –
Przydroże Małe – Pleśnica – Śmicz – Kolnowice –
Czyżowice

Kolor oznakowania
na mapie

fioletowy, zielony, czerwony

Nawierzchnia (w
rozbiciu na odcinki)

kostka brukowana, asfalt, droga polna, droga kamienna,
droga przez las

Infrastruktura na
trasie

oznakowania ścieżek

Teren przebiegu
trasy

pofałdowany

Przejezdność trasy

tak

Ruch samochodowy
na trasie

mały ruch

Funkcja

tematyczna
Tak, z trasami:

Powiązania z
innymi szlakami

C-1
C-2
C-3

Mapa

przedstawiono powyżej

Uwagi

 Na pozostałych odcinkach trasy występują
znaki (zaczynają się na Przydrożu Małym).
 Brak oznakowania na skrzyżowaniu za torami w
Jasienicy Dolnej na Włodary.
 W mieście Pleśnica pojawia się droga polna i kamienna.
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Oznakowanie trasy

 W miejscowościach: Włodary, Węża, Ścinawa – brak
oznakowania.

Nazwa

Szlakiem Jeńców Wojennych
 W miejscowości Milowice droga rowerowa
prowadzi przez las.
 W Czyżowicach pojawia się asfalt.

Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu trasy
rowerowej Szlakiem Jeńców Wojennych została umieszczona w załączniku pod
nazwą Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych powiatu prudnickiego.
Wytyczone ścieżki rowerowe w ramach kategorii Szlakiem Pogranicza
Polsko-Czeskiego obejmują trzy trasy, o różnej długości i skali trudności:
 Trasa E-1 o długości 51,9 km
przebiegająca przez miejscowości: Prudnik – Vysoká (Republika Czeska) –
Město Albrechtice (Republika Czeska) – Hrozowá (Republika Czeska) – Vysoká
(Republika Czeska) – Prudnik.
 Trasa E-2 o długości 80,6 km
przebiegająca przez miejscowości: Prudnik – Vysoká (Republika Czeska) –
Město Albrechtice (Republika Czeska) – Krnov (Republika Czeska) –
Pomorzowiczki – Prudnik.
 Trasa E-3 o długości 117,5 km
przebiegająca przez miejscowości: Prudnik – Vysoká (Republika Czeska) –
Město Albrechtice (Republika Czeska) – Krnov (Republika Czeska) – Branice –
Krnov (Republika Czeska) – Pomorzowiczki – Prudnik.
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Poniżej przedstawiono mapę z przebiegiem ścieżek rowerowych wyznaczonych
w ramach kategorii Szlakiem Pogranicza Polsko-Czeskiego.

Źródło: http://www.powiatprudnicki.pl/powiatprudnicki-rowerowe.html

Strona 256 z 347

Rysunek 119 Przebieg ścieżek rowerowych E-1 (kolor fioletowy), E-2
(kolor zielony), E-3 (kolor czerwony) w kategorii Szlakiem Pogranicza
Polsko-Czeskiego.

W ramach badania dokonano inwentaryzacji tras rowerowych E-2 oraz E-3
w kategorii Szlakiem Pogranicza Polsko-Czeskiego – wyniki przedstawiono
w poniższej tabeli.
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Tabela 41 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Szlakiem Pogranicza
Polsko-Czeskiego E-2
Nazwa

Szlakiem Pogranicza Polsko-Czeskiego, trasa E-2

Powiat

prudnicki, głubczycki

Przebieg trasy

Prudnik – Vysoká – Město Albrechtice – Krnov – Pomorzowiczki –
Prudnik

Kolor
oznakowania
na mapie

niebieski

Nawierzchnia
(w rozbiciu na
odcinki)

asfaltowa

Infrastruktura
na trasie

brak

Teren
przebiegu
trasy

pofałdowany

Przejezdność
trasy

trasa przejezdna

Ruch
samochodowy
na trasie

mały, momentami średni

Funkcja

widokowa, turystyczna, tematyczna

Powiązania z
innymi szlaka
mi

Powiązana z trasami E-1 oraz E-3.

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 42 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Szlakiem Pogranicza
Polsko-Czeskiego E-3
Nazwa

Szlakiem Pogranicza Polsko-Czeskiego , trasa E-3

Powiat

prudnicki, głubczycki

Przebieg trasy

Prudnik – Vysoká – Město Albrechtice – Krnov – Branice – Krnov
– Pomorzanki – Prudnik

Kolor
oznakowania
na mapie

niebieski

Nawierzchnia
(w rozbiciu na
odcinki)

asfaltowa

Infrastruktura
na trasie

brak

Teren
przebiegu
trasy

pofałdowany

Przejezdność
trasy

trasa przejezdna

Ruch
samochodowy
na trasie

mały, momentami średni

Funkcja

widokowa, turystyczna, tematyczna

Powiązania z
innymi szlaka
mi

Powiązana z trasami E-1 oraz E-2.

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu trasy
rowerowej Szlakiem Pogranicza Polsko-Czeskiego została umieszczona w załączniku
pod nazwą Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych powiatu prudnickiego.
Przez powiat prudnicki wytyczono również turystyczną trasę rowerową Gór
Opawskich. Przebiega ona także przez obszar powiatu nyskiego.
Charakterystykę trasy podano niżej.
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Źródło: Opracowanie własne

•
Turystyczna trasa rowerowa Gór Opawskich (powiat nyski, powiat
prudnicki) o długości 40 km (z czego 9 km na terenie gminy Prudnik). Ścieżka
rowerowa przebiega przez następujące miejsca: Prudnik – Sanktuarium Św. Józefa
– Chocim – Dębowiec – Wieszczyna – Pokrzywna – Jarnołtówek – Konradów –
Głuchołazy – Gierałcice – Biskupów – Burgrabice – Sławniowice.
W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy rowerowej Gór Opawskich –
wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 43 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Gór Opawskich
Nazwa

Trasa rowerowa Gór Opawskich

Powiat

prudnicki, nyski

Przebieg
trasy

Prudnik – Łąka Prudnicka – Moszczanka – Pokrzywna –
Jarnołtówek – Konradów – Głuchołazy – Gierałcice – Biskupów –
Burgrabice – Sławniowice

Kolor
oznakowania
na mapie

Brak oznakowania na mapie (od Pokrzywnej do Burgrabic pokrywa
się z trasą niebieską R60; od Starowic pojawia się szlak czarny).

Nawierzchni
a (w rozbiciu
na odcinki)

Prudnik – kostka brukowa; Łąka Prudnicka – kostka brukowa;
wyjazd z Łąki Prudnickiej w kierunku Moszczanki - ścieżka
błotnista; z Łąki Prudnickiej do Moszczanki – ścieżka
prowadzi drogą asfaltową (brak poboczy i chodników); Pokrzywna
– szlak prowadzi ścieżką asfaltową wydzieloną obok jezdni wzdłuż
lasu (momentami przez las drogą błotnistą); Jarnołtówek do
Skowronkowa. – część drogi utwardzona kamieniem, później
asfaltowa; Starowice – kostka brukowa; Konradów – kostka
brukowa; Głuchołazy – kostka brukowa; Głuchołazy
ul. Kraszewskiego – droga asfaltowa; od ul. Świdnickiej na
Gierałcice – droga asfaltowa (brak poboczy i chodników);
Gierałcice – kostka brukowa; Gierałcice do Biskupowa – droga
asfaltowa (brak poboczy i chodników); Biskupów – Burgrabice –
Sławnowice – droga asfaltowa (brak poboczy i chodników).

Infrastruktura
na trasie

brak

Teren
przebiegu
trasy

płaski

Nazwa

Trasa rowerowa Gór Opawskich

Przejezdność
trasy

trasa przejezdna

Ruch
samochodowy
na trasie

Na odcinkach prowadzonych chodnikami z kostki brukowej – brak;
na odcinkach prowadzonych drogą asfaltową – mały ruch
samochodowy.

Funkcja

Szlak główny
Tak:

Powiązania z
innymi
szlakami

 od Pokrzywnej do Burgrabic powiązanie ze szlakiem niebieskim
R60,
 od Gierałcic do Burgrabic powiązanie ze szlakiem zielonym R9.

Oznakowanie
trasy

drogowskazy i znaki podstawowe szlaku niebieskiego R60
i zielonego R9

Uwagi

Północno-zachodni wjazd do Prudnika – zaletą jest ulica zwężona
na rzecz chodnika i przejazdu rowerowego; Łąka Prudnicka –
ścieżka turystyczna na niektórych odcinkach prowadzona drogą
polną (przy złych warunkach pogodowych droga jest trudno
przejezdna); Pokrzywna – ścieżka leśna (brak oznaczeń) trudna do
zidentyfikowania; Powiat Nyski – dość dobre oznakowanie;
Konradów – szerokie chodniki; Głuchołazy z ul. Karłowicza na
Powstańców Śląskich – brak oznaczeń rowerowych; Gierałcice –
brak oznaczeń szlaku niebieskiego, bardziej trwałe wydają się
oznaczenia trasy zielonej R9 malowane na słupach, niż metalowe
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Mapa

Nazwa

Trasa rowerowa Gór Opawskich
tabliczki, brak spójności na znakach (trasy oznakowane są
zamiennie, raz widnieje znak tylko dla trasy niebieskiej, a dalej
tylko dla trasy zielonej); w większości przypadków, gdy trasa
rowerowa przebiega chodnikiem wzdłuż jezdni, niedogodnością
mogą okazać się zbyt częste uskoki w postaci wjazdów na posesje.
Brak spójności kolorów szlaków zaznaczonych na mapach z
kolorami szlaków na znakach (trasa R9 – na mapie kolor
pomarańczowy, na znakach kolor zielony)

Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu trasy rowerowej
Gór Opawskich została umieszczona w załączniku pod nazwą Dokumentacja
fotograficzna trasy rowerowej Gór Opawskich.
7.1.3 Powiat głubczycki
Trasy rowerowe w powiecie głubczyckim zostały wytyczone w ramach
projektu „Wsiądź na rower” realizowanego w ramach programu „Młodzież
w działaniu” finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Projekt miał na celu
popularyzację turystyki rowerowej oraz stworzenie ciekawych tras rowerowych
w powiecie głubczyckim.
W powiecie głubczyckim wytyczono następujące trasy rowerowe: Trasę
familijną, Śladami naszych zabytków, Południowe kresy powiatu, Poprzez lasy,
poprzez pola jednośladem hejże hola, Szlak zapomnianej miejscowości,
Drogami w stronę prostą oraz Szlak północno-wschodnich zabytków. Poniżej
przedstawiono krótką charakterystykę wyżej wymienionych tras.
•

Trasa familijna

Przebieg trasy: Głubczyce – Świątynia Dumania – Las Marysieńka (parking) –
Gadzowice – Gołuszowice – Głubczyce.
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Trasa ta jest stosunkowo łatwa i prowadzi przez odcinki asfaltowe oraz
drogi publiczne i polne (o łącznej długości 15 km).
W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy pod nazwą Trasa familijna –
wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 44 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Trasa familijna
Nazwa

Trasa familijna

Powiat

głubczycki

Przebieg
trasy

Głubczyce – Świątynia Dumania – Las Marysieńka – Gadzowice –
Gołuszowice – Głubczyce

Kolor
oznakowania
na mapie

brak oznakowania

Nawierzchnia
(w rozbiciu
na odcinki)

Las Marysieńka – asfaltowa (równa) oraz leśna (nierówna)
Gadzowice – asfaltowa (równa)
Głubczyce – asfaltowa (równa)

Infrastruktura
na trasie

stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci

Teren
przebiegu
trasy

płaski

Przejezdność
trasy

trasa przejezdna

Ruch
samochodowy
na trasie

mały (Gadzowice) lub brak (Głubczyce, Las Marysieńka)

Funkcja

szlak tematyczny
Tak, powiązanie z trasami:
 Szlakiem północno-wschodnich zabytków,
 Śladami naszych zabytków,
 Poprzez lasy, poprzez pola jednośladem hejże hola.
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Powiązania z
innymi szlaka
mi

Nazwa

Trasa familijna

Mapa

Uwagi

Wzdłuż alei Lipowej biegnie ścieżka oddzielona od drogi asfaltowej
o nawierzchni utwardzonej, brak widocznego oznakowania,
ścieżka biegnie w głąb lasu „Marysieńka”. Trasa familijna jest
trasą rowerową o płaskim przebiegu.

Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu trasy
rowerowej Trasa familijna została umieszczona w załączniku pod nazwą
Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych powiatu głubczyckiego.
•

Śladami naszych zabytków

Trasa o długości 30 km o średnim stopniu trudności. Prowadzi przez
miejscowości: Głubczyce – Lwowiany – Zawiszyce – Debrzyca – Grobniki –
Głubczyce. Przebiega po asfaltowych drogach publicznych oraz kamiennym szlaku
polnym.
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W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy Śladami naszych zabytków
– wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 45 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Śladami naszych
zabytków
Nazwa

Śladami naszych zabytków

Powiat

powiat głubczycki

Przebieg trasy

Głubczyce – Lwowiany – Zawiszyce – Debrzyca – Grobniki –
Głubczyce.

Nazwa

Śladami naszych zabytków

Kolor
oznakowania
na mapie

brak oznakowania

Nawierzchnia
(w rozbiciu na
odcinki)

Zawiszyce – asfaltowa
Głubczyce Sady – asfaltowa
Grobniki – asfaltowa

Infrastruktura
na trasie

brak

Teren
przebiegu trasy

płaski

Przejezdność
trasy

trasa przejezdna

Ruch
samochodowy
na trasie

mały (Zawiszyce, Głubczyce Sady) oraz średni (Grobniki)

Funkcja

szlak tematyczny

Powiązania z
innymi szlakam
i

Tak, powiązanie z trasami:
 Szlak zapomnianej miejscowości,
 Drogami w stronę prostą.
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Mapa

Nazwa

Śladami naszych zabytków

Uwagi

Trasa o średnim stopniu trudności, przebiegająca na odcinkach
o dominującej nawierzchni asfaltowej. Brak widocznego
oznakowania.

Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu trasy
rowerowej Śladami naszych zabytków została umieszczona w załączniku pod nazwą
Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych powiatu głubczyckiego.
•

Południowe kresy powiatu

Trasa wiedzie przez Głubczyce – Bogdanowice – Nową Wieś Głubczycką –
Wojnowice – Nową Cerekwię – Gniewkowice – Lubotyń – Dzierżysław – Kietrz –
Księże Pole – Czerwonków – Suchą Psinę – Głubczyce. Długość tego szlaku
wynosi 57 km, dominują na niej głównie drogi publiczne oraz skrzyżowania.
W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy Południowe kresy powiatu –
wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 46 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Południowe kresy
powiatu
Nazwa

Południowe kresy powiatu

Powiat

głubczycki

Przebieg trasy

Głubczyce – Bogdanowice – Nowa Wieś Głubczycka – Wojnowice
– Nowa Cerekwia – Gniewkowice – Lubotyń – Dzierżysław –
Kietrz – Księże Pole – Czerwonków – Sucha Psina – Głubczyce

Kolor
oznakowania
na mapie

brak oznakowania
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Nawierzchnia
(w rozbiciu na
odcinki)

Nowa Wieś – asfaltowa
Nowa Cerekwia – asfaltowa
Kietrz – asfaltowa

Infrastruktura
na trasie

brak

Teren
przebiegu
trasy

płaski

Nazwa

Południowe kresy powiatu

Przejezdność
trasy

trasa przejezdna

Ruch
samochodowy
na trasie

mały (Nowa Cerekwia, Nowa Wieś) oraz średni (Kietrz)

Funkcja

szlak tematyczny

Powiązania z
innymi szlaka
mi

Brak powiązania

Mapa

Uwagi

Trasa Południowe kresy powiatu jest trasą o średnim poziomie
trudności przejazdu, dominującej asfaltowej nawierzchni i braku
widocznego oznaczenia.

Źródło: Opracowanie własne

•

Poprzez lasy, poprzez pola jednośladem hejże hola

Trasa prowadząca głównie drogami krajowymi o długości 44 km obejmuje
miejscowości: Głubczyce – Gołuszowice – Równe – Dobieszów – Pielgrzymów –
Radynia – Mokre Kolonia – Zopowy – Krzyżowice – Nowe Gołuszowice –
Gołuszowice – Głubczyce.
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Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu trasy
rowerowej Południowe kresy powiatu została umieszczona w załączniku pod nazwą
Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych powiatu głubczyckiego.

W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy Poprzez lasy, poprzez pola
jednośladem hejże hola – wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 47 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Poprzez lasy, poprzez
pola jednośladem hejże hola
Nazwa

Poprzez lasy, poprzez pola jednośladem hejże hola

Powiat

głubczycki

Przebieg trasy

Głubczyce – Gołuszowice – Równe – Dobieszów – Pielgrzymów
– Radynia – Mokre Kolonia – Zopowy – Krzyżowice – Nowe
Gołuszowice – Gołuszowice – Głubczyce

Kolor
oznakowania
na mapie

brak oznakowania

Nawierzchnia
(w rozbiciu na
odcinki)

asfaltowa (Gadzowice, Mokre Kolonia) oraz nawierzchnia leśna
w miejscowości Dobieszów.

Infrastruktura
na trasie

brak

Teren
przebiegu trasy

płaski (Gadzowice, Mokre Kolonia) oraz pofalowany
(Dobieszów)

Przejezdność
trasy

trasa przejezdna

Ruch
samochodowy
na trasie

mały (Dobieszów, Gadzowice) oraz średni (Mokre Kolonia)

Funkcja

szlak tematyczny

Powiązania z
innymi szlakami

Tak, powiązanie z:
 Trasą familijną.

Nazwa

Poprzez lasy, poprzez pola jednośladem hejże hola

Mapa

Niniejsza trasa rowerowa jest jedną z dłuższych tras
rowerowych w powiecie głubczyckim o średnim poziomie
trudności przejazdu. Ścieżka rowerowa pomiędzy Radynią a
Pielgrzymowem przebiega przez las.

Uwagi
Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu trasy
rowerowej Poprzez lasy, poprzez pola jednośladem hejże hola została umieszczona
w załączniku pod nazwą Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych powiatu
głubczyckiego.
•

Szlak zapomnianej miejscowości

Trasa prowadzi przez miejscowości: Głubczyce – Zawiszyce – Lisięcice –
Ciesznów – Kózki – Bryksy – Gościęcin – Karchów – Borzysławice – Grudynia Mała –
Milice – Nowe Sady – Nowosady – Głubczyce. Długość trasy wynosi 50 km. Jadąc
tym szlakiem należy uważać na ostre zakręty oraz krzewy posadzone przy pasie
ruchu. Charakteryzuje się on wieloma skrzyżowaniami. Jeśli chodzi o nawierzchnię,
to wiedzie głównie drogami asfaltowymi oraz polnymi i betonowymi. Znajduje się
na nim również odcinek trawiasty.
W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy
miejscowości – wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Szlak

zapomnianej

Nazwa

Szlak zapomnianej miejscowości

Powiat

głubczycki

Przebieg trasy

Głubczyce – Zawiszyce – Lisięcice – Ciesznów – Kózki – Bryksy
– Gościęcin – Karchów – Borzysławice – Grudynia Mała – Milice
– Nowe Sady – Nowosady – Głubczyce
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Tabela 48 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Szlak zapomnianej
miejscowości

Nazwa

Szlak zapomnianej miejscowości

Kolor
oznakowania
na mapie

brak oznakowania
Karchów – asfaltowa

Nawierzchnia
(w rozbiciu na
odcinki)

Milice – asfaltowa
Nowe Sady – leśna
Lisięcice – asfaltowa
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Zawiszyce – asfaltowa
Infrastruktura
na trasie

brak

Teren
przebiegu
trasy

płaski

Przejezdność
trasy

trasa przejezdna

Ruch
samochodowy
na trasie

mały oraz brak (w miejscowości Nowe Sady)

Funkcja

szlak tematyczny

Powiązania z
innymi szlaka
mi

Tak, powiązanie z trasą:
 Drogami w stronę pustą.

Nazwa

Szlak zapomnianej miejscowości

Mapa

Uwagi

Szlak zapomnianej miejscowości jest trasą o średnim poziomie
trudności. W przeważającej części nawierzchnią dominującą jest
nawierzchnia asfaltowa. W miejscowości Nowe Sady droga
asfaltowa przechodzi w drogę leśną.

Źródło: Opracowanie własne

•

Drogami w stronę prostą

Trasa prowadzi przez miejscowości: Głubczyce – Głubczyce Sady – Królowe –
Lisięcice – Milice – Grudynia Wielka – Dobrosławice – Dziećmarów – Babice –
Grobniki, a jej długość to 45 km. Podróżując tym szlakiem mija się drogi rowerowe,
asfaltowe i skrzyżowania, a także polne ścieżki, na których należy zwrócić
szczególną ostrożność na roślinność. Część trasy została wyznaczona na terenie,
który zamaka podczas wiosny.
W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy Drogami w stronę prostą –
wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Nazwa

Drogami w stronę prostą

Powiat

głubczycki

Przebieg trasy

Głubczyce – Głubczyce Sady – Królowe – Lisięcice – Milice –
Grudynia Wielka – Dobrosławice – Dziećmarów – Babice –
Grobniki

Strona 270 z 347

Tabela 49 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Drogami w stronę
prostą

Nazwa

Drogami w stronę prostą

Kolor
oznakowania
na mapie

brak oznakowania

Nawierzchnia
(w rozbiciu na
odcinki)

Lisięcice – asfaltowa
Głubczyce Sady – asfaltowa

Infrastruktura
na trasie

brak

Teren
przebiegu
trasy

płaski

Przejezdność
trasy

trasa przejezdna

Ruch
samochodowy
na trasie

mały

Funkcja

szlak tematyczny

Powiązania z
innymi szlaka
mi

Mapa
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Milice – asfaltowa

Tak, powiązanie z trasami:
 Śladami naszych zabytków,
 Szlak zapomnianej miejscowości.

Nazwa

Drogami w stronę prostą

Uwagi

Trasa rowerowa Drogami w stronę prostą jest trasą o średnim
poziomie trudności przejazdu. Dominuje tutaj powierzchnia
asfaltowa.

Źródło: Ppracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu trasy
rowerowej Drogami w stronę prostą została umieszczona w załączniku pod nazwą
Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych powiatu głubczyckiego.
•

Szlak północno-wschodnich zabytków

Jest to trasa o długości 35 km i następującym przebiegu: Głubczyce –
Gołuszowice – Gadzowice – Las „Marysieńka” – Kietlice – Ściborzyce Małe –
Pomorzowice – Pomorzowiczki – Sławoszów – Tarnkowa – Głubczyce.
W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy Szlak północno-wschodnich
zabytków – wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 50 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej
wschodnich zabytków

Szlak północno-

Nazwa

Szlak północno-wschodnich zabytków

Powiat

głubczycki

Przebieg trasy

Głubczyce – Gołuszowice – Gadzowice – Las „Marysieńka” –
Kietlice – Ściborzyce Małe – Pomorzowice – Pomorzowiczki –
Sławoszów – Tarnkowa – Głubczyce.

Kolor
oznakowania na
mapie

brak oznakowania
Gadzowice – asfaltowa
Las Marysieńka – asfaltowa, leśna
Sławoszów – asfaltowa

Infrastruktura
na trasie

stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci

Teren przebiegu
trasy

płaski

Przejezdność
trasy

trasa przejezdna
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Nawierzchnia
(w rozbiciu na
odcinki)

Nazwa

Szlak północno-wschodnich zabytków

Ruch
samochodowy
na trasie

mały (Sławoszów, Gadzowice) oraz brak (Las „Marysieńka”)

Funkcja

szlak tematyczny

Powiązania z
innymi szlakami

Tak, powiązanie z:
 Trasą familijną.

Mapa

Uwagi

Trasa rowerowa o dominującej powierzchni asfaltowej. Wzdłuż
drogi asfaltowej w Gadzowicach znajduje się ścieżka.

Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu trasy
rowerowej Szlak północno-wschodnich zabytków została umieszczona w załączniku
pod nazwą Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych powiatu głubczyckiego.
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7.1.4 Prezentacja ścieżek rowerowych w poszczególnych gminach OF PN 2020
Gmina Nysa
Gmina Nysa posiada oznakowane drogi rowerowe i pieszo-rowerowe
(„ścieżki”), które usytuowane są w pasach drogowych dróg gminnych,
powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz na terenach im przyległych.
W Nysie wyznaczone i wybudowane są ścieżki rowerowe w ciągu ulic:
 Saperskiej,

 Słonecznej,
 Bolesława Krzywoustego
(na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą
Stanisława Wyspiańskiego i Piastowską oraz od ulicy Piastowskiej do ul.
Rynek),
 Sudeckiej (na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Bolesława Prusa
i Marii Rodziewiczówny),
 Barbary Rodziewiczówny (na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Adama
Mickiewicza i Jana Długosza),
 ul. Krasińskiego (kontynuacja w/w ścieżki od ulicy Długosza do DW 411
 Adama Mickiewicza (na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem pomiędzy ulicą
Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej),
 3 Maja,
 Bazaltowej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Adama Mickiewicza, w
kierunku Fortu Wodnego w Parku Miejskim),
 Ścieżka w ul. Jagiellońskiej wzdłuż DW 407 od ul. Adama Asnyka do
Konradowej oraz powiązane z nią ścieżki w ciągu ul. Karpackiej, Dubois oraz
Nowowiejskiej,
 Powstańców Śląskich (odcinek od skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza do ul.
Juliusza Słowackiego),
 Ciąg wzdłuż ulicy Jana Drzymały (od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej,)
 Aleja Józefa Lompy (kontynuacja w/w ścieżki na odcinku od ul. Warszawskiej
do ulicy Prudnickiej),
 Ciąg wzdłuż ulicy Fryderyka Szopena od skrzyżowania z ulicą Krzywoustego,
następnie kontynuacja ul. Emilii Gierczak do skrzyżowania z ulicą Bracką,
 ścieżka przez park od ul. Mickiewicza do ul. Zjednoczenia,

Osoby mieszkające w śródmieściu często korzystają z rowerów –
potwierdzeniem tego założenia są wyniki przeprowadzonych badań ankietowych.
Gmina Nysa jest jednym z największych ośrodków turystycznych regionu. Jej oferta
turystyczna jest różnorodna. Skupia się głównie na trzech obszarach turystyki:
aktywnym, wspominkowym i przygranicznym.
Na terenie gminy Nysa zostały wyznaczone i oznakowane trasy rowerowe nr:
R9, R16, R17, R57 oraz Szlak czarownic po czesko-polskim pograniczu. Trasy te
zostały opisane we wcześniejszej części opracowania – Ścieżki rowerowe w powiecie
nyskim.
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 ul. Wita Stwosza.

Ponadto
gmina
opracowała
dokument
pn.
Wariantowa
koncepcja
programowo-przestrzenna budowy tras rowerowych na terenie miasta i gminy
Nysa. Dokument ten zakłada budowę tras rowerowych na terenie miasta i gminy
Nysa o łącznej długości 131,720 km. Planowane przedsięwzięcie podzielono na
następujące etapy:
 I etap obejmujący budowę głównych tras w mieście oraz pomiędzy gminami:
Nysa, Otmuchów oraz Głuchołazy (o dł. 42,960 km);
 II etap obejmujący budowę tras w mieście oraz tras w kierunku gmin
ościennych (o dł. 48,190 km);
 III etap obejmujący uzupełnienie systemu tras rowerowych na terenie gminy
Nysa (o dł. 40,570 km).
Łatwo można zauważyć, że gmina Nysa podejmuje działania związane
z budową spójnej sieci powiązań rowerowych, które będą alternatywnym sposobem
przemieszczania się.
W ramach badania dokonano inwentaryzacji ścieżek rowerowych w centrum
Nysy – wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 51 Karta inwentaryzacyjna infrastruktury rowerowej w centrum
Nysy
Nazwa

Infrastruktura rowerowa w centrum Nysy

Powiat

Nyski
teren miasta Nysy:
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Obszar

Nawierzchnia

ul. Saperska, ul. Słoneczna, ul. B. Krzywoustego, ul.
Piastowska, ul. Sudecka, ul. Rodziewiczówny, ul. Krasińskiego,
ul. A. Mickiewicza, ul. E. Orzeszkowej, ul. 3 Maja, ul.
Bazaltowa, ul. A. Jagiellońska, ul. Karpacka, ul. S. Dubois, ul.
Nowowiejska, ul. Powstańców Śląskich przy ul. J. Drzymały, al.
J. Lompy, ul. F. Szopena, ul. E. Gierczak, ul. W. Stwosza.
ul. Saperska – ścieżka asfaltowa;
ul. Słoneczna – ścieżka asfaltowa, następnie kostka brukowa;
ul. B. Krzywoustego – odcinek Wyspiańskiego do Piastowskiej
– bypass asfaltowy, odcinek Piastowska – Rynek – kostka
kamienna;
ul. Szopena – ścieżka asfaltowa;
ul. Sudecka – kostka betonowa;
ul. B. Rodziewiczówny – kostka betonowa;
ul. Krasińskiego – kostka betonowa;
ul. A. Mickiewicza – kostka betonowa;
ul. E. Orzeszkowej – kostka betonowa;
ul. 3 Maja – kostka betonowa;

Nazwa

Infrastruktura rowerowa w centrum Nysy
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
al.
ul.
ul.

Bazaltowa – kostka betonowa;
Jagiellońska – kostka betonowa;
Karpacka – ścieżka asfaltowa;
S. Dubois – ścieżka asfaltowa
Nowowiejska – ścieżka asfaltowa;
Powstańców Śląskich – ścieżka asfaltowa;
J. Drzymały – ścieżka asfaltowa;
J Lompy – ścieżka asfaltowa;
E. Gierczak – ścieżka asfaltowa;
W. Stwosza - kostka betonowa;

Pozostała
infrastruktura w
obrębie obszaru

stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci

Teren

Płaski

Ruch
samochodowy
na trasie

Infrastruktura rowerowa jest wydzielona od jezdni. Występują
tu jednak liczne przejścia i przejazdy przez ulice. Z uwagi na
to, że jest to centrum miasta, występuje duży ruch
samochodowy.

Funkcja

szlak główny

Powiązania z
innymi szlakami

brak powiązania z innymi szlakami

Oznakowanie

Znaki drogowe: droga pieszo-rowerowa i rowerowa; wzdłuż
rz. Nysy Kłodzkiej i al. Wojska Polskiego występują oznaczenia
trasy jako żółtej i zielonej

Uwagi

W niektórych punktach jak np. przy ul. Biskupa Jarosława brak
jakichkolwiek oznaczeń trasy rowerowej, stąd trasa jest trudna
do zidentyfikowania.
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Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 120 Infrastruktura na trasie przy al. J. Lompy
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Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 121 Ścieżka rowerowa z kostki brukowej dzielona z chodnikiem
dla pieszych przy ul. W. Stwosza

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 122 Nawierzchnia ścieżki przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej
i S. Dubois

Rysunek 123 Ścieżka asfaltowa wzdłuż ulicy Fryderyka Szopena

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 124 Ścieżka rowerowa przy ul. Nowowiejskiej

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 125 Ścieżki rowerowe przy ul. J. Drzymały

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 126 Ścieżki rowerowe przy ul. 3 Maja

Gmina Prudnik
Na terenie gminy wytyczono następujące trasy rowerowe: Wokół Lasu
Prudnickiego – Pętla I (20 km), Wokół Lasu Prudnickiego – Pętla II (13,5 km),
Łąka Prudnicka – Niemysłowice (5 km) oraz Prudnik – Jindrichov (CZ, 10 km,
w tym na terenie Gminy Prudnik 7 km). Przez gminę przebiega również trasa
rowerowa Prudnik – Pokrzywna w gminie Głuchołazy (10 km).
W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy rowerowej Wokół Lasu
Prudnickiego – Pętla I – wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 52 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Wokół Lasu
Prudnickiego – Pętla I
Nazwa

Wokół Lasu Prudnickiego – Pętla I (20 km)

Powiat

prudnicki

Przebieg trasy

Prudnik – Łąka Prudnicka – Moszczanka – Wieszczyna –
Dębowiec – Prudnik

Kolor oznakowania
na mapie

zielony

Nawierzchnia (w
rozbiciu na odcinki)

Prudnik – Łąka Prudnicka – nawierzchnia utwardzona
Dębowiec – Prudnik ok. 5km – nawierzchnia utwardzona
Pozostałe odcinki trasy – asfalt, kostka, brukowa,
nawierzchnia leśna
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Trasa na odcinku Prudnik – Dębowiec przeznaczona dla
rowerów górskich.
Infrastruktura na
trasie

miejsca postojowe, ławki, kosze na śmieci

Teren przebiegu
trasy

pofałdowany

Przejezdność trasy

tak

Ruch samochodowy
na trasie

umiarkowany

Funkcja

turystyczna

Powiązania z
innymi szlakami

tak, powiązanie z trasą Wokół Lasu Prudnickiego – Pętla II

górski

Nazwa

Wokół Lasu Prudnickiego – Pętla I (20 km)

Mapa

brak

Oznakowanie trasy

tak

Uwagi

brak

Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu trasy
rowerowej Wokół Lasu Prudnickiego – Pętla I została umieszczona w załączniku pod
nazwą Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych gminy Prudnik.
W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy rowerowej Wokół Lasu
Prudnickiego – Pętla II – wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 53 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Wokół Lasu
Prudnickiego – Pętla II
Nazwa

Wokół Lasu Prudnickiego – Pętla II (13,5 km)

Powiat

prudnicki

Przebieg trasy

Prudnik – Sanktuarium św. Józefa – Rozdroże pod Trzebiną
– Dębowiec – Prudnik

Kolor oznakowania
na mapie

zielony

Nawierzchnia (w
rozbiciu na odcinki)

Prudnik – Sanktuarium Św. Józefa – nawierzchnia
asfaltowa.

Infrastruktura na
trasie

miejsca postojowe, ławki, kosze na śmieci

Teren przebiegu
trasy

pofałdowany

Przejezdność trasy

tak

Ruch samochodowy
na trasie

umiarkowany

Funkcja

turystyczna
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Pozostałe odcinki trasy nawierzchnia utwardzona.

Nazwa

Wokół Lasu Prudnickiego – Pętla II (13,5 km)

Powiązania z
innymi szlakami

tak, powiązanie z trasą Wokół Lasu Prudnickiego – Pętla I

Mapa

brak

Oznakowanie trasy

tak

Uwagi

brak

Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej wizji trasy rowerowej Wokół
Lasu Prudnickiego – Pętla II została umieszczona w załączniku pod nazwą
Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych gminy Prudnik.
W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy rowerowej Łąka Prudnicka –
Niemysłowice – wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 54 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Łąka Prudnicka –
Niemysłowice
Nazwa

Łąka Prudnicka – Niemysłowice (5 km)

Powiat

prudnicki

Przebieg trasy

Łąka Prudnicka – Niemysłowice

Kolor oznakowania
na mapie

zielony

Nawierzchnia (w
rozbiciu na odcinki)

asfaltowa, brukowana kostka

Infrastruktura na
trasie

barierki bezpieczeństwa w Łące Prudnickiej

Teren przebiegu
trasy

pofałdowany/ płaski

Przejezdność trasy

tak

Ruch samochodowy
na trasie

mały

Funkcja

turystyczna

Nazwa

Łąka Prudnicka – Niemysłowice (5 km)

Powiązania z
innymi szlakami

tak, powiązanie z trasą Wokół Lasu Prudnickiego – Pętla I

Mapa

brak

Oznakowanie trasy

tak

Uwagi



Wjazd do miejscowości Niemysłowice w remoncie.



Duża część trasy prowadzi poboczem, a nie ścieżką dla
rowerzystów.

Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej wizji trasy rowerowej Łąka
Prudnicka – Niemysłowice została umieszczona w załączniku pod nazwą
Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych powiatu gminy Prudnik.
W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy Prudnik – Jindrichov (CZ) –
wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
– Jindrichov

Nazwa

Prudnik – Jindrichov (CZ), (10 km)

Powiat

prudnicki

Przebieg trasy

Prudnik – Jindrichov (CZ)

Kolor oznakowania
na mapie

niebieski, zielony

Nawierzchnia (w
rozbiciu na odcinki)

Prudnik – granica państwa – nawierzchnia szutrowa.

Infrastruktura na
trasie

stojaki rowerowe, elementy małej architektury – ławki,
kosze na śmieci

Teren przebiegu
trasy

pofałdowany

Przejezdność trasy

tak

Ruch samochodowy
na trasie

mały

górski
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Tabela 55 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Prudnik
(CZ)

Nazwa

Prudnik – Jindrichov (CZ), (10 km)

Funkcja

turystyczna

Powiązania z
innymi szlakami

Tak, powiązanie z trasą Dzień czeski.

Mapa

brak

Oznakowanie trasy

tak

Uwagi

Trasa przeznaczona jest dla cyklistów posiadających
rowery górskie oraz trekkingowe.

Źródło: Opracowanie własne

W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy rowerowej Prudnik –
Pokrzywna – wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 56 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Prudnik – Pokrzywna
Nazwa

Prudnik – Pokrzywna (10 km)

Powiat

Prudnicki

Przebieg trasy

Prudnik – Łąka Prudnicka – Moszczanka – Pokrzywna

Kolor oznakowania
na mapie

zielony

Nawierzchnia (w
rozbiciu na odcinki)

kostka brukowa/ asfalt

Infrastruktura na
trasie

oznaczenia trasy

Teren przebiegu
trasy

pofałdowany

Przejezdność trasy

tak

Ruch samochodowy
na trasie

mały, na trasie Prudnik – Łąka Prudnicka przejazd przez
DK 40 (duże natężenie ruchu)

Funkcja

turystyczna

Powiązania z
innymi szlakami

tak, powiązanie z trasą Wokół Lasu Prudnickiego – Pętla I

Nazwa

Prudnik – Pokrzywna (10 km)

Mapa

brak

Oznakowanie trasy

tak


Prudnik – Łąka Prudnicka przejazd przez DK 40, duże
natężenie ruchu.



Przewaga pobocza na trasie.

Uwagi
Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu trasy
rowerowej Prudnik – Pokrzywna została umieszczona w załączniku pod nazwą
Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych powiatu gminy Prudnik.
W 2009 roku gmina Prudnik wykonała zadanie inwestycyjne pod nazwą:
„Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza Gór Opawskich –
budowa wielofunkcyjnych ścieżek”. W ramach inwestycji wykonano:
I etap robót: przebudowa i remont odcinka A-A, B-B – pętla do Sanktuarium,
II etap robót: przebudowa i remont odcinka 23-23 – Trzy dęby,
III etap robót: przebudowa i remont odcinka 20-20 – Bobry,
IV etap robót: oznakowanie wszystkich ścieżek objętych dokumentacja
projektową,
V etap robót: budowa miejsca odpoczynku na szlakach z elementami małej
architektury.
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Łącznie w ramach projektu przebudowano szlaki turystyczne o długości
2,95 km oraz wybudowano lub oznakowano/ wytyczono ścieżki rowerowe o łącznej
długości 35,60 km. Ponadto w ramach inwestycji wybudowano szlaki turystyczne
o dł. 9,70 km oraz szlaki konne o dł. 11,00 km wraz z oznakowaniem leśnym.
W ramach projektu wykonano miejsca odpoczynku na szlakach z elementami małej
architektury oraz wmontowano tablice informacyjne.
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Rysunek 127 Mapka obrazująca zakres inwestycji

Źródło: Materiały gminy Prudnik

Rysunek 128 Przykład małej architektury wybudowanej na trasie

Źródło: Materiały gminy Prudnik

Gmina Głuchołazy
W gminie Głuchołazy wytyczono trasy rowerowe:
 Trasa do Jeziora Nyskiego o długości ok. 20 km i następującym przebiegu:
Głuchołazy – Gierałcice – Biskupów – Łączki (rezerwat przyrody) – Koperniki –
Jezioro Nyskie – Nysa.
 Trasa Masywem Góry Parkowej o długości ok. 15 km i następującym
przebiegu:

 Trasa Przełomem Złotego Potoku o długości ok. 23 km i następującym
przebiegu:
Pokrzywna (kąpielisko) – Kopa Biskupia 889 m n.p.m. (schronisko
turystyczne, przejście graniczne) – Jarnołtówek (kopalnia Łupka) – Góra Olszak 453
m n.p.m. (Żabie Oczko) – Pokrzywna.
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Głuchołazy – Góra Parkowa 577 m n.p.m. (schroniska – Kaplica św. Anny) –
Podlesie – Konradów (przejście graniczne) – Głuchołazy.

Zestawienia GUS z 2014r. Na terenie gminy Głuchołazy znajduje się ok. 10 km
ścieżek rowerowych oraz kilkanaście kilometrów wytyczonych tras rowerowych.
Gmina Grodków
Aktualnie
przez
teren
gminy
Grodków
przebiegają
wytyczone
ścieżki rowerowe, które pełnią funkcję rowerowych szlaków turystycznych. Łączą
się one z trasami rowerowymi gminy Nysa. Oprócz tego stanowią połączenie
Grodkowa z miejscowościami: Lubcz, Gnojna, Jeszkotle, Gałązczyce, Sulisław,
Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Bogdanów, Kobiela, Wojnowiczki, Tarnów
Grodkowski, Gola Grodkowska, Lipowa, Osiek Grodkowski, Żelazna, Głębocko oraz
Kopice. Ruch rowerowy między poszczególnymi wsiami gminy odbywa się
z wykorzystaniem sieci istniejących dróg lokalnych (gminnych, powiatowych
i wojewódzkich). Na drodze wojewódzkiej nr 401 ruch rowerowy często stwarza
zagrożenie ze względu na intensywny ruch pojazdów samochodowych. Rowerowy
ruch turystyczny, podobnie jak lokalny, wykorzystuje drogi lokalne oraz gruntowe
drogi śródpolne i trakty leśne. Gmina widzi konieczność wydzielenia bezpiecznych
ścieżek rowerowych na swoim terenie.
Trasa rowerowa Rowerem z Grodkowa do Jesenika
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W drugiej połowie 2008 r., wspólnie z powiatem nyskim i Stowarzyszeniem
Jesenicka Rozwojowa z Jesenika, gmina zdecydowała się na kontynuację
oznakowania tras rowerowych – analogicznie do oznakowania stosowanego przez
partnerów. Połączenie szlaków spowodowało powstanie jednolitej, wzajemnie
uzupełniającej się trasy przebiegającej przez miejsca cenne przyrodniczo i urokliwe
– takie jak jeziora, pagórki, góry oraz miejsca, w których znajdują się interesujące
zabytki.
Gmina Grodków jako członek Stowarzyszenia Euroregionu Pradziad otrzymała
szereg dofinansowań na realizację inwestycji z Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Celem
projektu było wzmocnienie kontaktów pomiędzy mieszkańcami pogranicza polskoczeskiego. Realizacja projektu podniosła znaczenie lokalnych i regionalnych
atrakcji turystycznych oraz przyczyniła się do powstania obszarów o wspólnym
dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym. Spójne oznakowanie tras oraz wydanie
publikacji w czterech językach (polskim, czeskim, niemieckim i angielskim) ułatwiło
użytkownikom poruszanie się po terenie gminy i całego pogranicza czeskopolskiego. W ramach projektu oznakowano ok. 80 km tras rowerowych,
obejmujących zasięgiem całą gminę Grodków, a także przygotowano tablice
informacyjne przedstawiające przebieg tras rowerowych i wydano publikację na ten
temat.

Rysunek 129 Mapka szlaku rowerowego – Rowerem z Grodkowa do
Jesenika

Źródło:http://turystyka.grodkow.pl/static/img/k2000/szlak_rowerowy.jpl

W ramach badania dokonano inwentaryzacji trasy rowerowej Rowerem
z Grodkowa do Jasenika – wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Nazwa

Rowerem z Grodkowa do Jasenika

Powiat

Brzeski

Przebieg trasy

Grodków (PL) – Jasenik (CZ)

Kolor
oznakowania na
mapie

Na mapie szlak zaznaczono niebieską, przerywaną linią.

Nawierzchnia
(w rozbiciu na
odcinki)

ul. Warszawska – asfaltowa,
ul. Wiejska – asfaltowa,
ul. Krakowska – asfaltowa.
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Tabela 57 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Rowerem z Grodkowa
do Jasenika
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Nazwa

Rowerem z Grodkowa do Jasenika

Infrastruktura
na trasie

Elementy małej architektury

Teren przebiegu
trasy

Pofalowany

Przejezdność
trasy

Tak

Ruch
samochodowy
na trasie

średni

Funkcja

szlak łącznikowy

Powiązania z
innymi szlakami

Tak

Oznakowanie
szlaku

Na trasie szlak znakowany tabliczką szlaku rowerowego z
informacjami kierunkowymi koloru niebieskiego.

Nazwa

Rowerem z Grodkowa do Jasenika

Mapa

Uwagi

Brak
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Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna trasy rowerowej Rowerem z Grodkowa do
Jasenika
Rysunek 130 Trasa rowerowa ulica Krakowska

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 131 Trasa rowerowa ulica Warszawska

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 132 Trasa rowerowa ulica Wiejska

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 133 Tablica informacyjna "Rowerem z Grodkowa do Jasenika"

Dokumentacja fotograficzna ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej nr 401
Rysunek 134 Ścieżka rowerowa w pasie drogi wojewódzkiej 401 - u wylotu
z miejscowości Grodków

Źródło: Opracowanie własne

Gmina Biała
W gminie Biała wytyczono 3 szlaki rowerowe o następujących nazwach
i przebiegu:


Szlaki bociana białego:
SZLAK CZERWONY – długość trasy 46,6 km, przebieg: Biała – Solec –
Olbrachcice – Wierzch – Wilków – Rostkowice – Mokra – Łącznik – Brzeźnica
– Górka Prudnicka – Ligota – Biała;
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SZLAK NIEBIESKI – długość trasy 27,0 km, przebieg: Biała – Prężyna –
Miłowice – Śmicz – Pleśnica – Grabina – Otoki – Wasiłowice – Biała.


Szlak zamków i pałaców dorzecza Osobłogi.



Szlak śląskich sanktuariów dorzecza Osobłogi.

Ponadto na terenie gminy wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 414 z gminy Białej do Dębiny (do kąpieliska Zielona Zatoka).
Trasa ta nie jest częścią żadnej wyznaczonej trasy rowerowej, natomiast stanowi
jeden z ważniejszych elementów komunikacyjnych gminy, a to z uwagi na duże
zainteresowanie cyklistów tą trasą.

W ramach badania dokonano inwentaryzacji Szlaków rowerowych bociana
białego – szlaku czerwonego i niebieskiego. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono
w poniższych tabelach:

Nazwa

Szlak bociana białego – szlak czerwony

Gmina

Biała

Przebieg trasy

Biała – Solec – Olbrachcice – Wierzch – Wilków –
Rostkowice – Mokra – Łącznik – Brzeźnica – Górka
Prudnicka – Ligota – Biała

Kolor oznakowania
na mapie

czerwony

Nawierzchnia (w
rozbiciu na odcinki)

Oznakowanie



Biała – Solec – droga asfaltowa



Solec – Olbrachcice – droga asfaltowa



Olbrachcice – Wierzch – Wilków – droga polna



Wilków do końca – droga asfaltowa wraz z chodnikiem



Biała – Solec – bardzo dobre



Olbrachcice – Wierzch – Wilków – przewrócony znak

Teren przebiegu
trasy

pofałdowany

Przejezdność trasy

Olbrachcice – Wierzch – Wilków – droga pozostaje
nieprzejezdna w złą pogodę

Ruch samochodowy
na trasie

mały/ średni

Funkcja

element komunikacyjny gminy

Powiązania z
innymi szlakami

tak, powiązanie ze Szlakiem niebieskim

Mapa

brak

Uwagi

Olbrachcice – przewrócony znak

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 58 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej Szlak bociana białego –
szlak czerwony
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Tabela 59 Karta inwentaryzacyjna trasy rowerowej szlak bociana białego –
szlak niebieski
Nazwa

Szlak bociana białego – szlak niebieski

Powiat

prudnicki

Przebieg trasy

Biała – Prężyna – Miłowice – Śmicz – Pleśnica – Grabina –
Otoki – Wasiłowice – Biała

Kolor oznakowania
na mapie

niebieski

Nawierzchnia (w
rozbiciu na odcinki)

asfaltowa

Infrastruktura na
trasie

chodnik lub droga jako ścieżka dla rowerów

Teren przebiegu
trasy

pofałdowany

Przejezdność trasy

tak

Ruch samochodowy
na trasie

umiarkowany

Funkcja

element komunikacji gminy

Powiązania z
innymi szlakami

tak, powiązanie ze Szlakiem czerwonym

Mapa

brak

Oznakowanie trasy

tak

Uwagi

Przeważająca część trasy posiada pobocze dla rowerzystów
zamiast ścieżek rowerowych.

Źródło: Opracowanie własne

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej analizy przebiegu trasy
rowerowej Szlak bociana białego została umieszczona w załączniku pod nazwą
Dokumentacja fotograficzna ścieżek rowerowych gminy Biała.
Gmina Lubrza
W gminie tej wytyczono trasę o przebiegu – Trzebina – Prudnik – Skrzypiec –
Dytmarów – Jasiona – Lubrza – Olszynka – Laskowice – Krzyżkowice – Kłobuczek.

W ramach badania dokonano inwentaryzacji tej ścieżki rowerowej – wyniki
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 60 Karta inwentaryzacyjna ścieżki rowerowej w gminie Lubrza
Nazwa

Ścieżka rowerowa w gminie Lubrza

Gmina

Lubrza

Przebieg trasy

Trzebina – Skrzypiec – Dytmarów – Jasiona – Olszynka –
Laskowice – Krzyżkowice – Kłobuczek

Kolor oznakowania
na mapie

niebieska

Nawierzchnia (w
rozbiciu na odcinki)

asfaltowa/ kostka brukowana/ płyty betonowe/ polna

Infrastruktura na
trasie

brak stojaków rowerowych oraz miejsc postojowych

Teren przebiegu
trasy

pofałdowany

Przejezdność trasy

tak

Ruch samochodowy
na trasie

mały bądź średni ruch samochodowy

Funkcja

szlak turystyczny



Mapa

brak


W miejscowości Jasiona brak oznakowania.



W pozostałych miejscowościach pełne oznakowanie.

Oznakowanie trasy

Uwagi
Źródło: Opracowanie własne

Tak, połączenie ze szlakiem czerwonym Szlaku bociana białego.



Lubrza – brak oznakowania ścieżki rowerowej.



Lubrza – ścieżka na drodze krajowej nagle prowadzi w drogę
polną.
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Powiązania z
innymi szlakami

Rysunek 135 Oznakowanie drogi rowerowej oraz informacja o nawierzchni

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 136 Droga asfaltowa pozbawiona pobocza

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 137 Oznakowanie na ścieżce rowerowej

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 138 Brak oznakowania oraz pobocza na drodze

Rysunek 139 Oznakowanie ścieżki rowerowej

Źródło: Opracowanie własne

Gmina Kietrz


W gminie planowana jest ścieżka rowerowa będąca częścią trasy Opava –
Pilszcz – gmina Kietrz. W chwili obecnej gmina posiada koncepcję
projektową ścieżki, jednakże nie przystąpiono jeszcze do jej realizacji.

Gmina Korfantów


Przez gminę przebiegają dwie trasy rowerowe powiatu nyskiego o łącznej
długości ok. 26,5 km: R16 oraz R17.

Gmina Łambinowice
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Przez gminę przebiega trasa pieszo-rowerowa Skrajem Dawnej Puszczy
o dł. 21,4 km. Wiedzie ona przez tereny gminy Łambinowice i Korfantów,
leśnictwa Kuźnica Ligocka, nadleśnictwa Tułowice oraz obrębu Tułowice. Na
obszarze gminy Łambinowice ścieżka obejmuje lasy sklasyfikowane jako
wypoczynkowe. Ścieżka rozpoczyna się na terenie pozostałości parku
podworskiego w Wierzbiu (gm. Łambinowice), a kończy na parkingu leśnym
w okolicach Sowina (gm. Łambinowice).

Gmina Paczków


Przez gminę biegnie trasa nazwana CYKLOTRASA LĄDEK ZDRÓJ – JAVORNIK
– OTMUCHÓW. Jej przebieg jest następujący: przejście graniczne Paczków
Bily Potok – Unikowice – Ujeździec – Trzeboszowice. Całkowita długość trasy
wynosi ok. 26 km, w tym po terenie gminy Paczków ok. 13 km.



Do tras tej gminy należą także ścieżki rowerowe powiatu nyskiego nr R60,
i R9 oraz trasa rowerowa Szlakiem czarownic po czesko-polskim pograniczu.

Gmina Otmuchów


Przez gminę przebiega trasa rowerowa biegnąca od granicy państwa
(Zwanowice) przez Kałków – Broniszowice – Śliwice – Otmuchów –
Sarnowice – wzdłuż nabrzeża Jeziora Otmuchowskiego.

7.2 Podsumowanie
Na analizowanym obszarze widoczny jest systematyczny rozwój tras
rowerowych. Działania gmin w przyszłości winny koncentrować się na dalszym
rozwoju infrastruktury okołoturystycznej. Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020 winien wykorzystywać potencjał turystyczny i istniejące
zasoby pogranicza polsko-czeskiego.
Po przeprowadzeniu inwentaryzacji ścieżek rowerowych zlokalizowanych na
terenie OF PN 2020 nasuwa się kilka wniosków:
 Fragmenty ścieżek rowerowych wytyczonych terytorialnie przez powiat
nyski oraz powiat prudnicki pokrywają się. Przykładem jest Szlak Śladem
Błogosławionej Marii Luizy Merket pokrywający się z trasą R60 oraz R9
(w mniejszym zakresie) oraz trasa R17 ze Szlakiem Jeńców Wojennych.
Sytuacja ta wydaje się być zrozumiała, z uwagi na fakt, że ścieżki wytycza się
przez miejsca najbardziej ciekawe turystycznie i przyrodniczo. Każda z tras
bogata jest pod względem przyrodniczo-krajoznawczym oraz kulturowym.
Przygotowane trasy dają możliwość spędzenia wolnego czasu w bardzo
przyjemny sposób, łącząc odpoczynek z wysiłkiem fizycznym.
 Widoczny jest brak spójności infrastruktury na przebadanych trasach
rowerowych. Część fragmentów tras wytyczono w pasie drogowy dróg
publicznych. Odcinki te cechują się dobrym oznakowaniem i nawierzchnią
asfaltową bądź brukowaną. A pozostałe odcinki biegną drogą publiczną, bez
pobocza czy chodnika.

 Zaobserwowano mała ilość infrastruktury około rowerowej w postaci stojaków,
gdzie bezpiecznie można pozostawić rower.
 Uważa się, że szlaki mogłyby być lepiej oznakowane, gdyż zaobserwowano
miejsca, w których oznakowanie urywa się.
 Zaobserwowano, że ścieżki rowerowe w Czechach cechują się większą
intensywnością oznakowania oraz umieszcza się na nich większe znaki, które
są bardziej widoczne dla rowerzystów.
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 Regułą jest zmiana typu nawierzchni ma większości analizowanych tras.
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W „Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie
2020 zaproponowane będą działania mające na celu usprawnienie sieci rowerowej
na terenie OF PN 2020”. Zakłada się, że budowana spójnej sieci rowerowej
usprawni komunikację między miastem OF PN 2020 a pozostałymi gminami. Będzie
wykorzystywana jako alternatywa do komunikacji samochodowej (dojazd do szkoły,
pracy) oraz w celach turystyczno-rekreacyjnych (dostęp do oferty kulturalnej czy
rekreacyjnej OF PN 2020). Przyczynie się do wzrostu bezpieczeństwa rowerzystów
i pieszych na Obszarze. Możliwość przemieszczania się w ramach Obszaru
Funkcjonalnego, ścieżkami rowerowymi to również szansa na poprawę stanu
środowiska naturalnego. Zapewniona zostanie sprawna i efektywna infrastruktura
gwarantująca dogodną dostępność komunikacyjną.

8

Przejścia graniczne na obszarze OF PN 2020

Obszar Funkcjonalny Partnerstwo Nyskie 2020 od południa graniczy
z Republiką Czeską, z krajem morawsko-śląskim oraz krajem ołomunieckim.
Długość granicy z Czechami wynosi 192,4 km.
Polska wstąpiła w struktury Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, natomiast
w roku 2008 zaczął obowiązywać Układ z Schengen, który znosi kontrolę osób
przekraczających granice między państwami członkowskimi Układu.
Na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 występowały
wcześniej następujące rodzaje przejść granicznych:
 drogowe przejście graniczne,
 przejście małego ruchu granicznego,
 przejście kolejowe.
Każdy z analizowanych powiatów – tj. powiat prudnicki, głubczycki oraz nyski
graniczy Republiką Czeską oraz posiada miejsca, które kiedyś służyły jako drogowe
przejście graniczne lub przejścia małego ruchu granicznego. Jedynie gmina
Głuchołazy posiadała przejście kolejowe.
Poniżej przedstawiono informacje na temat lokalizacji przejść granicznych
oraz podstawowych parametrów technicznych.

8.1 Drogowe przejścia graniczne
Przejście graniczne Pietrowice-Krnov

Do przejścia granicznego w Pietrowicach prowadzi droga krajowa nr 38. Mogą
poruszać się po niej pojazdy ciężarowe o dopuszczalnym nacisku 100 kN/oś,
dopuszczalnej masie całkowitej 40,0 t, szerokości 2,50-2,55 m oraz wysokości
4,00 m. Na drodze nr 44, prowadzącej od Pietrowic do Krnova, Czeski Zarząd Dróg
Krajowych wprowadził zakaz ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Oddział GDDKiA w Opolu wprowadził na
odcinku drogi krajowej nr 38 Głubczyce – Pietrowice stosowne oznakowanie,
informujące o ograniczeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu po stronie
czeskiej. Po wjechaniu do Czech można kontynuować trasę tamtejszą drogą
krajową nr 45 (Krnov, Bruntal).
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Położenie: powiat głubczycki, gmina Głubczyce

Rysunek 140 Lokalizacja przejścia granicznego Pietrowice-Krnov

Źródło: maps.google.pl

Przejście graniczne Trzebina-Bartultovice
Położenie: powiat prudnicki, gmina Lubrza
Do przejścia granicznego w Trzebini prowadzi droga krajowa nr 41. Mogą się
po niej poruszać pojazdy ciężarowe o dopuszczalnym nacisku 100 kN/oś,
dopuszczalnej masie całkowitej do 40,0 t, szerokości do 2,50-2,55 m oraz
wysokości do 4,00 m. Przez przejście graniczne w Trzebini ruch tranzytowy odbywa
się bez ograniczeń. Po czeskiej stronie można kontynuować trasę drogą krajową nr
57 (Vysoka, Tremesna, Mesto Albrechtice, Krnov, Opava).
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Rysunek 141 Lokalizacja przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice

Źródło: maps.google.pl

Przejście graniczne Głuchołazy-Mikulovice
Położenie: powiat nyski, gmina Głuchołazy
Do przejścia granicznego w Głuchołazach prowadzi droga krajowa nr 40. Mogą
się po niej poruszać pojazdy ciężarowe o dopuszczalnym nacisku 100 kN/oś,
dopuszczalnej masie całkowitej do 40,0 t, szerokości do 2,50-2,55 m oraz
wysokości do 4,00 m. Przez przejście graniczne w Głuchołazach ruch tranzytowy
odbywa się bez ograniczeń. Po czeskiej stronie można kontynuować trasę drogą
krajową nr 44 w kierunku Mohelnice przez Šumper. Trasa zapewnia dojazd do
ośrodków turystycznych Jesenika.
Rysunek 142 Lokalizacja przejścia granicznego Głuchołazy-Mikulovice

Źródło: maps.google.pl

Przejście graniczne Pomorzowiczki-Osoblaha

To drogowe przejście graniczne oraz przejście małego ruchu granicznego
znajduje się w rejonie znaku granicznego nr 122/17. Do przejścia granicznego
prowadzi droga wojewódzką nr 417, zjazd na południe w miejscowości Klisino, dalej
przez Pomorzowice, Pomorzowiczki do drogi po stronie czeskiej (nr 457).
Alternatywnym dojazdem jest droga wojewódzka nr 416, zjazd na południe
w miejscowości Kietlice, dalej przez Ściborzyce Małe, Pomorzowiczki lub
w miejscowości
Głubczyce,
Aleją
Lipową
do
miejscowości
Tarnkowa
i Pomorzowiczki. Po czeskiej stronie można kontynuować trasę drogą wojewódzką
nr 457 w kierunku Złate Hory przez Vysoką oraz Jindrichov.
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Położenie: powiat głubczycki, gmina Głubczyce, miejscowość Pomorzowiczki

Rysunek 143 Lokalizacja przejścia granicznego Pomorzowiczki-Osoblaha

Źródło: maps.google.pl

Przejście graniczne Konradów-Zlaté Hory
Położenie: powiat nyski, gmina Głuchołazy, miejscowość Konradów
Do przejścia granicznego w Konradowie prowadzi droga wojewódzka nr 411.
Powstało ono w maju 1995 r., dzięki porozumieniu między Rzeczpospolitą Polską
i Republiką Czeską. Czynne było całą dobę. Dopuszczony był ruch pieszych,
rowerzystów, motocykli, samochodów osobowych i samochodów ciężarowych
zarejestrowanych w Polsce i Czechach o dopuszczalnej ładowności do 3,5 tony,
z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych. Dopuszczony był tu mały ruch graniczny.
Z dniem 6 kwietnia 2007 r. rozszerzono ruch o autokary i samochody ciężarowe.
21 grudnia 2007 r. na mocy Układu z Schengen przejście zostało zlikwidowane. Po
czeskiej stronie można kontynuować trasę drogą wojewódzką nr 445 w kierunku
Vrbno pod Pradedem.
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Rysunek 144 Lokalizacja przejścia granicznego Konradów-Zlaté Hory

Źródło: maps.google.pl

Przejście graniczne Paczków-Bílý Potok
Położenie: powiat nyski, gmina Paczków, miejscowość Paczków
Przejście graniczne Paczków-Bílý Potok powstało w 1996 roku, dzięki porozumieniu
między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską. Czynne było całą dobę.
Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów, motocykli, samochodów osobowych
i samochodów ciężarowych zarejestrowanych w Polsce i Czechach o dopuszczalnej
ładowności do 3,5 tony, z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych. Dopuszczony był
tu mały ruch graniczny[1]. Z dniem 20 lipca 2007 roku rozszerzono ruch o autokary
i samochody ciężarowe, o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton. 1 grudnia
2007 roku na mocy Układu z Schengen przejście zostało zlikwidowane. Po czeskiej
stronie można kontynuować trasę drogą krajową nr 60 w Jesenika.
Rysunek 145 Lokalizacja przejścia granicznego Paczków-Bílý Potok

Źródło: maps.google.pl

Przejście graniczne małego ruchu granicznego lub mały ruch graniczny to
szczególny, uproszczony tryb przekraczania granicy państwowej. Powstały
w wyniku dwustronnych umów między Polską a Niemcami, Czechami i Słowacją.
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu
granicznym, sporządzona została w Pradze w dniu 17 stycznia 1995 r.
i obowiązywała do 20 grudnia 2007 roku.
Forma ta dotyczyła mieszkańców i osób zameldowanych w pasie wybranych
gmin, nazywanym pasem małego ruchu granicznego, o szerokości około 15 km
(ściślej, po polskiej stronie tworzyły go gminy wymienione w załączniku do umowy
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8.2 Polsko-czeskie przejścia małego ruchu granicznego

dwustronnej). Jednostki administracyjne, w których możliwy był mały ruch
graniczny na terenie OF PN 2020 to gminy: Nysa, Otmuchów, Paczków, Branice,
Kietrz, Głubczyce, Lubrza, Prudnik, Korfantów i Biała.
Aby przekroczyć granicę w ramach tego trybu, należało:
 być zameldowanym w jednej z gmin wymienionych w umowie o małym ruchu
granicznym,
 posiadać ważny dowód osobisty lub inny dokument upoważniający do
przekroczenia granicy,
 posiadać urzędowy dokument potwierdzający fakt zameldowania we właściwej
gminie, jeśli w posiadanym już dokumencie takiego wpisu nie było.
W związku z przystąpieniem Polski, Czech i Słowacji do strefy Schengen (do
której wcześniej należały już Niemcy), z dniem 21 grudnia 2007 roku wszystkie
przejścia graniczne tego typu zostały zlikwidowane, a granicę pomiędzy tymi
państwami można przekraczać w niemal dowolnym miejscu (restrykcje dotyczą
jedynie obszarów chronionych i zamkniętych).

8.3 Przejścia graniczne małego ruchu granicznego na terenie powiatu
nyskiego
Przejście graniczne Chomiąża-Chomýž
Położenie: powiat głubczycki, gmina Głubczyce, miejscowość Chomiąża
Przejście graniczne utworzono na mocy porozumienia Polski i Czech z 2002 r.
Czynne było cały rok w godz. 6.00-22.00. Dopuszczony był ruch pieszych
i rowerzystów. Odprawę graniczną i celną wykonywały organy Straży Granicznej.
Do przejścia można było dojechać drogą krajową nr 38, w miejscowości Pietrowice
zjechać na Chomiążę i dalej do granicy z Czechami. Obecnie znajduje się tutaj
drogowe miejsce przekraczania granicy Chomiąża–Chomýž. Granicę przekracza się
przez most na rzece Opawica, który przeznaczony jest dla pojazdów o nośności do
4 ton. Na mocy Układu z Schengen przejście zostało zlikwidowane.
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Przejście graniczne Sławniowice-Velké Kunětice
Położenie: powiat nyski, gmina Głuchołazy, miejscowość Sławniowice
Przejście graniczne powstało 19 lutego 1996 r. Czynne było codziennie
w godz. od 6.00 do 22.00. Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów,
motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm³ i transportem rolniczym.
Odprawę graniczną i celną wykonywały organy Straży Granicznej. Na mocy Układu
z Schengen przejście zostało zlikwidowane.

Przejście graniczne na szlaku turystycznym Jarnołtówek- Zlate Hory
Położenie: powiat nyski, gmina Głuchołazy, na Biskupiej Kopie w Górach Opawskich
Przejście graniczne utworzono 20 sierpnia 2007 r. w rejonie znaku
granicznego nr II/147/1 - 147/2. Czynne było przez cały rok: w okresie wiosennoletnim (1.04 – 30.09) w godz. 6.00 - 22.00, a w drugiej połowie roku w godz. 8.00
- 18.00. Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów i narciarzy. Odprawę
graniczną i celną wykonywały organy Straży Granicznej. Na mocy Układu
z Schengen przejście zostało zlikwidowane.
Przejście graniczne Kałków-Vidnava
Położenie: powiat nyski, gmina Otmuchów, miejscowość Kałków
Przejście graniczne utworzono 19 lutego 1996 r. Czynne było w godz. 6.00 22.00 przez cały rok. Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów, motorowerami
o pojemności skokowej silnika do 50 cm³ i transportem rolniczym. Odprawę
graniczną i celną wykonywały organy Straży Granicznej. Na mocy Układu
z Schengen przejście zostało zlikwidowane.
Przejście graniczne Dziewiętlice-Bernartice
Położenie: powiat nyski, gmina Paczków, miejscowość Dziewiętlice
Przejście utworzono 19 lutego 1996 r. Czynne było w godz. 6.00 – 22.00
przez cały rok. Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów, motorowerami
o pojemności skokowej silnika do 50 cm³ i transportem rolniczym. Odprawę
graniczną i celną wykonywały organy Straży Granicznej. Na mocy Układu
z Schengen przejście zostało zlikwidowane.

8.4 Przejścia graniczne małego ruchu granicznego na terenie powiatu
głubczyckiego

Przejście powstało 9 lutego 2001 roku w celu ułatwienia wzajemnych
kontaktów między mieszkańcami terenów przygranicznych. Czynne było w godz.
6.00 - 22.00. Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów, motocykami do 50 cm³
i maszynami rolniczymi. Odprawę graniczną i celną wykonywały organy Straży
Granicznej. Na mocy Układu z Schengen przejście zostało zlikwidowane.
Przejście graniczne Kietrz-Třebom
Położenie: powiat głubczycki, gmina Kietrz, miejscowość Kietrz
Przejście powstało 19 lutego 1996 r. celem utworzenia przejścia małego ruchu
granicznego Kietrz-Třebom. Czynne było w godz. 6.00 - 22.00. Dopuszczony był
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Przejście graniczne Lenarcice-Linhartovy
Położenie: powiat głubczycki, gmina Głubczyce, miejscowość Lenarcice

ruch pieszych, rowerzystów, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50
cm³ i transportem rolniczym. Odprawę graniczną i celną wykonywały organy Straży
Granicznej. Przejście zostało zlikwidowane na mocy Układu z Schengen.
Przejście graniczne Ściborzyce Wielkie-Rohov
Położenie: powiat głubczycki, gmina Kietrz, miejscowość Ściborzyce
Przejście utworzono 19 lutego 1996 r. w celu ułatwienia wzajemnych
kontaktów między mieszkańcami terenów przygranicznych Polski i Czech. Czynne
było codziennie w godz. 6.00-22.00. Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów,
motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm³ i transportem rolniczym.
Odprawę graniczną i celną wykonywały organy Straży Granicznej.
Do przejścia granicznego prowadzi droga wojewódzka 420, za miejscowością
Dzierżysław, zjazd na Rozumice, Ściborzyce Wielkie i dalej do granicy państwa
z Czechami.
Przejście graniczne Wiechowice-Vávrovice
Położenie: powiat głubczycki, gmina Branice, miejscowość Wiechowice
Przejście graniczne powstało 19 lutego 1996 r. Czynne było codziennie
w godz. 6.00 do 22.00. Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów,
motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm³ i transportem rolniczym.
Odprawę graniczną i celną wykonywały organy Straży Granicznej.
Do
przejścia
granicznego
prowadzi
droga
w miejscowości Pilszcz zjazd na Uciechowice, Wiechowice
państwa z Czechami.

wojewódzka
420,
i dalej do granicy

Przejście graniczne Branice-Úvalno
Położenie: powiat głubczycki, gmina Branice, miejscowość Branice
Przejście graniczne utworzono 19 lutego 1996 roku. Czynne było w godz.
6.00-22.00 przez cały rok. Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów,
motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm³ i transportem rolniczym.
Odprawę graniczną i celną wykonywały organy Straży Granicznej.
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Do przejścia granicznego prowadzi droga wojewódzka 419, do miejscowości
Branice i dalej do granicy z Czechami.

8.5 Polsko-czeskie przejścia kolejowe
Przejście kolejowe Głuchołazy-Mikulowice
Położenie: powiat nyski, gmina Głuchołazy
Przejście graniczne w rejonie znaku granicznego nr n IV (II)/160/4. Powstało

dzięki porozumieniu między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską. Miejsce
odprawy granicznej i celnej znajdowało się w miejscowości Głuchołazy – na stacji
kolejowej Głuchołazy Główne. Przejście umożliwiało ruch osobowy, towarowy oraz
mały ruch graniczny. Przejście zostało zlikwidowane na mocy Układu z Schengen.
Przejście kolejowe Głuchołazy-Jindřichov ve Slezsku
Położenie: powiat nyski, gmina Głuchołazy
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Przejście graniczne w rejonie znaku granicznego nr IV (II)/140/13. Powstało
dzięki porozumieniu między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską z miejscem
odprawy granicznej i celnej w miejscowości Głuchołazy (stacja kolejowa Głuchołazy
Główne)[2]. Czynne było całą dobę. Dopuszczone było przekraczanie granicy przez
osoby, towary i mały ruch graniczny. Przejście położone było na wspólnym odcinku
polskiej linii kolejowej nr 333 Głuchołazy – Jindřichov ve Slezsku i czeskiej linii
nr 292. Przejście zostało zlikwidowane na mocy Układu z Schengen.

9

Opis istniejących rozwiązań i analiza
funkcjonalności wdrożonych Inteligentnych
Systemów Transportowych (ITS)

Inteligentne Systemy Transportowe to systemy, które stanowią szeroki zbiór
technologii pochodzących z różnorodnych dziedzin nauki (telekomunikacyjnych,
informatycznych, automatycznych i pomiarowych) w zestawieniu z technikami
zarządzania stosowanymi w transporcie. Rozwiązania takie stosowane są m.in.
w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu
transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego.
Korzyści płynące z zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych to:
 zwiększenie przepustowości sieci ulic o 20–25%,
 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie liczby
wypadków o 40–80%,
 zmniejszenie czasów podróży i zużycia energii o 45–70%,
 poprawa jakości środowiska naturalnego – redukcja emisji spalin o 30–50%,
 poprawa komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców podróżujących
transportem zbiorowym oraz pieszych,
 redukcja kosztów zarządzania taborem drogowym,
 redukcja kosztów związana z utrzymaniem i renowacją nawierzchni,
 zwiększenie korzyści ekonomicznych w regionie.
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Zastosowanie ITS jest korzystniejszą cenowo i łatwiejszą w obsłudze metodą
poprawy warunków komunikacyjnych w porównaniu z rozbudową infrastruktury
komunikacyjnej w dotychczasowej formie.
ITS ma za zadanie poprawiać efektywność sieci komunikacyjnej i zapewniać
bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zastosowanie ITS ma pozytywny wpływ na
środowisko naturalne. Obniżenie emisji spalin jest priorytetem – dzięki sprawnemu
zarządzaniu ruchem zmniejsza się stężenie CO2 w gęsto zamieszkanych centrach
miast. Inteligentne Systemy Transportowe obejmują rozwiązania dotyczące m.in.
sterowania ruchem komunikacji miejskiej, wprowadzenia stref płatnych w centrum
miast oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Rozwiązania ITS można kształtować zgodnie z potrzebami – jedne miasta
skupiają się na usprawnieniu ruchu komunikacji publicznej, inne – na poprawie
informacji o sytuacji drogowej lub ochronie infrastruktury przed ruchem ciężkim
i pojazdami przeładowanymi. Miasta i zarządcy dróg interesują się również
elektronicznym pomiarem prędkości i egzekwowaniem poprawności zachowań na

drogach i skrzyżowaniach.
Sprawny system transportowy ma bezpośredni wpływ na mniejszą liczbę
wypadków drogowych, skraca czas podróży i redukuje emisję spalin do atmosfery.
Usprawnienie ruchu dzięki ITS bez wątpienia przynosi korzyści. W systemach
wdrażanych obecnie w celu usprawnienia ruchu komunikacji miejskiej i krajowej
określone korzyści zostały już osiągnięte, czego dowodem jest to, że zauważają je
sami mieszkańcy.

9.1 Planowane rozwiązania ITS na OF PN 2020
Na analizowanym obszarze nie zauważono wdrożonych rozwiązań ITS. Jedynie
Opole przymierza się do zaimplementowania, rozwijania oraz doskonalenia
rozwiązań zintegrowanych systemów zarządzania ruchem miejskim i/lub ich
elementów.
Najczęstszymi rozwiązaniami ITS są: dynamiczna informacja pasażerska,
tablice zmiennej treści, sygnalizacja świetlna, monitoring wizyjny, ważenie
pojazdów,
monitoring
potoków
pasażerskich,
bilety
elektroniczne
czy
rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Stosowane systemy telematyczne muszą
spełniać wymagania ITS, wynikające z Dyrektywy UE, ustanawiającej ramy
wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu
drogowego oraz interfejsy (powiązania) z innymi gałęziami transportu (tzw.
Dyrektywa ITS).
Opole widzi potrzebę systemowego podejścia do zarządzania transportem
towarów w mieście, zatem planuje wdrożenie rozwiązań usprawniających ruch
pojazdów dostawczych – planuje się wprowadzić zakaz wjazdu pojazdów
dostawczych do wyznaczonych części miasta np. centrum oraz wydzielić specjalne
pasy/zatoki drogowe celem ich załadunku/rozładunku. Sądzi się, że wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań pomoże rozwiązać w Opolu problem kongestii oraz
usprawni przepływ osób i towarów.

Innowacje w miejskim transporcie osób to system monitorowania komunikacji
miejskiej oraz dynamiczna informacja przystankowa na większych przystankach
(węzłach).
Rozwiązania przeznaczone dla kierowców to zamontowanie tablic zmiennej
treści, z informacjami dotyczącymi warunków na drodze czy szacowanego czasu
przejazdu, na głównych drogach ruchu przyspieszonego.
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Rekomendowanymi rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia na terenie
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 są działania mające na celu
zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego, tak aby zmniejszyć udział
indywidualnego transportu samochodowego w mieście.

Rozwiązaniem systemowym wpływającym korzystnie na cały system
transportu kołowego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu,
będzie powołanie Centrum Zarządzania Ruchem oraz wprowadzenie systemu
sterowania ruchem (np. na skrzyżowaniach).
W opracowywanej „Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020” zaprezentowane zostaną szczegółowe projekty
o charakterze ITS, mające na celu eliminację bądź ograniczenie zdiagnozowanych
problemów w układzie transportu zbiorowego oraz transportu indywidualnego.

9.2 Wdrożenie ITS
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje zadania związane
z utrzymywaniem i rozbudową krajowej sieci drogowej. Ponadto GDDKiA odpowiada
za zarządzanie ruchem na administrowanych drogach. Działania związane
z zarządzaniem ruchem to:
 zapobieganie sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu uczestników ruchu
drogowego,
 usuwanie skutków zdarzeń drogowych dla ruchu,
 monitorowanie sytuacji ruchowej i optymalizowanie wykorzystania sieci
drogowej,
 obsługa użytkowników dróg przez Punkty Informacji Drogowej (ogólnopolski
numer telefonu 19 111),
 prowadzenie
serwisu
dla
kierowców
na
stronie
(http://gddkia.gov.pl/pl/21/mapa-warunkow-drogowych).

internetowej
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W ostatnich latach, celem poprawienia bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego, GDDKiA wdraża projekt pn. „Krajowy system zarządzania ruchem
(KSZR)”. Krajowy System Zarządzania Ruchem to wieloletnie przedsięwzięcie
wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) na sieci dróg krajowych.
Docelowo KSZR obejmie całą sieć dróg krajowych w Polsce.
Celami tego przedsięwzięcia są: podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu
drogowego, redukcja strat w czasach przejazdu oraz inne wartości dodane, takie
jak optymalizacja zarządzania utrzymaniem dróg, redukcja obciążenia środowiska
naturalnego, zwiększenie komfortu podróży.
Poniżej zaprezentowano zakres terytorialny Krajowego Systemu Zarządzania
Ruchem do roku 2020.

Źródło:http://www.kszr.gddkia.gov.pl/images/Mapy/Zakres_terytorialny_KSZR_do_2020_v2.PDF
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Na powyższej mapie widać, że Krajowy System Zarządzania Ruchem
w województwie opolskim do roku 2020 dotyczyć będzie jedynie autostrady A4.
Należy przypuszczać, że po zrealizowaniu tej części projektu (tj. wdrożeniu ITS na
drogach zaznaczonych kolorem zielonym), GDDKiA przystąpi do rozszerzenia
projektu na pozostałe drogi krajowe w Polsce.

10 Diagnoza problemów, barier i ograniczeń
komunikacyjnych w układzie funkcjonalnym
obszaru objętego opracowaniem
Mając na uwadze omówione we wcześniejszej części opracowania aspekty
funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, a także uwzględniając wyniki
badań i proces uspołecznienia, można wskazać następujące podstawowe
niedogodności publicznego transportu zbiorowego na obszarze OF PN 2020:
 Niska częstotliwość kursów komunikacji zbiorowej realizowanych przez PKS
(respondenci sugerują zwiększenie częstotliwości) na większości tras
komunikacyjnych.
 Brak połączeń w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne (soboty oraz
niedziele) w większości miejscowości badanego obszaru. Problem ten należy
uznać za największą barierę, która powoduje wykluczenie ludności
z możliwości korzystania z transportu zbiorowego.
 Kursowanie komunikacji publicznej PKS w wymiarze jedynie dwóch kursów
w ciągu doby w przeważającej liczbie miejscowości. Zauważono, że kursy te
nie są kompatybilne z przyjętymi godzinami pracy (zwyczajowo godziny pracy
w przedziale 7-17) i godzinami funkcjonowania szkół na terenie OF PN 2020.
Brak dopasowania rozkładów jazdy do godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
może być istotną barierą w podejmowaniu zatrudnienia lub oznacza
konieczność realizowania podróży transportem indywidulanym.
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W badaniach CATI i IDI przeprowadzonych wśród mieszkańców, uczniowie
sugerowali, że zdarza się, iż muszą zwalniać się z ostatnich godzin lekcyjnych,
aby móc wrócić do domu komunikacją publiczną.


Brak dopasowania rozkładów jazdy MZK Nysa do potrzeb mieszkańców.
Zauważono brak kompatybilności z godzinami pracy.



Brak wydrukowanego rozkładu jazdy na przystankach oraz brak schematu linii
– mapek pokazujących trasę przebiegu linii w układzie przestrzennym na
punktach przesiadkowych.



Brak jednolitych standardów oznakowania przystanków.



Zmiana oznakowania autobusów MZK Nysa z oznakowania literowego na
oznakowanie mieszane literowo-cyfrowe spowodowała, że podróżni mają
kłopot z dopasowaniem numeru linii do jej faktycznego przebiegu.



Niska jakość (lub brak) wiat przystankowych na wielu przestankach.



Brak koordynacji rozkładów jazdy różnych przewoźników na wspólnych

ciągach komunikacyjnych.


Niespójna informacja pasażerska lub brak dostępu do informacji u niektórych
przewoźników.



Brak synchronizacji czasowej w punktach przesiadkowych.



Brak wspólnych ofert taryfowych umożliwiających korzystanie z różnych linii
i różnych przewoźników na podstawie jednego biletu.



Wąskie gardła w sieci drogowej, m.in. kolizyjne skrzyżowania z liniami
kolejowymi.



Kolej funkcjonująca na obszarze OF PN 2020 nie działa dobrze.
Systematycznie zmniejszana jest liczba przystanków obsługujących ruch
osobowy i stacji kolejowych. Likwidowane są również poszczególne linie
kolejowe.

Należy mieć świadomość, że układ drogowy jest pochodną rozwoju
i rozmieszczenia jednostek osadniczych, a rozwój tych jednostek determinowany
jest obecnie kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru.
Problemem
kluczowym
drogowego
układu
transportowego
Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 są ograniczenia komunikacyjne
w systemie transportowym.
Do przyczyn występowania tego problemu można zaliczyć:
 Brak jednolitego standardu jakości dróg układu komunikacyjnego w wymiarze
powiązań zewnętrznych i wewnętrznych (brak spójności chodników, ścieżek
rowerowych, jakości nawierzchni itp.).
 Rozczłonkowanie przestrzenne gmin na mniejsze miejscowości, sołectwa lub
przysiółki oraz, w związku z tym, występowanie na analizowanych terenach
rozproszonej zabudowy.
 Zjawisko urban sprawl (zjawisko rozlewania się miast).
 Historycznie ukształtowane ciągi komunikacyjne, przebiegające przez centra
jednostek osadniczych.

 Występowanie terenów cennych rolniczo
utrudniają one wytyczenie nowych dróg.

oraz

cennych

przyrodniczo

–

 Zły stan techniczny mostów i kładek na rzekach lub niewystarczająca ich
liczba przerzucona przez ciągi wodne.
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 Brak obwodnic miast i miejscowości, przez które przechodzą znaczące ciągi
komunikacji tranzytowej.

 Brak węzła obsługującego zjazd na autostradę A4 poprzez DW 414 w okolicy
Prószkowa z kierunku Prudnika.
Ponadto trwała rozbudowa jednostek osadniczych na przestrzeni lat
powoduje, że:
 Następują zmiany w strukturze sieci osadniczej.
 Ciągi komunikacyjne nabierają charakteru ulic.
 Drogi i ulice charakteryzują się niskimi parametrami technicznymi
(niewystarczająca
szerokość
jezdni,
pobocza,
chodnika
lub
brak
pobocza/chodnika).
 Stale wzrasta ruch kołowy, w tym wielotonowy.
 Zbyt bliska wzajemna zabudowa ogranicza możliwość łatwej modernizacji
dróg.
 Następuje gwałtowny wzrost motoryzacji – a tym samym, wzrost natężenia
ruchu drogowego.
 Ruch tranzytowy nakłada się na lokalny ruch kołowy, co stwarza coraz
większe utrudnienia i powoduje niszczenie dróg.
Wszystko to powoduje w konsekwencji:
 Szkody dla ruchu drogowego w postaci braku jego płynności, zwiększonego
zużycia paliwa, zwiększania się kosztu transportu oraz szybszego zużycia
pojazdów, większego tłoku na drogach i wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego, uciążliwości dla otoczenia miejscowego, szczególnie dla
silnie zurbanizowanych obszarów.
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 Zwiększanie ruchu tranzytowego na ulicach spowodowane przez pojazdy
wielotonowe, czego rezultatem jest: utrudnienie ruchu miejscowego
(lokalnego), spadek bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenie
możliwości parkowania, zwiększone oddziaływanie ruchu na środowisko
(nadmierny hałas, zanieczyszczenie spalin), negatywny wpływ na substancję
mieszkaniową.
 Zachwianie zrównoważonego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
Nyskie 2020.

11 Inwentaryzacja generatorów ruchu na terenie OF
PN 2020
Generatory ruchu – miejsca o określonej funkcji, pozostające w rozbieżności
przestrzennej z najbardziej stabilnym miejscem przebywania osoby, realizującej
w nim określony cel, którego osiągnięcie uwarunkowane jest dokonaniem
przemieszczenia.12
Do znaczących generatorów ruchu zlokalizowanych na terenie Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 należy zaliczyć:
 galerie handlowe, centra handlowe,
 hale targowe,
 targowiska miejskie,
 szkoły ponadpodstawowe,
 szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne),
 lecznictwo otwarte (publiczne i niepubliczne),
 lecznictwo zamknięte,
 sanatoria i uzdrowiska,
 jednostki administracji rządowej,
 jednostki administracji samorządowej,
 tereny rekreacyjne i rekreacyjno-sportowe, obiekty sportowe,
 obiekty kulturalno-rozrywkowe,
 obiekty kultu religijnego (kościoły),

Funkcje pełnione przez generatory ruchu determinują charakter podróży,
które są do nich realizowane. W przypadku miejsc nauki oraz zakładów pracy są to
podróże o charakterze obligatoryjnym, regularnym, cyklicznym. Muszą być one
wykonywane codziennie. W przypadku urzędów, instytucji czy obiektów
handlowych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych podróże te realizowane są
okazjonalnie, incydentalnie i nieregularnie.

12

Roszko K. 1970, Warunki komunikacyjne jako czynnik kształtujący ruchliwość mieszkańców. Instytut
Kształtowania Środowiska, Katowice, s. 109.
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 zakłady pracy.

Galerie handlowe, centra handlowe
Pierwszy z generatorów ruchu dotyczy potencjału zorganizowanych stref
handlowych. Jako zorganizowaną strefę handlową należy rozumieć centra handlowe
(galerie handlowe). Analiza jest oparta o dane pozyskane z GUS oraz serwisu
galeriehandlowe.pl. Galerie handlowe generują tzw. ruch zakupowy. To zjawisko
jest już badane i analizowane w miastach państw Zachodu. Tam też brane jest ono
pod uwagę podczas tworzenia miejskich modelów ruchu.
Na terenie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 można wyróżnić
jedną galerię handlową – Vendo Park, zlokalizowaną w Nysie przy ul. Piłsudskiego.
Natomiast w Grodkowie przy ulicy Warszawskiej mieści się Dom Handlowy Zefir.
W analizie należy również wspomnieć o Starej Słodowni w Głubczycach, której
projekt renowacji zakłada przekształcenie w centrum handlowo-usługowe.
Hale targowe, targowiska miejskie
W udostępnionych publicznie źródłach nie występują informacje o halach
targowych, znajdujących się na terenie gmin Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
Nyskie 2020.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż na terenie OF PN 2020
możemy spotkać 11 targowisk, których lokalizacje przedstawiają się następująco:
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Tabela 61 Lokalizacje oraz liczba targowisk miejskich
Gmina

Liczba targowisk

Grodków

1

Głubczyce

1

Głuchołazy

1

Kietrz

1

Korfantów

1

Lubrza

1

Nysa

1

Otmuchów

1

Paczków

1

Gmina

Liczba targowisk

Prudnik

2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie najnowszych danych GUS

Szkoły ponadpodstawowe
Na terenie OF PN 2020 funkcjonują szkoły ponadpodstawowe: gimnazja, licea,
technika, zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły policealne. Na analizowanym
obszarze można zlokalizować 100 szkół. Wykres przedstawia liczbę szkół w podziale
na poszczególne gminy.
Wykres 23 Liczba szkół ponadpodstawowych w poszczególnych gminach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie najnowszych danych GUS oraz portalu edubaza.pl

ponadpodstawowych

znajduje

się

Nysie

(25)

oraz

Spośród 36 gimnazjów, 6 znajduje się w Nysie, co znajduje swoje
odzwierciedlenie w liczbie młodzieży w wieku gimnazjalnym (1581 osób).
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Najwięcej szkół
w Grodkowie (15).

Wykres 24 Liczba gimnazjów w poszczególnych gminach OF PN 2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie najnowszych danych GUS oraz portalu edubaza.pl

Największa ilość szkół ponadgimnazjalnych znajduje się w Nysie – 19 szkół
(po 4 licea, technika i zasadnicze szkoły zawodowe oraz 7 szkół policealnych).
Jednocześnie, w Nysie, można wyróżnić największą liczbę osób korzystających
z usług placówek ponadgimnazjalnych, jest ich 2516.
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Wykres 25 Liczba szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych gminach OF
PN 2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie najnowszych danych GUS oraz portalu edubaza.pl

Szkolnictwo wyższe
Szkoły wyższe na terytorium Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie
2020 znajdują się w Nysie.
Tabela 62 Szkoły wyższe na terenie OF PN 2020 wraz z ilością kierunków
kształcenia i typem szkoły
Szkoła

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nysie
Wyższa Szkoła TeologicznoHumanistyczna w Podkowie
Leśnej

Ilość
kierunków
kształcenia

15

Typ szkoły

Adres

publiczna

ul. Armii Krajowej
7
48-300 Nysa

7

niepubliczna

2

niepubliczna

2

niepubliczna

1

niepubliczna

ul. Poznańska 1
48-300 Nysa

Oddział w Nysie
Górnośląska Wyższa Szkoła
Handlowa im. Wojciecha
Korfantego w Katowicach

ul. Poznańska 1
48-300 Nysa

Oddział w Nysie
Wyższa Szkoła
Komunikowania, Politologii i
Stosunków
Międzynarodowych w
Warszawie

ul. Poznańska 1
48-300 Nysa

Oddział w Nysie
Wyższa Szkoła Stosunków
Międzynarodowych i
Amerykanistyki w
Warszawie

ul. Poznańska 1
48-300 Nysa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie najnowszych danych GUS oraz stron internetowych wymienionych uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jedyną publiczną uczelnią
znajdującą się na terenie OF PN 2020. Szkoła ta kształci studentów na 15
kierunkach, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera
(architektura, informatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji). Uczelnia daje
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Oddział w Nysie

również
możliwość
podyplomowych.

pobierania

nauki

na

czterech

kierunkach

studiów

Pozostałe szkoły wyższe w Nysie, o charakterze niepublicznym, znajdują się
w Centrum Edukacyjnym przy ul. Poznańskiej. Swoje oddziały mają tam między
innymi Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej oraz
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna kształci studentów zarówno na
studiach licencjackich, jak i magisterskich. Kandydaci ubiegający się o miejsce w tej
szkole mogą wybierać spośród trzech kierunków studiów licencjackich oraz czterech
kierunków studiów magisterskich.
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, w swojej placówce nyskiej, oferuje
kształcenie na studiach magisterskich na kierunkach zarządzanie oraz turystyka
i rekreacja.
W Centrum Edukacyjnym swoją siedzibę ma również Wyższa Szkoła
Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, która kształci
studentów na dwóch kierunkach studiów licencjackich (politologia oraz filologia)
oraz Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, która w swojej
ofercie ma studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku politologia. Dodatkowo
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna wraz z Wyższą Szkołą Stosunków
Międzynarodowych i Amerykanistyki oferują studia interdyscyplinarne w Instytucie
Turystyki.
W ofercie Centrum Edukacyjnego znajduje się również siedemnaście
kierunków studiów podyplomowych, organizowanych przez szkoły wyższe mające
tam swoje siedziby; a także kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli oraz kursy
turystyczne i językowe.
Tabela 63 Liczba studentów i absolwentów uczelni nyskich w 2014 r.
Szkoły publiczne

Szkoły niepubliczne

Studenci

2769

257

Absolwenci

1035

141
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie najnowszych danych GUS

Lecznictwo otwarte
Lecznictwo otwarte obejmuje jednostki ochrony zdrowia, świadczące usługi
medyczne z wyłączeniem stacjonarnych świadczeń całodziennych i całodobowych.
Należą do nich: jednostki podstawowej opieki zdrowotnej, grupowe lub
indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, poradnie specjalistyczne,
przyszpitalne poradnie specjalistyczne zabiegowe i niezabiegowe, ośrodki

rehabilitacyjne ambulatoryjne lub przyszpitalne.
W województwie opolskim do generatorów ruchu zaliczamy lecznictwo
otwarte, które dzieli się na publiczne i niepubliczne. W wybranych gminach mamy
wyszczególnionych 100 takich jednostek, z czego najwięcej, bo aż 28, znajduje się
w Nysie. Nieco mniejsza ilość, bo 19 punktów, znajduje się w Prudniku,
a w Głubczycach 11. W pozostałych gminach liczba ta waha się od 1 do 6
podmiotów.
Wykres 26 Liczba jednostek lecznictwa otwartego w poszczególnych
gminach

Źródło: Opracowanie własne

Poniższa tabela przedstawia spis jednostek lecznictwa otwartego w podziale
na wybrane gminy województwa opolskiego.
Tabela 64 Jednostki lecznictwa otwartego w poszczególnych gminach na
terenie OF PN 2020
Jednostka lecznictwa otwartego
Centrum Medyczne "SALUS" sp. z o.o., ul. Jagiellońska 22
Nysa

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca MEDINET – Filia w Nysie, ul.
Bohaterów Warszawy 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Diaverum Polska Sp.
z.o.o., Nysa ul. Boh. Warszawy 34
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Miejscowość

Miejscowość

Jednostka lecznictwa otwartego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Grupowa Praktyka
Lekarska „MED i PAK”, Nysa ul. Kościuszki 9
Specjalistyczna Ortodontyczna Indywidualna Praktyka
Stomatologiczna lek. stom. Iwona Maciejuk, Nysa ul.
Zjednoczenia 3
Prywatny Gabinet Ortodontyczny lek. stom. Alicja TulikNiedziewicz, Nysa ul. 22 Stycznia 14
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Moniuszki 7
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia
Chirurgiczno–Ortopedyczna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia
Laryngologiczna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej w Nysie,
ul. Sienkiewicza 7B
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RONDO", ul. Kolejowa 2b
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nyskie Centrum
Okulistyczne, ul. Wandy Pawlik 14
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Okulistyczna
"OKO", ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Stomatologiczna "PRODENT" ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
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Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Małgorzata Łuczyńska, Nysa
ul. Kr. Jadwigi 24/6
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Małgorzata
Bezrąk, Nysa ul. Iwaszkiewicza 3
Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Irena Klauzińska-Krawczyk,
Nysa ul. Orkana 6
Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Marta Ligas, Nysa ul. B.
Prusa 14

Miejscowość

Jednostka lecznictwa otwartego
Prywatna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Ewa Kobylińska,
Nysa ul. Rodziewiczówny 1
Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Anna Skoczeń, Nysa
ul. Chodowieckiego 7
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uro-Spec Małgorzata
Partyka, ul. Grodkowska 9
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA sp. z o.o.
Przychodnia Rodzinna w Nysie,
ul. Piłsudskiego 47
Przychodnia Specjalistyczna nr 2, ul. Kolejowa 2
Przychodnia Specjalistyczna w Nysie, ul. Ogrodowa 1
Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna "SPÓŁDZIELNIA"
s.c., ul. Moniuszki 6
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DORMED" w Nysie,
ul. Mariacka 6
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ,
ul. Kościuszki 3
Zakład Usług Medycznych Przychodnia Lekarsko-Rehabilitacyjna,
ul. Chodowieckiego 9

Biała
Branice

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" s.c. w Białej,
ul. Opolska 2
Zdrowie Rodziny Sp. z o.o. NZOZ, ul. Szpitalna 18

ul. Kochanowskiego 3
Głubczyce

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DOM-Med.,
ul. Wodna 11
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Familia s.c., ul.
Niepodległości 16
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Ambulatorium z Izbą Chorych Poradnia POZ,

Miejscowość

Jednostka lecznictwa otwartego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GŁUBCZYCKIE CENTRUM
REHABILITACJI, ul. Grunwaldzka 25
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Indywidualna Praktyka
Lekarska – Stomatologiczna MED-DENT Małgorzata Hylak,
ul. Sobieskiego 21
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTER-MED Sp.z o.o.,
ul. Sienkiewicza 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICAL,
ul. Mokre Kolonia 7
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MS-MED,
ul. Mokre Kolonia 7
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatne Laboratorium
Analityczne Zdzisław Kowalczyk, ul. Fabryczna 9
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny Ośrodek
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu LOGOMED s.c., ul. Śląska 1
Ośrodek Leczenia Chorób Nerek, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26
Miejska Przychodnia Rejonowa, ul. Rynek 12-14
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przy Alei", ul. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego 1A
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne”, ul.
Moniuszki 12

Głuchołazy
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NZOZ "OPTICA 2002", ul. 12/14
Zespół Poradni Specjalistycznych, ul. Rynek 12-14
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Opolskiej
Poradnia Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, Głuchołazy ul. Jana
Pawła II 14
Grodków

Centrum Szybkiej Diagnostyki Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, ul. Sienkiewicza 100A

Miejscowość

Jednostka lecznictwa otwartego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDIUM" s.c.,
ul. Słowackiego 6
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Grodków ul. Szpitalna 13
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii
ART-DENT s.c., ul. Słowackiego 5
NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Lekarzy Specjalistów
"SANMED", ul. Słowackiego 5
Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego, ul. Kościelna 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza
Rodzinnego w Nowej Cerekwi Poradnia (Gabinet) Lekarza
Rodzinnego, ul. Głubczycka 3

Kietrz
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza
Rodzinnego w Nowej Cerekwi, Nowa Cerekwia, ul. Młyńska 13
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA-DENT" s.c.
(stomatologia), ul. Głubczycka 3
Indywidualna Praktyka Lekarska POZ, ul. 3 Maja 7

Korfantów

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Opolskiej,
ul. 3 Maja 4
Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej Ścinawa Mała
Prywatna Przychodnia Lekarska w Przechodzie
Ośrodek Zdrowia będący filią Optima Medycyna S.A., ul.
Dytmarów 2
Gabinet Lekarski Przychodni Lekarskiej „Medicus” z Prudnika, ul.
Harcerska 1
Poradnia POZ Vita ul. Parkowa 10

Łambinowice

NZOZ Sanmed ul. Dworcowa 4
NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Zawadzkiego 29
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Lubrza

Miejscowość

Jednostka lecznictwa otwartego
MADEJDENT – Łambinowice, ul. Dworcowa 4
Gabinet stomatologiczny – Zdzisława Wolańska – Łambinowice,
ul. 1 Maja 6D
Gabinet lekarski – Jerzy Hantzko - Łambinowice, ul. 1 Maja 6A/1
Przychodnia Rodzinna Omega Sp. z o.o. Poradnia (Gabinet)
Lekarza POZ, ul. Krakowska 17
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej El-Med., ul. Nyska 13

Otmuchów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Opolskiej,
ul. Żeromskiego 4
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sal-Med w Kałkowie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDEX" – Centrum
Rehabilitacji, ul. Armii Krajowej 2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" - Przychodnia
Rodzinna ul. Witosa 2a
Paczków

Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Iwona Bąk, Paczków
ul. Wojska Polskiego 28
Prywatny Gabinet Stomatologiczny „A-DENT” lek. stom. Wiesława
Andrejków, Paczków ul. Wojska Polskiego 32
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "OMEGA", ul. Staszica 5
Przychodnia Specjalistyczna, ul. Daszyńskiego 9
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Ambulatorium z Izbą Chorych, ul. Kościuszki 7
Centrum Stomatologiczne Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki
Stomatologicznej, ul. Kościuszki 15
Prudnik

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej AMI –
MEDICA, ul. Staszica 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARTRO, ul. Piastowska 64
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AUDIOFON,

Miejscowość

Jednostka lecznictwa otwartego
ul. Traugutta 4
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analiz
Medycznych ANALMED s.c., ul. Powstańców Śląskich 7
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED-EWA,
ul. Kościuszki 15
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowa-Med Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska, ul. Szpitalna 14
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ORTODONTA.
STOMATOLOG. CHIRURG., ul. Piastowska 28
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie s.c., ul. Targowa
6, Głogówek
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie s.c. – filia w
Szonowie 33, Szonów
Ośrodek Zdrowia Olszynka, ul. Nyska 36 Olszynka
Ośrodek Zdrowia Rudziczka, ul. Nyska 139 Rudziczka
Poradnia Medycyny Rodzinnej, ul. Koziołka 9
Przychodnia Lekarska MEDICUS, ul. Kościuszki 15
Przychodnia Lekarska OPTIMA, ul. Nyska 1
„Diagnostyka” Sp. z o.o. – punkt pobrań, ul. Damrota 2a
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Moszczance, 48-264 Moszczanka
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szybowicach, 48-272 Szybowice

Vita-Med Chróścina, ul. Ogrodowa 67
Źródło: Opracowanie własne
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NZOZ SKORMED, ul. Działkowa 15
Skoroszyce

Lecznictwo zamknięte
Kolejnym punktem jest lecznictwo zamknięte, które obejmuje jednostki
ochrony zdrowia świadczące stacjonarne całodobowe usługi medyczne, głównie są
to szpitale.
Wykres 27 Liczba jednostek lecznictwa zamkniętego w poszczególnych
gminach

Źródło: Opracowanie własne
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Jak widać na powyższym wykresie najwięcej takich jednostek znajduje się
w Głuchołazach (4) oraz w Nysie (3). W pozostałych miejscowościach liczba ta
kształtuje się na poziomie od 1 do 2 jednostek. Poniższa tabela przedstawia spis
poszczególnych jednostek w wybranych gminach.

Tabela 65 Jednostki lecznictwa zamkniętego w poszczególnych gminach na
terenie województwa opolskiego
Miejscowość

Jednostka lecznictwa zamkniętego
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 23,
Nysa

Nysa

Szpital Powiatowy Wielospecjalistyczny w Nysie, ul. Św. Piotra 1
NZOZ Centrum Rehabilitacji „MEDEX” Kompleksowa
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Nad Pacjentem z
Cukrzycą, Nysa ul. Rodziewiczówny 34

Biała

Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital św. Elżbiety, ul. Moniuszki 8

Branice

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych im. Ks. Biskupa Nathana, ul. Szpitalna 18

Głubczyce

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. M.
Skłodowskiej-Curie 26, Głubczyce
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, Głuchołazy ul. Parkowa 9

Głuchołazy

Szpital Specjalistyczny MSW, ul. Karłowicza 40
Szpital nr 2, ul. Lompy 2
Szpital nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 16

Kietrz

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Grodków ul. Szpitalna 13
Zakład Opiekuńczo–Leczniczy, ul. Plac Biskupa Konrada 1
Dom Pomocy Społecznej, ul. Plac Biskupa Konrada 1

Korfantów

Opolskie Centrum Rehabilitacji, ul. Wyzwolenia 11

Paczków

Szpital Rejonowy im. Jana Pawła II, ul. Staszica 3

Prudnik

Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, ul. Piastowska 64

Źródło: Opracowanie własne

W wybranych gminach nie występują żadne ośrodki wpisujące się do kategorii
„sanatoria i uzdrowiska”.
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Grodków

Administracja rządowa i samorządowa
Na wybranych obszarach występuje 28 jednostek administracji rządowej,
najwięcej znajduje się ich w Nysie (6), w Prudniku (5) oraz w Głubczycach (5).
W pozostałych miejscowościach liczba tych jednostek waha się od 0 do 2.
Poniższa tabela prezentuje wykaz jednostek
w poszczególnych miejscowościach wraz z adresami.

administracji

rządowej

Tabela 66 Jednostki administracji rządowej w poszczególnych gminach na
terenie województwa opolskiego
Miejscowość

Jednostka administracji rządowej
Urząd Skarbowy w Nysie, ul. Krzywoustego 23
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nysie, ul.
Żeromskiego 7/9
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim,

Nysa

ul. Parkowa 2-4
Oddział Celny w Nysie, ul. Otmuchowska 50
Komenda Powiatowa Policji w Nysie, ul. Armii Krajowej 11
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie,
ul. Szopena 5

Biała

Komenda Powiatowa Policji w Prudniku. Posterunek w Białej
ul. Prudnicka 29a
Urząd Skarbowy w Głubczycach, ul. Fabryczna 2
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Głubczycach, ul. Grunwaldzka 1B
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Głubczyce

w powiecie głubczyckim, ul. Powstańców 4
Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach,
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ul. Bolesława Chrobrego 6
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Głubczycach, ul. Kołłątaja 4
Komisariat Policji w Głuchołazach ul. Grunwaldzka 2
Głuchołazy

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 2
ul. Grunwaldzka 4

Miejscowość

Jednostka administracji rządowej
Komisariat Policji w Grodkowie, ul. Kasztanowa 5

Grodków

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej
w Grodkowie, ul. Słowackiego 1

Kietrz
Korfantów

Komisariat Policji w Kietrzu, ul. Okrzei 5
Komisariat Policji w Korfantowie, ul. Powstańców Śląskich 5
Urząd Gminy w Łambinowicach, ul. Gen. Zawadzkiego 29

Łambinowice

Otmuchów

Posterunek policji mieszczący się w budynku Urzędu Gminy w
Łambinowicach, ul. Gen. Zawadzkiego 29
Komisariat Policji w Otmuchowie, ul. H. Sienkiewicza 9
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej nr 3

Paczków

w Paczkowie, ul. Jagiellońska 6
Komisariat Policji w Paczkowie, ul. Mickiewicza 11
Urząd Skarbowy w Prudniku, ul. Kopernika 1A
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Prudniku,
ul. Klasztorna 4
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Prudniku,

Prudnik

ul. Kościuszki 76
Komenda Powiatowa Policji w Prudniku,
ul. Skowrońskiego 39
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
ul. Legionów 12a

Źródło: Opracowanie własne
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Poniżej przedstawiony został wykres, prezentujący liczbę opisywanych
jednostek w każdej miejscowości.

Wykres 28 Liczba jednostek administracji rządowej w poszczególnych
gminach

Źródło: Opracowanie własne
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Liczba jednostek administracji samorządowej kształtuje się od 1 do 2
obiektów w każdej z wybranych gmin. Poniższy wykres obrazuje jak przedstawia się
rozkład tych jednostek na poszczególne miejscowości. Najwięcej takich obiektów,
czyli po 2, znajduje się w Nysie, w Głubczycach i w Prudniku. W pozostałych
gminach można spotkać po 1 punkcie tego typu.

Wykres 29 Liczba jednostek administracji samorządowej w poszczególnych
gminach

Źródło: Opracowanie własne

Nazwy i adresy każdej z tych jednostek prezentuje poniższa tabela. Jak widać
głównie są to Urzędy Miejskie, a w Nysie, Głubczycach oraz Prudniku – Starostwa
Powiatowe.
Tabela 67 Jednostki administracji samorządowej w wybranych gminach na
terenie województwa opolskiego
Miejscowość

Jednostka administracji samorządowej
Starostwo Powiatowe, ul. Moniuszki 9
Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15

Biała

Urząd Miejski, ul. Rynek 10

Branice

Urząd Gminny, ul. Słowackiego 3

Głubczyce

Starostwo Powiatowe, ul. Kochanowskiego 15
Urząd Miejski, ul. Niepodległości 14

Głuchołazy

Urząd Miejski, ul. Rynek 15

Grodków

Urząd Miejski, ul. Warszawska 29

Strona 338 z 347

Nysa

Miejscowość

Jednostka administracji samorządowej

Kietrz

Urząd Miejski, ul. 3 Maja 1

Korfantów

Urząd Miejski, ul. Rynek 4

Lubrza

Urząd Gminy, ul. Wolności 73

Łambinowice

Urząd Gminy, ul. Gen. Zawadzkiego 29

Otmuchów

Urząd Miejski, ul. Zamkowa 6

Paczków

Urząd Miejski, ul. Rynek 1
Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 76

Prudnik
Urząd Miejski, ul. Kościuszki 3
Skoroszyce

Urząd Gminy, ul. Powstańców Śląskich 17

Źródło: Opracowanie własne

Tereny, obiekty rekreacyjne i rekreacyjno-sportowe oraz
rozrywkowe

kulturalno-

Ostatni punkt to tereny rekreacyjno-sportowe, których na obszarze
wybranych gmin znajduje się łącznie 156. Jak prezentuje poniższy wykres,
najwięcej takich terenów znajdziemy w Prudniku
i Głuchołazach (po 25).
W pozostałych miejscowościach mamy do czynienia z rozłożeniem ilości takich
punktów pomiędzy 3 a 17.
W każdej gminie wyróżniono wszystkie obszary, w których tworzą się skupiska
ludzi i które jednocześnie służą do sportu i rekreacji dla mieszkańców oraz
turystów. Lista tych punktów przedstawia się następująco:
1.

Nysa
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 Jezioro Nyskie przy drodze krajowej nr 46 wraz z polem namiotowym i
kempingowym
 kryta pływalnia przy ul. Piłsudskiego 40
 kąpielisko miejskie przy ul. Ujejskiego
 Stadion Miejski przy ul. Kraszewskiego
 stadion „Polonia” przy ul. Sudeckiej
 hala sportowa przy ul. Głuchołaskiej

 Nyski Dom Kultury przy ul. Wałowa 7
 Cinema 3D przy Al. Lompy 3
 skate park przy Al. Lompy
 kompleks boisk przy ul. Kordeckiego
 lodowisko przy ul. Kraszewskiego
 korty tenisowe przy ul. Kraszewskiego
 twierdza Nysa – Fort Wodny, Fort II, Fort Prusy
 park miejski
 muzeum przy ul. Biskupa Jarosława 11
 Forteczna Wieża Ciśnień przy ul. Obrońców Tobruku
2.

Biała
 park miejski – boiska do gier małych, ul. Prudnicka
 basen miejski odkryty, ul. Koraszewskiego
 boiska sportowe: Biała, ul. Koraszewskiego, Łącznik ul. Sportowa
 boiska do piłki nożnej Chrzelice, Grabina, Kolnowice, Mokra, Nowa Wieś,
Olbrachcice, Pogórze, Prężyna, Rostkowice, Śmicz, Ligota Bialska
 dziecięcy plac gier i zabaw dla dzieci, Pl. Zamkowy
 ścieżki rowerowe
 trasy turystyczne

3.

Branice
 las Mokre-Lewice
 basen kąpielowy przy ul. Pawlety 25
 hale sportowe przy ul. Słoneczna 8
Głubczyce
 park miejski w południowej części miasta,
 Las Głubczycki
 chroniony Krajobraz Rejonu Mokre-Lewice
 Góry Opawskie
 trasa rowerowa Opavice
 pomniki przyrody

Strona 340 z 347

4.

 kryta pływalnia oraz odkryty basen
 hala sportowa przy ul. Olimpijskiej
 stadion miejski, Pl. Sportowy
 boisko „Orlik”
 Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy Pietrowice
5.

Głuchołazy
 Lodowisko – Biały Orlik 2012 przy ul. Boh. Warszawy 10
 sauna
 hala sportowa przy ul. Skłodowskiej-Curie
 Arboretum (znajdujące się w lesie komunalnym na stokach Przedniej Kopy)
 Park Zdrojowy „Alpinarium”
 alejka spacerowa „Skowronka” oraz „Moniuszki”
 PAINTBALL GAROTA (paintball, quad, strzelnica sportowa, segway, gry
militarne) przy ul. Królowej Jadwigi
 tor motocrossowy w Głuchołazach przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego
 tor jumpingowy dla rowerów w Głuchołazach
 boisko sportowe „ORLIK”
 Interaktywny Park Edukacji i Rozrywki Zaginione Miasto ROSENAU z
kąpieliskiem przy ul. Pokrzywna 76
 siłownie zewnętrzne w Głuchołazach i Pokrzywnej
 zaplecze rekreacyjne w bazie hotelowej w miejscowościach Głuchołazy,
Pokrzywna, Jarnołtówek, Podlesie (baseny, kręgielnie, sauny itp.)
 rekreacyjna jazda na koniach w Jarnołtówku
 szlaki turystyczne (największe zagęszczenie szlaków na km 2 w Polsce)
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 trasy narciarstwa biegowego w Głuchołazach i Jarnołtówku
 trasy biegów na orientację w terenie
 punkt widokowy ze schroniskiem na Kopie Biskupiej
 łowiska ryb w Jarnołtówku i Pokrzywnej
 skatepark w Głuchołazach
 Stadion Miejski Piłkarsko–Lekkoatletyczny z certyfikatem FIFA i IPZLA ze

sztucznym oświetleniem (w miejsce wymienionego stadionu miejskiego)
 teren rekreacyjny z ofertą wsi tematycznej „Kulinarny Skarbiec”
 Studnia Jakubowa w masywie Góry Parkowej
 tory łucznicze w Głuchołazach przy ul. Damrota
 Park Krajobrazowy Góry Opawskie – rezerwat - Las Budkowy, nad Białką,
Cicha Dolina
6.

Grodków
 basen przy ul. Kasztanowej
 stadion sportowy
 hala sportowa 2x (Grodków)
 boisko wielofunkcyjne w Jędrzejowie
 kilkanaście boisk do piłki nożnej na terenach wiejskich
 boisko ORLIK w Grodkowie
 plac manewrowy dla rowerków przy ul. Krakowskiej
 siłownie zewnętrzne (Grodków + 6 sołectw)
 skate park przy ul. Krakowskiej
 kąpielisko „Leśna Przystań” w Głębocku
 kort tenisowy przy ul. Wiejskiej
 dwa rezerwaty przyrody „Kokorycz”, „Dębina”
 trasy rowerowe (oznakowane 80 km)

7.

Kietrz
 park Czterech Żywiołów, ul. Kościuszki
 kryta pływalnia przy ul. Kościuszki
 boisko ORLIK
Korfantów
 dwie trasy rowerowe
 Ośrodek Sportu i Rekreacji z boiskiem, basenami i pawilonem sportowym w
Ścinawie Małej
 Ośrodek Sportu i Rekreacji ze stadionem i pawilonem sportowym w
Korfantowie
 boiska sportowe: Gryżów ,Przechód, Włodary

Strona 342 z 347

8.

 Izba Tradycji w Przechodzie
 hala sportowa w Korfantowie przy ul. Mickiewicza 3
 basen kryty przy OCR w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 11
 kompleks boisk sportowych wraz z bieżniami przy ZSP i Gimnazjum w
Korfantowie
 sala widowiskowa MGOKSiR w Korfantowie
 park w zachodniej części Korfantowa
 biblioteka w Korfantowie przy ul. Kościuszki 2A
 siłownie zewnętrzne w Korfantowie przy ul. Adama Mickiewicza
9.

Lubrza
 boiska wielofunkcyjne w Lubrzy i Dytmarowie
 boiska do piłki nożnej w Lubrzy, Skrzypcu, Olszynce, Prężynce, Trzebinie
 boisko do tenisa ziemnego w Słokowie i Olszynce
 zabytkowy park w Trzebinie z Budynkiem Bramnym (Izba Tradycji)
 część Parku Krajobrazowego Góry Opawskie
 trasy rowerowe

10.

Łambinowice
 ścieżki piesze
 ścieżki rowerowe
 okolice Nysy Kłodzkiej
 boiska sportowe w Mańkowicach, Piątkowicach, Jasienicy Dolnej,
Lasocicach, Bielicach i Malerzowicach Wielkich
 Stadion Metalowiec w Łambinowicach przy ul. Obozowej
 siłownia zewnętrzna przy GOKSiR w Łambinowicach
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 park w okolicach GOKSiR Łambinowice
 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu przy ul.
Muzealnej
 Stary Cmentarz Jeniecki z okresu I wojny światowej przy drodze
powiatowej w kierunku Sowina
 Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych na cmentarzu z okresu II wojny
światowej

 Cmentarz Ofiar Obozu Pracy 1945-46
 tereny po byłym stalagu VIIIb
 kompleks boisk sportowych ORLIK w Łambinowicach przy ul. Powstańców
Śląskich
 Bory Niemodlińskie
 Tereny rekreacyjne w Malerzowicach Wielkich
11.

Otmuchów
 obszar chronionego krajobrazu
 obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy „SOLARIUM”
 Plac „Partnerstwa” przy ul. Powstańców Śląskich
 Stadion Miejski przy ul. Lipowej
 kompleks boisk przy ul. Jagiełły
 okolice Jeziora Otmuchowskiego
 zabytki
 ścieżki rowerowe: nowobudowana ścieżka rowerowa biegnąca od granicy
państwa (Zwanowic), przez Kałków Broniszowice Śliwice Otmuchów
Sarnowice, wzdłuż nabrzeża Jeziora Otmuchowskiego
Paczków
 Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego
korty tenisowe, siłownia oraz sauna fińska w ramach hali sportowej
 kompleks sportowo-rekreacyjny
 odkryty basen miejski, ul. Jagiellońska
 boisko do piłki nożnej
 sześć tras turystycznych
 Muzeum Gazownictwa w Paczkowie przy ul. Pocztowej
 Górka Borówkowa
 okolice Zalewu Paczkowskiego oraz Jeziora Otmuchowskiego
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12.
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13.

Prudnik


dwa kompleksy boisk sportowych „Orlik 2012” (Park Miejski, Starostwo
Powiatowe)



kompleks boisk sportowych na osiedlu Jesionowe Wzgórze (w tym korty do
tenisa ziemnego)



kompleks boisk sportowych przy ul. Strzeleckiej



stadion sportowy przy ul. Kolejowej 7 (w tym korty do tenisa ziemnego)



stadion sportowy przy ul. Włoskiej 10



hala sportowa, ul. Łucznicza 1



kąpielisko miejskie, ul. Zwycięstwa



kryta pływalnia, ul. Parkowa 4



Park Miejski (w tym plac zabaw dla dzieci i skate-park) przy ul. Parkowej



korty tenisowe



siłownie zewnętrzne 3 kpl. (Park Miejski, ul. Kościuszki, Osiedle Jesionowe
Wzgórze)



Sanktuarium Św. Józefa, Prudnik-Las,



Prudnicki Dom Kultury przy ul. Kościuszki 1A,



Muzeum Ziemi Prudnickiej w tym wieże Mała i Katowska przy ul. Bolesława
Chrobrego 5



Wieża Woka, ul. Zamkowa (pozostałość po XIII-wiecznym zamku)



łowisko rybne jako miejsca relaksu, ul. Łucznicza



obszar Parku Krajobrazowego Góry Opawskie



hala sportowa Niemysłowie



boiska sportowe w miejscowości: Moszczanka, Szybowice, Niemysłowie,
Łąka Prudnicka, Mieszkowice, Czyżowice, Rudziczka



siłownie zewnętrzne Czyżowice, Rudziczka, Mieszkowice



łowiska rybne jako miejsca relaksu w Wieszczynie, Moszczance – 2 miejsca



staw Niemysłowie – miejsce rekreacji dla rybaków



zabytki



ścieżki rowerowe



szlaki turystyczne

14.

Skoroszyce
 trasy rowerowe
 lasy (okolice Mroczkowa i Czarnolasu)
 boiska do gier zespołowych oraz bieżnia
 skatepark w miejscowości Chróścina
 sale sportowe w miejscowości Sidzina i Skoroszyce

Wykres 30 Liczba terenów oraz obiektów rekreacyjnych i rekreacyjnosportowych, a także kulturalno-rozrywkowych

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowując można zauważyć, że ilość miejsc generujących ruch jest
zależna od hierarchii jaką pełni gmina. W gminach o mniejszej liczbie ludności lub
mniejszej powierzchni występuje ograniczony dostęp do centrów handlowych
i targowisk miejskich, jako miejsc codziennego ruchu zakupowego. Występuje
również ograniczony dostęp do lecznictwa otwartego (przychodnie) oraz miejsc
rekreacji i wypoczynku (np. parki miejskie, baseny, boiska). Może to wywołać
w mieszkańcach poczucie bariery. Należy podkreślić, że w większych ośrodkach OF
PN 2020, dostęp do lecznictwa otwartego i zamkniętego jest dla mieszkańców
ułatwiony. Ilość szkół, jako element generujący ruch, również znajduje swoje
odzwierciedlenie w wielkości gminy oraz liczbie miejscowej ludności. W ośrodkach
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11.1 Podsumowanie

o większej liczbie mieszkańców występuje większa liczba różnego typu szkół,
w ośrodkach mniejszych jest ich mniej. Gimnazja znajdują się na terenie wszystkich
gmin OF PN 2020. Występuje tu zróżnicowana liczba szkół średnich (w zależności
od wielkości gminy), co może utrudnić dostęp do szkolnictwa młodzieży
pochodzącej z mniejszych gmin jednostek administracyjnych. Nysa jest jedynym
ośrodkiem na terenie Obszaru Funkcjonalnego, w którym występuje szkolnictwo
wyższe.
Istnieje niewiele źródeł informacji dotyczących generatorów ruchu na terenie
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Braki w informacji dotyczą
przede wszystkim miejsc dostępu do lecznictwa otwartego (przychodnie) oraz
miejsc rekreacji i wypoczynku: brak lub niedostateczna informacja o parkach
miejskich na terenie gmin OF PN 2020, niewystarczające informacje dotyczące
ścieżek rowerowych.
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Warto dodać, że w wielu gminach można spotkać otwarte siłownie jako
miejsce rekreacji i wypoczynku. Dodatkowo OF PN 2020 znajduje się w malowniczo
położonych terenach Parku Krajobrazowego Góry Opawskie oraz okolic Nysy
Kłodzkiej. W przeważającej większości gmin można spotkać boiska i „Orliki", które
pełnią funkcję miejsc do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

