
yczyna 

gmina 
Kandydat do członkostwa  
w Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi 

gmina 

Spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, Morawica, 12-13.5.2014 r. 



Położenie 

Północna  

Opolszczyzna 

Powiat:  

kluczborski 
 

Gmina przy 

drodze  

krajowej  

nr 11 

Bytom  

– Kołobrzeg  



Podstawowe dane 

 

 

Gmina miejsko - wiejska 

Miasto Byczyna 

i 23 sołectwa 

 

9.477 mieszkańców 

w tym: 

3.659 w mieście 

5.818 na terenach wiejskich 

Powierzchnia: 

182,89 km² 



Budżet gminy 

 

 

Wykonanie 2013 r.: 

Dochody: 39,153 mln zł  

 
Przychody: 6,266 mln zł 

Wydatki: 38,636 mln zł 
 

 
Rozchody: 5,881 mln zł 
 

 

Plan 2014 r.: 

Dochody: 39,443 mln zł 

Wydatki: 39,386 mln zł 

Przychody: 8,409 mln zł 

Rozchody: 8,465 mln zł 



Wybrane pozycje budżetu 

 

 

Budżet gminy 2013 r.: 

Dochody: 

dotacje UE: 3,799 mln zł 

subwencje: 12,798 mln zł 

dotacje ZW: 1,378 mln zł 

bieżące: 29,929 mln zł 
w tym wynagrodzenia: 13,149 mln zł 

majątkowe: 8,707 mln zł 

Oświata: 11,898 mln zł 

Wydatki: 

Ośrodek Kultury: 1,106 mln zł 
Fundusz sołecki: 0,267 mln zł 



Obszary dokonań  

 

 
Czym chcemy się z Państwem  

podzielić w ramach naszych  

dokonań, doświadczeń: 

− realizacją projektów odnowy wsi 

− rewitalizacją przestrzeni publicznej 

− ochroną dziedzictwa kulturowego 

− rozwojem turystyki wiejskiej 

− aktywizacją społeczności,  

integracją,  rozwojem tożsamości,  

wspieraniem organizacji  

obywatelskich 



Kierunki rozwoju 

Byczyna: 

„ … gmina typowo rolnicza … ” 

Po przemianach ustrojowych  w Polsce 

główny problem to wysokie bezrobocie 

Gmina tereny „popegeerowskie” 

Ekonomia społeczna 

Turystyka 

 
Wobec posiadanych zasobów  

i zidentyfikowanych problemów: 



Turystyka 

zabytkowa Byczyna, 

bogata historia miasta i gminy, 

chęć stworzenia oryginalnego  

produktu turystycznego, 

zabytkowe obiekty w gminie, 

zmiana charakteru gminy rolniczej  

na gminę tematyczną  

kojarzoną z historią. 

bitwa pod Byczyną w 1588 r., 



Turystyka 

Jesienią 2003 roku zorganizowano  

w Byczynie, wspólnie z Opolskim 

Bractwem Rycerskim, jarmark 

średniowieczny połączony  

z pokazami rycerstwa i rzemieślników. 

Wydarzenie cieszyło się ogromnym 

zainteresowaniem turystów  

co przekonało władze gminy do tego by 

szeroko pojęty powrót do 

„średniowiecznych realiów” stał się  

pomysłem na stworzenie oryginalnego, 

produktu turystycznego. 
 

Tak narodziła się  

„Rycerska Byczyna” 



Turystyka- GRÓD 

Podczas tego pierwszego Jarmarku zrodziła się idea budowy 

siedziby Opolskiego Bractwa Rycerskiego w gminie Byczyna. 

Władze przystały na taki pomysł, 

częściowe sfinansowanie inwestycji 

i budowanie „rycerskiego” produktu. 

Do końca 2004 r. gotowa była 

dokumentacja techniczna. 

W 2005 r. złożono wniosek 

aplikacyjny do IW INTERREG III A 

Czechy - Polska. 

We wrześniu  2007 r. otwarto 

Polsko – Czeskie Centrum 

Szkolenia Rycerstwa w 

Biskupicach - GRÓD. 



Turystyka - GRÓD 

Otwarcie GRODU zaplanowano na ostatni z czterech 

dofinansowanych ze środków IW INTERREG III A Czechy – Polska 

Międzynarodowych Festynów Rycerskich (MFR). 

Pozyskane środki na MFR pozwoliły na 

zbudowanie prestiżu wydarzenia  

i podjęcie ścisłej współpracy  

z Czechami i innymi bractwami z Europy. 

Dzięki dofinansowaniu z UE możliwe 

były widowiskowe inscenizacje bitew 

nocnych, scen inkwizycji czy walk 

rycerzy na koniach. 

W 2012 r. GRÓD najlepszym obiektem 

turystycznym Opolszczyzny, a w 2013 r.  

MFR najlepszym produktem 

turystycznym Opolszczyzny. 



Turystyka - GRÓD 

Powstanie GRODU 

impulsem do  

rozwoju produktu  

turystycznego. 
Opracowano strategię  

rozwoju produktu  

turystycznego - 

Rycerska Byczyna. 

Jednym z głównych założeń to 

rewitalizacja miasta Byczyna,  

wykorzystanie zasobów  

kulturowych gminy. 



Turystyka - rewitalizacja 

Jedno z głównych działań strategii 

oparte na Planie Rewitalizacji Miasta 

Byczyna. 

Zakłada rewitalizację architektoniczną 

miasta m.in. rewitalizacja murów 

obronnych jako atrakcji turystycznej, 

rewitalizacja obiektów sakralnych, 

zagospodarowanie terenów zielonych jako 

terenów rekreacyjnych. 

Część z założeń Planu i Strategii zrealizowano 

dzięki różnym programom unijnym (RPO, 

PROW), programom rządowym (NPPDL), 

dotacjom budżetu gminy np. do remontów 

obiektów zabytkowych obiektów sakralnych. 



Rewitalizacja obszaru wiejskiego 

Przy rewitalizacji obszarów wiejskich 

obecnie korzystamy z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. 

 

Projekty dotyczą głównie świetlic wiejskich 

oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych  

(place zabaw, wielofunkcyjne boiska, skate 

park, korty, lokalne wydarzenia kulturalne). 

Wspomagają one rozwój turystyki. 

Beneficjentami: Gmina Byczyna, Ośrodek 

Kultury, stowarzyszenia, spółdzielnie 

socjalne. 

 

Projekty w ramach działań Odnowy i 

rozwoju  wsi (Ciecierzyn, Kostów, Proślice) 

oraz małe projekty w ramach Lokalnej 

Grupy Działania „Górna Prosna”. 

 



Przykłady m.in.:  

Międzynarodowe Festyny Rycerskie,  

Europejskie Dni Dziedzictwa,  

Pikniki OFF ROAD z turystycznym rajdem po gminie, 

Piknik motorowy z rajdem „śladami historii Byczyny”, 

„Noc świętojańska” i „Perunica”. 

Ważnym elementem produktu turystycznego  

są imprezy i wydarzenia kulturalne. Staramy się  

aby imprezy kulturalne i sportowe miały  

w swym programie elementy historii lokalnej  

lub nawiązywały do rycerstwa, rękodzieła, 

rzemiosła historycznego. 

 

Imprezy 

W ich organizację coraz częściej angażują się 

stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne. 

Takich podmiotów mamy w gminie około 40 . 



Ekonomia społeczna 

w 2005 r. Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” 

w 2007 r. Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej  

– referat Urzędu Miejskiego w Byczynie 

W aspekcie „miękkich” działań (tworzenia miejsc pracy, 

przekwalifikowywania osób bezrobotnych, organizacji 

wydarzeń kulturalnych) przy tworzeniu i rozwoju produktu 

turystycznego „Rycerskiej Byczyny” wykorzystujemy 

najczęściej stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne.  

W tym celu utworzono:   

w 2005 r. pierwszą w gminie spółdzielnię socjalną P.P.H.U. 

Spółdzielnia Socjalna w Polanowicach obecnie w Byczynie.  



Centrum Integracji Społecznej „CISPOL”   

w Polanowicach, samorządowa 

jednostka budżetowa, zajmuje się 

wykluczonymi społecznie i długotrwale 

bezrobotnymi mieszkańcami gminy 

Byczyna. Realizuje z powodzeniem 

projekty POKL, w których wykorzystuje 

„rycerskość” Byczyny. 

Prowadzi lub prowadził warsztaty: 

- brukarskie, ogólnobudowlane 

- stolarskie, pielęgnacji terenów zielonych 

- krawieckie: szycia strojów średniowiecznych 

- wykonywania pamiątek, gadżetów promocyjnych. 

„CISPOL” POLANOWICE 



Pierwsza ze spółdzielni socjalnych 

założona w gminie Byczyna. 

Jako pierwsi realizowali miękki 

projekt „Rozwoju Zasobów Ludzkich” 

pn.  „Miejsca pracy wokół grodu”. 

Wykorzystali budowę grodu do 

realizacji szkoleń i nauki m.in. 

brukarstwa, kowalstwa. 

P.P.H.U Spółdzielnia Socjalna BYCZYNA 

Obecnie Spółdzielnia Socjalna w Polanowicach 

realizuje projekty w partnerstwie z CISPOL. 

Wspólnie realizują projekty, które wspomogą 

obsługę turysty. Prowadzą warsztat obsługi 

turystycznej, warsztat poligraficzny. 



Referat utworzony jako wsparcie dla 

podmiotów ekonomii społecznej (PES). 

Inkubator jest instytucją, która 

realizuje projekty z zakresu  

doradztwa i szkolenia osób  

tworzących PES. 

BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ 
Referat realizuje projekty POKL Gminy Byczyna 

oraz pomaga stowarzyszeniom, spółdzielniom 

socjalnym we wnioskowaniu i realizacji tych 

projektów. 
Jako referat realizował 2 projekty, w ramach których 

przyznawano dotacje dla spółdzielni socjalnych oraz 

nowo tworzonych mikroprzedsiębiorstw. 

Referat pomaga w aplikowaniu o środki  PROW (małe projekty), 

FIO , ministerialnych, fundacji zagranicznych (QFC DBU). 



Przykład 

turystyka 

+ 

ekonomia społeczna 



Spółdzielnia socjalna GRÓD założona 

przy udziale gminy realizuje projekty 

POKL oraz projekty Funduszu 

Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. 

Spółdzielnia zajmuje się hotelem  

i karczmą na GRODZIE realizując w nim 

pokazy rycerskie, żywe lekcje historii, 

rzemiosła i rękodzieła historycznego. 

W swojej działalności prowadzą także usługi 

stolarskie, ale także zajmują się 

zagospodarowaniem przestrzeni wokół GRODU 

(budowa karczmy przy Grodzie, altany na stawie 

przy Grodzie, zajmują się zagrodą zwierząt).  

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „GRÓD” 



… cd obszary doświadczeń  

− klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych 

− opiekunowie wsi w funduszu sołeckim 

− repatriacja 

− projekty dla wykluczonych z zagranicy 

− projekty we współpracy z PUP Kluczbork 

 

− ….  

− projekty transgraniczne 



Chęć współpracy w ramach PSORW 

− tworzenie wsi tematycznych 

− kreowanie produktów i usług lokalnych 

− kształtowanie relacji miasto - wieś 

− wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej 

− odnawialne źródła energii 

rozwój produktu turystycznego, konkurencyjność pozostałych wsi 

konkurencyjność  i tworzenie produktu dla każdej wsi 

problem Byczyna „stolica gminy” a obszary wiejskie 

problem przedsiębiorczości na wsiach (Inkubator przedsiębiorczości) 

lokalizacja farm wiatrowych  



Dziękujemy za uwagę. 


