
MOCNE STRONY –
NA PODSTAWIE „RAPORTU O STANIE GMINY KOMPRACHCICE”, DANYCH Z BADANIA

OPINII MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ WYWIADÓW TERENOWYCH

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
 Nadanie nowych funkcjonalności przestrzeni publicznych w miejscowościach: place zabaw, 

boiska, plenerowe miejsca integracji
 istniejące MPZP dla części obszaru gminy (Chmielowice, Żerkowice, Komprachcice, Osiny)
 kościół pw. św. Marcina w Ochodzach – najważniejszy obiekt zabytkowy gminy
 zwarta zabudowa ciągła wsi, ułatwiająca komunikację i realizowanie inwestycji sieciowych, np. 

budowy kanalizacji

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
 zmodernizowane miejsca spotkań na wsiach (np. Dziekaństwo)
 zmodernizowane świetlice (np. Domecko, Wawelno)
 rozwinięta publiczna infrastruktura sportowa i rekreacyjna – powstanie kompleksów sportowych

(np. ul. Rolnicza, boisko wraz z otoczeniem w Chmielowicach, w Ochodzach)
 stan placówek oświatowych (przedszkola, szkoły) w większości o odpowiednim standardzie 

obiektów
 Działający Klub Seniora – wyodrębnione pomieszczenie w Samorządowym Ośrodku Kultury
 Wybudowanie żłobka w Polskiej Nowej Wsi
 Bezpośrednia dostępność do usług medycznych i opiekuńczych (ośrodki zdrowia, apteki, 

Caritas)
 Zwodociągowanie całego obszaru
 Skanalizowanie całego obszaru
 Wdrożony system gospodarki odpadami
 Niezawodna sieć energetyczna
 Dostępność gazu z sieci w części gminy
 Internet szerokopasmowy w części sołectw (Komprachcice, Chmielowice, Osiny, Ochodze, Polska 

Nowa Wieś, Wawelno)

UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE I KOMUNIKACYJNE
 Położenie w bezpośredniej bliskości miasta wojewódzkiego: bezpośredni rynek zbytu, rynek pracy 

(przede wszystkim oferowanych usług)
 Dobre połączenia komunikacyjne z Opolem, Nysą (kolej)
 Bliskość węzłów autostrady (A4): Prądy, Dąbrówka
 Częste połączenia komunikacyjne, w tym połączenia komunikacją miejską z Opolem

GOSPODARKA I RYNEK PRACY, USŁUGI TURYSTYCZNE I REKREACJA
 Duża liczba podmiotów działalności gospodarczej przypadające na jednego mieszkańca
 Zróżnicowany rynek usług
 Stabilność istniejących na obszarze gminy firm
 Podmioty oferujące organizację imprez okolicznościowych (Atlantis - Komprachcice, Urban – 

Polska Nowa Wieś, Bar Myśliwski – Ochodze, Złoty Róg – Wawelno, Stary Dom – Domecko)
 Restauracja Stary Dom w Domecku – organizator wydarzeń muzycznych o randze co najmniej 

ponadwojewódzkiej
 Popularność obszaru gminy wśród rowerzystów (zwłaszcza tych z Opola)

LUDZIE, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
 doświadczenie organizacji społecznych (np. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno, Towarzystwa 

Przyjaciół Chmielowic, Forum dla Gminy Komprachcice, jednostek OSP, klubów sportowych) w 
realizowaniu własnych projektów społecznych (w tym inwestycyjnych – siłownia Paula Fitness 
Club/Wawelno)

 duża liczba imprez plenerowych (festynów wiejskich); wydarzeń artystycznych (organizowanych 



przez Samorządowy Ośrodek Kultury); imprez sportowych (organizowanych przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji oraz kluby sportowe)

 trwałe relację międzynarodowe z partnerami z Czech (Mesto Albrechtice) i Niemiec (Hasbergen) 
podtrzymywane przez Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER”

 wdrażane na terenie gminy: Program Odnowa Wsi w Województwie Opolskim, akcje animacyjne 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich oraz program „Działaj Lokalnie” – motywujące społeczność do 
aktywności na rzecz swoich miejscowości

 rozpoznawalny w regionie zespół „Attonare” – wypromowana marka gminy
 organizacja przez Samorządowy Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sporu i Rekreacji rozpoznawalnych 

imprez o charakterze regionalnym


	UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE I KOMUNIKACYJNE
	GOSPODARKA I RYNEK PRACY, USŁUGI TURYSTYCZNE I REKREACJA

