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C               elem analizy jest ochrona oraz wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych gmin 
należących do Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak dla rozwoju turystyki. 

Zadanie ma być realizowane przez ukierunkowanie wsparcia w takich obszarach, jak: 
budowa infrastruktury rekreacyjnej i technicznej, rozwój usług turystycznych oraz promocja 
i ochrona najcenniejszych walorów obszaru.
 LGD Stobrawski Zielony Szlak obejmuje teren ośmiu gmin: Domaszowice, Lubsza, 
Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów, Świerczów. Gminy te leżą w części zachodniej 
województwa opolskiego, w trzech powiatach: namysłowskim (Domaszowice, Namysłów, 
Pokój, Świerczów), brzeskim (Lubsza) i opolskim (Łubniany, Murów, Popielów). Siedem 
gmin to gminy wiejskie, jedyną gminą miejsko-wiejską jest gmina Namysłów. 
 Charakteryzuje je rozległy obszar (1320,49 km kw.), w większości gmin  
niemal połowę terenu zajmują lasy należące do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 
(w części też Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”). Każda  
z gmin charakteryzuje się swoją strukturą, jest mniej lub bardziej wyposażona w zasoby 
naturalne i kulturowe. Ma w zróżnicowanym stopniu rozwiniętą turystykę i rekreację. 
 Celem analizy jest zbadanie struktur gmin należących do LGD Stobrawski 
Zielony Szlak i wyodrębnienie kierunków rozwoju tak poszczególnych gmin, jak i 
całego obszaru działania stowarzyszenia. Ich opracowanie ma służyć wyłuskaniu 
potencjału poszczególnych gmin pod kątem walorów krajobrazowych, zasobów 
kulturowych, a także bazy turystycznej. Wykorzystanie istniejących zasobów w połączeniu  
z nowymi koncepcjami rozwoju, pozwoli na ochronę zasobów oraz zwiększenie ruchu 
turystycznego na omawianym terenie. Ma również służyć podniesieniu świadomości 
mieszkańców gmin na temat posiadanych atrakcji oraz  możliwości, jakie niesie ze sobą ich 
wykorzystanie. 
 Aby zrealizować przedstawione założenia zdecydowano o następującym przebiegu 
analizy: opracowanie krótkiej informacji o każdej z gmin pod kątem jej zasobów naturalnych i 
kulturowych, ocena stanu zastanego poprzez analizę słabych i mocnych stron poszczególnych 
gmin, opracowanie koncepcji dla gmin w zakresie budowy infrastruktury rekreacyjnej  
i turystycznej, rozwoju usług turystycznych oraz promocji i ochrony najcenniejszych 
walorów obszaru, a w końcu promocja przygotowanych koncepcji. 
 Przyjęte projekty mają szanse powodzenia przy znajomości wzajemnych zasobów, 
możliwości i chęci rozwoju oraz współpracy.
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Krótka charakterystyka poszczególnych gmin należących do Lokalnej 
Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak 

pod kątem zasobów naturalnych i kulturowych.

I. Gmina Domaszowice
 

W skład gminy Domaszowice wchodzą następujące sołectwa: Domaszowice z 
przysiółkiem Zalesie, Dziedzice, Gręboszów z przysiółkami Kopalina, Stary 

Gręboszów, Sułoszów, Nowa Wieś z przysiółkami: Międzybrodzie i Piekło, Polkowskie, 
Siemysłów z przysiółkami: Wielka Kolonia i Wygoda, Strzelce z przysiółkiem Szerzyna, 
Wielołęka, Włochy, Woskowice Górne z przysiółkiem Świbne, Zofijówka. Gmina leży 
przy drodze krajowej Oleśnica-Kluczbork. Ma słabo rozwiniętą sieć rzeczną, na jej terenie 
znajduje się 5% lasów Stobrawsko-Turawskich.
 Na terenie gminy Domaszowice znajduje się kilkadziesiąt obiektów zabytkowych, 
pomniki przyrody oraz inne zasoby naturalne warte wyróżnienia. Wśród cenionych miejsc 
i elementów charakterystycznych dla gminy można wymienić m.in.:
■ parki: zabytkowy park dworski z XVIII w. w Gręboszowie, park dworski w Strzelcach  
z przełomu XVIII i XIX w., podworskie parki w Woskowicach Górnych, Domaszowicach  
i Siemysłowie
■ kościoły: kościół pw. św. Katarzyny w Gręboszowie, kościół pw. Wszystkich Świętych 
w Siemysłowie, kościół pw. św. Marcina w Strzelcach, kościół Wniebowzięcia NMP  
w miejscowości Włochy, kościół pw. św. Józefa w Woskowicach Górnych
■ pałace lub ślady po nich: XIX -wieczny pałac w Strzelcach, ślady po istniejącym do 1945 
roku pałacu w Gręboszowie - dziś można zobaczyć bramy wjazdowe i budynek kordegardy 
z XIX w.
■ zabytkowe nagrobki: Jana Maurycego v. Prittwitz-Gaffron z 1789 r., Gustawa Adolfa 
Henckler v. Donnersmarck z 1813 r.
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■ kaplice: murowana kaplica z 2 poł. XIX w. w Domaszowicach, XIX-wieczne kapliczki  
w Wielołęce
■ stacja kolejowa w Domaszowicach z 1868 r.
■ gorzelnia z poł. XIX w. w Gręboszowie
■ pomniki przyrody: 7 pomników przyrody w Gręboszowie: trzy dęby szypułkowe, sosna 
pospolita, lipa drobnolistna, 2 aleje lipowe, 2 pomniki przyrody w Polkowskiem (czereśnia 
ptasia) oraz głaz narzutowy we Włochach
■ zbiornik wodny „Karier”
 
 Ponadto w miejscowości Dziedzice żył poeta, poeta i prozaik oraz europejskiej 
sławy publicysta i teoretyk zagadnień mniejszościowych Jan Skala (1889-1945). Jest również 
pochowany na tym terenie. W gminie działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Siemysłów (www.siemyslow.pl) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Strzelce.

II. Gmina Lubsza
 

Na terenie gminy Lubsza znajdują się następujące sołectwa: Błota, Borucice, Czepielowice, 
Dobrzyń, Garbów, Kościerzyce, Lubicz, Lubsza, Mąkoszyce, Michałowice, Myśliborzyce, 

Nowe Kolnie, Nowy Świat, Piastowice, Pisarzowice, Raciszów, Rogalice, Roszkowice, 
Szydłowice, Śmiechowice, Tarnowiec. Pozostałe miejscowości to: Borek, Boruta, Kopalina, 
Książkowice, Lednica, Leśna Woda, Stawy, Zamcze, Złotówka.  Gmina leży przy drogach 
krajowych: Brzeg-Namysłów oraz Pisarzowice-Opole. 
 Pod względem obszaru gmina Lubsza jest największa w województwie opolskim,  
z czego 46% terenu to lasy. Ze względu na to, że teren gminy jest zagrożony występowaniem 
powodzi (w 1997 r. pod wodą było 69% powierzchni gminy) nie jest brany pod uwagę jako 
teren do rozwoju przemysłu.

W gminie Lubsza można zobaczyć m.in.:
■ kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (pierwotnie św.Jerzego) z XIV/XVw.  
w Kościerzycach
■ kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny zbudowany z 1688 r. w Czepielowicach
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■ piaskowe  wzgórze (144 m n.p.m) - tzw. „Winna Góra”
■ tablicę w Nowych Kolniach upamiętniającą nazwiska poległych w czasie I wojny 
światowej
■ kapliczkę-pomnik w Rogalicach upamiętniającą śmierć kilku mieszkańców wsi, którzy 
zginęli w wojnie prusko-francuskiej (1870-1871)
■ stację kolejową w Rogalicach z 1909 r.
■ dwa pomniki przyrody w Rogalicach:  dąb szypułkowy i orzech czarny 
■ rezerwaty przyrody: Leśna Woda, Lubsza, Rogalice i Śmiechowice, będące częścią 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
 Baza noclegowa na terenie gminy:
■ „Ranczo Śmiechowice” Justyna Cierpisz, Śmiechowice 16
■ Krystyna Przybylska, Szydłowice 74a
■ gospodarstwo agroturystyczne Ryszard Hołówka, Lubicz 2
■ Habrych Dawid, Pisarzowice, ul. Opolska 35
■ agroturystyka „Cichy Zakątek” Danuta Majewska, Lubicz 1a

III. Gmina Łubniany
 

Na terenie gminy znajdują się następujące sołectwa: Biadacz, Brynica, Dąbrówka 
Łubniańska, Grabie, Jełowa, Kępa, Kobylno, Kolanowice, Luboszyce, Łubniany, Masów. 

W 2010 roku dla wszystkich miejscowości gminy ustalono dodatkowe nazwy w języku 
niemieckim. Gmina ma rozwiniętą sieć rzeczną, przepływają przez nią rzeki: Mała Panew, 
Stobrawa, Brynica i Jemielnica. 

Wśród ciekawostek przyrodniczych i turystycznych na terenie gminy można wymienić:
■ zabytkową stację PKP w Jełowej - początkowo uruchomiono połączenie pomiędzy Opolem 
a Namysłowem, a dopiero później poprowadzono tory do Kluczborka
■ pomnik przyrody w Łubnianach- XIV-wieczny cis, którego ochronę ustanowił Władysław 
Jagiełło
■ drewniany kościół św. Barbary w Kolanowicach z 1678 roku, ponoć zachował się również 
fragment pieczęci z 1278 roku „Einiger Oppelner Ortsgemeinden - Gemeinde Kollanowitz 
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Kreis Oppeln”.
■ w lesie przed Masowem jest krzyż zwany „kokotkiem” (ponoć pamięta czasy Napoleona)
■ „Studzionka” - kapliczka z XVIII wieku we wsi Dąbrówka Łubniańska, słynąca z cudownego 
źródełka - miejsce kultu religijnego i cel wielu pielgrzymek z całego województwa 
■ wydmy w okolicach Dąbrówki Łubniańskiej
■ zabytki architektury drewnianej: dwa zabytkowe spichlerze przy ul.Oleskiej w okolicy 
Dąbrówki Łubniańskiej oraz tzw. szachulec
■ kościół ewangelicki we wsi Grabie
■ kościół w Kobylnie, Jełowej, Łubnianach i Brynicy
■ w Dąbrówce Łubniańskiej znajduje się ciekawy dom - „Igloo” zbudowany przez 
astronomów. 
 Mieszkańcy gminy Łubniany znani są z drobnej twórczości ludowej - m.in. 
malarstwa, hafciarstwa, zdobnictwa porcelany.
 Do ciekawostek turystycznych na terenie gminy Łubniany należy zaliczyć spływy 
kajakowe Małą Panwią w okolicach Kolanowic i Luboszyc z możliwością wypożyczenia 
kajaków w Kolanowicach. W tym sołectwie znajduje się miejsce umożliwiające organizację 
imprez np. grilla.
 Baza noclegowa na terenie gminy:
■ „Agrorelaks” R.K. Dendera w Brynicy (jazdy konne, przejażdżki bryczką, padok  
z przeszkodami)
■ Gospodarstwo „Kalinówka” Cz. Bodzianny w Dąbrówce Łubniańskiej (jazda konna, 
wypożyczalnie zaprzęgów konnych)
■ Restauracja „Berpol” w Brynicy
■ „Stodoła Farska” w Jełowej
■ AGRO - DOM Surowina (dworek myśliwski) 

IV. Gmina Murów
 

Na terenie gminy Murów znajdują się następujące sołectwa: Bukowo, Dębiniec, Grabice, 
Grabczok, Kały, Młodnik, Murów, Nowe Budkowice, Okoły, Radomierowice, Stare 

Budkowice, Zagwiździe oraz miejscowości: Bożejów, Czarna Woda, Kęszyce, Kupilas, 
Mańczok, Morcinek, Święciny i Wojszyn. W gminie dominuje mniejszość niemiecka, 
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w związku z czym w 2009 roku wprowadzono język niemiecki jako język pomocniczy. 
Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem zalesienia - jest prawie trzy razy wyższy od 
przeciętnej województwa opolskiego i przeciętnej kraju.

Obiekty i punkty charakterystyczne dla gminy Murów:
■ w miejscowości murów do końca 1995 działała znana huta szkła, założona ok.1736 roku 
przez zakonników z klasztoru w Czarnowąsach
■ Ogród Botaniczny w miejscowości Zagwiździe
■ Sala Muzealna w Zagwiździu – huta – odlewnia żeliwa wraz z całą infrastrukturą techniczną 
(system kanałów wodnych służących do napędu maszyn)
■ kościół św. Rocha w Starych Budkowicach
■ stacja PKP w miejscowości Kały
■ kilkanaście pomników przyrody: m.in. dęby szypułkowe (Kup, Radomierowice), buk 
zwyczajny (Kup), jesion wyniosły (Kup), lipy drobnolistne (droga Radomierowice-Nowa 
Bogacica), topola czarna i dąb szypułkowy (Zagwiździe)
 
 Ponadto w gminie Murów aktywnie działają:
■ Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Murowie
■ Stowarzyszenie Miłośników Murowa (www.smm.za.pl/)
■ Stowarzyszenie Budkowice (www.stowarzyszenie-budkowice.prv.pl)

 Dostępna jest również baza gastronomiczno-noclegowa:
■ wynajem pokoi gościnnych K.J. Janas w Murowie
■ Ekoland (chata w lesie) w Murowie
■ Zacisze Leśne u Huberta Grabice/Kęszyce
■ gospodarstwo agroturystyczne J.G. Kania w Starych Budkowicach
■ gospodarstwo agroturystyczne J. Wilkosiński w Dębińcu
■ restauracja „Enzo” w Murowie
■ restauracja oraz pokoje do wynajęcia „Avanti” M. Mołek w Starych Budkowicach
■ stadnina koni w Okołach
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V. Gmina Namysłów
 

Na terenie gminy Namysłów znajdują się: Brzezinka, Głuszyna, Pawłowice Namysłowskie, 
Smogorzów, Kowalowice, Objazda, Baldwinowice, Igłowice, Józefków, Michalice, 

Woskowice Małe, Smarchowice Małe, Bukowa Śląska, Rychnów, Kamienna, Ligotka, Łączany, 
Ziemiełowice, Jastrzębie, Namysłów, Nowy Folwark, Żaba, Minkowskie, Brzozowiec, Ligota 
Książęca, Mikowice, Niwki, Przeczów, Krasowice, Smarchowice Śląskie, Smarchowice 
Wielkie, Nowe Smarchowice, Barzyna.
 Atrakcje gminy Namysłów:
■ zamek książęcy w Namysłowie z 1360 r. oraz studnia na dziedzińcu zamkowym
■ browar w Namysłowie
■ brama Krakowska z II poł. XIVw. w Namysłowie
■ fragmenty murów miejskich z basztami i przepustami w Namysłowie
■ Ratusz z XIV-XV w. Namysłowie
■ renesansowa fontanna w Namysłowie
■ kościoły w Namysłowie: kościół pw. św. Piotra i Pawła (1405-1441), kościół Franciszkanów 
z I poł. XIV w., pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z przełomu XIII i XIV wieku
■ synagoga w Namysłowie (obecnie sala sportowa)
■ pałac w Minkowskiem oraz kaplica grobowa w przypałacowym parku
■ drewniana dzwonnica z 1871 r. w miejscowości Żaba oraz tzw. rogalski młyn z 1800 r.  
w pobliskim lesie
■ pałac w Ziemiełowicach z 1898 roku wraz z otaczającym go parkiem
■ gotycki kościół w Ziemiełowicach z II poł.XIV w.
■ XVIII-wieczny pałac w Woskowicach Małych
■ kościół pw. św.Wawrzyńca w Woskowicach Małych z XIVw.  z bogatym zabytkowym 
wyposażeniem
■ neogotycki kościół w Smogorzowie, w murze otaczającym kościół jest renesansowa płyta 
nagrobna Jana v. Munsterberg
■ na cmentarzu w Smogorzowie jest krypta - oznaczone miejsce spoczynku czterech pier-
wszych biskupów wrocławskich oraz narzutowy głaz granitowy tzw. „kamień św. Jadwigi”
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■ spichlerz folwarczny z początku XIX w. w Smogorzowie
■ ruiny XVII-wiecznego dworu w Mikowicach
■ kościół pw. św. Michała Archanioła z 1614 roku w Michalicach (zabytek na skalę 
światową)
■ pałac z lat 1853-54 we wsi Łączany
■ kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1844 r. w Ligocie Książęcej wraz z 
neogotyckim ołtarzem pochodzącym z Otyni 
■ kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św.Jerzego w Krasowicach z ok.1620 r. wraz z 
dzwonem z 1657 r.
■ pałac w Kowalowicach z końca XIX w.
■ neogotycki kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z lat 1868-70
■ klasycystyczny kościół w Kamiennej wraz z neogotycką kaplicą cmentarną
■ zabytkowy dwór z przełomu XIX i XX wieku w Józefkowie
■ kościół pw. Św. Wawrzyńca z 1826 r. w Jastrzębiu
■ pomnik poległych jeńców wojennych w Jastrzębiu
■ willa dworska, oranżeria, dom dworski, rządcówka dworska w Jastrzębiu
■ kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych z lat 1842-1844 w Głuszynie
■ stodoła dworska z początku XIX w. w Głuszynie
■ murowany kościół pw. św. Jakuba w Bukowie Śląskiej z przełomu XIV i XV w. (kamienne 
płyty nagrobne, barokowe rzeźby i obrazy, cztery kapliczki oraz barokowa figura św. Jana 
Nepomucena)
■ ruiny dworu z roku około 1818 oraz dawny spichlerz dworski w Brzezince
■ drewniano-murowany kościółek pw. Trójcy Świętej w Baldwinowicach
■ legenda smogorzowska 
 Zasoby naturalne na terenie gminy Namysłów to wiele ciekawych okazów przyrody: 
drzew, w tym również pomników przyrody i ptactwa. Na przykład:
■ 200-letni wiąz polny we wsi Żaba
■ XVIII-wieczna lipa i platan w parku otaczającym pałac w Ziemiełowicach
■ dąb szypułkowy, katalpa okazała i sosna czarna w parku przypałacowym w Woskowicach 
Małych
■ brzoza grabolistna, orzesznik pięcioklapowy w lesie przy wsi Niwki
■ dęby szypułkowe (pomniki przyrody): w lesie przy miejscowości Minkowskie, w Jastrzębiu, 
w Kowalowicach (od strony przysiółka Nowy Dwór)
■ magnolia japońska i platanowce w parku krajobrazowym w Mikowicach
■ lipa szerokolistna oraz wiąz szypułkowy we wsi Łączany (przed pałacem)
■ dąb szypułkowy (pomnik przyrody) platan klonolistny oraz wiąz szypułkowy przy 
wschodniej granicy przypałacowego parku w Kowalowicach
■ w samym Namysłowie na uwagę zasługują: zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wyspa na 
rzece Widawie” oraz „Młyńskie Stawy” 
■ zbiornik retencyjny w Michalicach

Baza noclegowa gminy Namysłów to m.in.:
■ hotel „Polonia” w Namysłowie
■ hotel „Zorza” w Namysłowie 
■ miejsca noclegowe „Na stadionie” w Namysłowie, miejsca noclegowe „Na basenie”  
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w Namysłowie 
■ agroturystyka „Krystyna” w Rychnowie (przy trasie Namysłów-Kępno)
■ agroturystyka „Nad zalewem” w Józefkowie

VI. Gmina Pokój
 

Na terenie gminy Pokój znajdują się następujące sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradz, 
Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Kopalina, Krogulna, Krzywa Góra, Lubnów, Ładza, 

Pokój, Siedlice, Zawiść, Zieleniec. Pozostałe miejscowości to: Jagienna, Kozuby, Paryż, 
Świercowskie, Żabiniec.
 Na terenie gminy znajdują się zabytkowe obiekty architektury objęte ochroną 
konserwatora zabytków.  Należy tu wymienić:
 1. zabytkowe domy w miejscowości Pokój:
■ przy ul.Namysłowskiej 5 (połowa XIX w.)
■ przy ul.1 Maja 18 (1843, XX w.)
■ przy ul.Wolności 36 (połowa XIX w.)
■ przy ul.Kościelnej 5 
■ przy ul.Brzeskiej 1 (Dom Masztelarza)
 2. zabytkowy dom w  Domaradzkiej Kuźni z początku XIX wieku (ul. Opolska 13)
 3. zabytkowy kościół ewangelicki w miejscowości Pokój (1765-75)
 4. zabytkową plebanię z połowy XIX wieku znajdującą się na ulicy 1 Maja 12  
w miejscowości Pokój
 5. ogród francuski, w którym znajdują się m.in. posągi antycznych bóstw, pomnik 
śpiącego lwa i ruina herbaciarni oraz park angielski, w którym jest m.in.Świątynia Matyldy 
oraz ciemne ganki

 Gmina Pokój ma bogatą sieć rzeczną. Przepływają przez nią rzeki Bogacica, 
Budkowiczanka, Brynica, Żydówka, a przede wszystkim Stobrawa, która jest bezpośrednim 
dopływem Odry. Na tym terenie licznie występują również stawy hodowlane  i oczka 
wodne. 
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 Warte podkreślenia są również punkty widokowe znajdujące się na terenie gminy. 
Wyznaczono siedem takich punktów: „Krzywa Góra”, „Winna Góra”, „Przy stawach”, 
„Siedlice”, „Domaradz”, „Lubnów”, Dąbrówka Dolna”. Można z nich zobaczyć m.in. stawy 
hodowlane, roślinność charakterystyczną dla terenów podmokłych, a także wiele gatunków 
ptaków i zwierząt.
 W gminie Pokój wyznaczono kilka tras rowerowych (Pokój-Karłowice, Pokój-
Zagwiździe). Są tu również ciekawe ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe, np. w okolicach 
miejscowości Ładza czy między Dąbrówką Dolną a Zawiścią.
 Bazę noclegową gminy stanowią m.in.:
■ Gospodarstwo Agroturystyczne w Dąbrówce Dolnej (ul. Święcińska) 
■ Buffalo Ranch w Dąbrówce Dolnej 
■ „Leśniczówka” w Dąbrówce Dolnej 
■ „Zajazd pod Borem” - motel w Pokoju 
■ „Gajówka”  w Ładzy
■ Gospodarstwo Rybackie w Siedlicach 

VII. Gmina Popielów
 

Na terenie gminy Popielów znajdują się: Kaniów, Karłowice, Kurznie, Kuźnica Katowska, 
Lubienia, Nowe Siołkowice, Popielowska Kolonia, Popielów, Rybna, Stare Kolnie, Stare 

Siołkowice, Stobrawa
Na terenie gminy można zobaczyć m.in.:
■ zabytkowy drewniany kościół w Popielowie
■ gotycki zamek myśliwski z I poł.XIV w. w Karłowicach
■ kościół pw.św.Michała Anioła w Karłowicach z XIX w.
■ dom pszczelarza księdza Jana Dzierżona – odkrywcy partenogenezy u pszczół -  
w Karłowicach
■ kaplicę św. Jadwigi w Nowych Siołkowicach
■ dąb Klara i cmentarz ewangelicki w Popielowskiej Koloni
■ kościół w Kurzniach
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■ stadninę koni w miejscowości Lubienia
■ skansen maszyn rolniczych przy gospodarstwie agroturystycznym w Starych Kolniach 
■ muzeum kołodziejstwa przy gospodarstwie agroturystycznym w Popielowie
■ ruchome wydmy w okolicach Karłowic

W ramach bazy noclegowo-żywieniowej gmina Popielów ma do zaproponowania m.in.:
■ agroturystyka J.R. Gorek w Starych Kolniach
■ gospodarstwo agroturystyczne J. Chamot w Starych Kolniach
■ gospodarstwo agroturystyczne K.Chamot w Stobrawie
■ noclegi w Samorządowym Centrum Kultury w Popielowie
■ noclegi w Domku Łowieckim „Odyniec” w miejscowości Kurznie
■ gospodarstwo gościnne M.F. Sobota w Popielowie
■ restauracja „Popielanka” w Popielowie
■ restauracja „Stantin” w Starych Siołkowicach

Gmina charakteryzuje się atrakcją w postaci produktów regionalnych: m.in. miodu, żółtego 
sera, pierogów postnych. 

VIII. Gmina Świerczów
 

Na terenie gminy Świerczów znajdują się następujące sołectwa:  Bąkowice z wsią Bielice i 
przysiółkami Lipa i Przygorzele, Biestrzykowice, Dąbrowa z wsią Kuźnica Dąbrowska, 

Gola z przysiółkiem Skórze, Grodziec, Miejsce, Miodary z przysiółkami Grabówka, 
Kuźnice i Zielony Las, Starościn z przysiółkami Górzyna i Mała Kolonia, Świerczów, 
Wężowice (Wężowite) z przysiółkiem Jaźwinka, Zbica z wsiami Osiek Duży i Pieczyska oraz 
przysiółkami Oziąbel, Wołcz, Zawada i Zorzów. 

Warto zwrócić uwagę na:
■ zespół pałacowo-parkowy w Starościnie - pałac z XVII/XVIII w. i pomniki przyrody  
w Starościnie (lipa wielkolistna, dąb szypułkowy i buk zwyczajny)
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■ pałac w Bąkowicach z 1800r.
■ kirkut żydowski w okolicach wsi Miejsce
■ pałac z XIX w. w Biestrzykowicach
■ park krajobrazowy w Dąbrowie (XIX w.)
■ kościół św. Anny w Bąkowicach z 1837-39
■ kościół św. Jadwigi w Dąbrowie z 1600 r.
■ kościół Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach z 1639 r.
■ zabytkowe rzeźby: św. Anna Samostrzeń w Dąbrowej, św. Jan Nepomucen w Miejscu,  
św. Jan Nepomucen w Starościnie
■ krzyż pokutny z przełomu XIV i XV w.  miejscowości Gola

 Ponadto gmina wyróżnia się rozwiniętą siecią rzeczną - na jej terenie są dwa 
prawobrzeżne dopływy Odry - Stobrawa i Smortawa. Na terenie gminy Świerczów znajdują 
się stawy hodowlane - można je znaleźć w dolinie Stobrawy. W ich pobliżu poprowadzona 
jest ścieżka rowerowa z pięcioma stacjami - prowadzi od centrum wsi Starościna (przy 
zabytkowym pałacu), przez okolice stawu w Pieczyskach i stawu w Kuźnicy (łącznie trasa 
ma 11 km).

Baza noclegowo-żywieniowa:
■ Stadnina koni Z.Sobecki w Świerczowie
■ Ośrodek jeździecki „Korys” w Przygorzelu

IX. Stobrawski Park Krajobrazowy

 Teren sześciu z ośmiu gmin należących do LGD Stobrawski Zielony Szlak obejmuje 
część Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Park położony jest głównie na terenie gmin 
Lubsza, Murów, Pokój, Popielów, a częściowo na terenie gmin Świerczów i Łubniany. 
Utworzono go w 1999 roku w celu ochrony cennych gatunków zwierząt i roślin, leży w sumie 
na terenie 12 gmin północnej części województwa opolskiego. Większość terenu parku 
stanowią lasy, cechuje go również bogata sieć rzeczna oraz nieocenione zasoby różnych 
gatunków roślin i zwierząt. 

Na terenie Stobrawskiego Parku Narodowego występują m.in:
■ bogate lasy stanowiące ok.80% terenu parku 
■ cztery rezerwaty przyrody: Lubsza, Leśna Woda, Rogalice i Śmiechowice
■ 48 gatunków roślin chronionych, kilkadziesiąt gatunków roślin rzadkich, w tym 10 
zagrożonych wyginięciem; występują tu m.in.: długosz królewski, kotewka orzech wodny, 
wawrzynek wilczełyko, rosiczka okrągłolistna
■ 220 gatunków zwierząt chronionych (wydra, bóbr, kormoran, bielik, zimorodek, husarz 
władca)
■ kilkadziesiąt pomników przyrody
■ 250 kilometrów wydm
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Ocena stanu zastanego poprzez ogólną analizę dotychczasowych 
opracowań, własną analizę walorów poszczególnych gmin, analizę 

słabych i mocnych stron gmin, a także analizę narzędzi ich promocji

I. Ogólna analiza dotychczasowych opracowań
 Na rynku dostępne są publikacje i opracowania możliwe do wykorzystania 
przy budowaniu strategii promocji gmin należących do LGD Stobrawkiego Parku 
Krajobrazowego. Są wśród nich zarówno rejestry zabytków czy pomników przyrody, jak  
i opracowania dotyczące propozycji wykorzystania walorów poszczególnych gmin  
w procesie ich rozwoju. 

Dostępne publikacje to m.in.:
■   Rejestr Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Opolu
■ „Modelowy program wykorzystania walorów przyrodniczo - krajobrazowych Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego w procesie rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Pokój” autorstwa 
zespołu pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Dubiel, Pokój 2001

STOBRAWSKI
Z I E L O N Y
S Z L A K

■ bogata sieć rzeczna: cały obszar parku leży w dorzeczu Odry oraz jej dopływów- rzek 
Stobrawy i Smortawy, charakterystyczne są również starorzecza i stawy hodowlane
■ użytki ekologiczne (Gęsi Staw/Popielów, Jagienieckie Łąki/Pokój)
■ grądy odrzańskie – charakterystyczne dla podmokłych terenów starorzecza Odry biotopy 
leśne
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■ „Ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” pod red. Macieja 
Gontarka, Krzysztofa Badory, Opole 2003
■ „Gmina Pokój śladami przeszłości” - Wanda Piętka, Renata Barabasz, Elżbieta Gosławska, 
Ewa Jankowska
■ „Dzieje Parafii Św. Antoniego w Luboszycach”, o. Henryk Kałuża SVD,  Luboszyce 2000
■ „Monografia Gminy Domaszowice” wg R. Majchera
■ „Ostoje przyrody Natura 2000 w województwie opolskim” - koncepcja regionalna, Opole 
2001
■ „Ewidencja parku w Gręboszowie”- inż. Teresa Wieromiej z zespołem
■ „Ligota Książęca: Sanktuarium Maryjne, Parafia Wniebowzięcia NMP Ligota Książęca” – 
Wydawnictwo Aga, Wrocław 2003. 

 Dostępne publikacje zawierają szereg informacji, które dają obraz historii (historia 
parafii, rejestry zabytków), zasobów naturalnych (ewidencja parku), ale też konkretnych 
propozycji spędzenia czasu na danym terenie (ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe).  
W większości mają charakter opisowy i naukowy, mogą więc być bazą do tworzenia 
materiałów promocyjnych mikroregionu.  Ze względu na ich różnorodny sposób przekazu, 
nie mogą być traktowane jako jednorodne źródło informacji. Korzystanie z nich powinno być 
poparte innymi danymi i opracowaniami. Przydatne byłoby również opracowanie jednolitej 
publikacji na temat historii mikroregionu (poszczególnych gmin, ale też LGD- skąd pomysł, 
dlaczego realizowany właśnie na terenie tych, a nie innych gmin Opolszczyzny), wskazane 
byłoby również opracowanie strategii promocji i rozwoju LGD na kolejne lata, w tym  
z podziałem na strategię promocji poszczególnych gmin.  Przykładem może tu być 
opracowana Strategia Promocji Gminy Namysłów na lata 2007-2010, w której określono 
jej główne cele działania, sposób i termin ich realizacji. Określenie tego typu elementów 
strategicznych pozwoliłoby na ujednolicenie strategii całego obszaru LGD, ponieważ 
dałoby możliwość poznania oczekiwań mieszkańców poszczególnych gmin, a także 
oczekiwań i planów rozwoju poszczególnych gmin określanych przez lokalne władze oraz 
dotychczasowych opracowań graficznych (logo, hasła promujące). 

II. Analiza walorów gmin należących do LGD Stobrawski Zielony Szlak

 Gminy należące do LGD Stobrawski Zielony Szlak posiadają szereg walorów 
wartych podkreślenia. Ze względu na spore zalesienie i teren Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego niewątpliwe walory terenu to świeże i czyste powietrze, mało przemysłu, 
niespotykane gatunki roślin i zwierząt, a tym samym miejsca idealne do zagospodarowania 
pod bazę rekreacyjno-wypoczynkową, jako miejsce wypadowe dla wędkarzy, grzybiarzy, ale 
też innych grup szukających wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Ze względu na liczne 
zabytki oraz ciekawe legendy i anegdoty, jak również powiązania z narodowością niemiecką, 
tereny mogą stać się również doskonałym miejscem tzw. „podróży sentymentalnych” oraz 
lekcji historii dla różnych grup wiekowych.

Wśród walorów omawianych gmin wymienić należy:
- walory przyrodniczo-krajobrazowe, lasy - głównie dzięki terenom Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego i Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” 
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(cztery rezerwaty przyrody w gminie Lubsza, Ogród Botaniczny w Zagwiździu, „Młyńskie 
Stawy” w Namysłowie)
- bogatą i atrakcyjną sieć rzeczną: m.in. Odra, Bogacica, Budkowiczanka, Brynica, 
Stobrawa, Smortawa
- ciekawe zabytki: np. pałace, kościoły, stacje kolejowe (gmina Pokój, gmina Namysłów), 
zabytkowy kościół w Kolanowicach
- interesujące postaci historyczne: poeta Jan Skala (Dziedzice, gmina Domaszowice), 
pszczelarz Jan Dzierżoń (Karłowice, gmina Popielów)
- miejsca interesujące historycznie: konferencja w Jełowej, Minkowskie – zespół pałacowy, 
Pokój – zespół parkowy w stylu angielskim
- miejsca interesujące współcześnie: pielgrzymki do cudownego źródełka - „Studzionki”  
w Dąbrówce Łubniańskiej
- rozwijająca się agroturystyka (przejażdżki bryczką w Brynicy, wypożyczalnie zaprzęgów 
konnych w Dąbrówce Lubniańskiej, skansen maszyn rolniczych przy gospodarstwie 
agroturystycznym w Starych Kolniach, gospodarstwo agroturystyczne i stadnina koni  
w Lubiczu)
- społeczności ze znajomością języka niemieckiego (gmina Murów, gmina Łubniany, 
gmina Popielów)
- aktywne grupy działania: stowarzyszenia, OSP, kluby sportowe, parafie
- wytyczone szlaki turystyki pieszej i rowerowej oraz ścieżki edukacyjne (gmina Lubsza, 
gmina Pokój, gmina Świerczów, gmina Popielów)
- produkty lokalne (np. ser żółty, miód, nalewka) - gmina Popielów
- lokalny folklor (malarstwo, zdobienie porcelany, hafciarstwo) - gmina Łubniany
- miejscowości o ciekawych nazwach: Włochy, Paryż, Żaba, Żabiniec, Piekło, Wygoda, 
Złotówka,
- bliskość szybko rozwijających się miast wojewódzkich, Wrocławia (gmina Lubsza) i 
Opola (gmina Łubniany, gmina Murów, gmina Popielów)
- umiejscowienie przy trasach krajowych (gmina Lubsza, gmina Domaszowice, gmina 
Łubniany)
- trasy kolejowe, zabytkowe (Kały, Jełowa) i współczesne (gmina Domaszowice)
- plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniające miejsce na ośrodki 
turystyczno-wypoczynkowe
- rosnąca świadomość władz lokalnych, stowarzyszeń, ośrodków kultury o konieczności 
inwestowania w turystykę i rekreację

III. Ocena dobrych i słabych stron poszczególnych gmin

1. Gmina Domaszowice

Mocne strony:
- duża ilość obiektów zabytkowych (Gręboszów)
- pomniki przyrody i parki dworskie
- postać poety Jana Skali
- ciekawe nazwy miejscowości: Włochy, Piekło, Wygoda
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- zbiornik wodny: „Karier”
- planowany użytek ekologiczny „Międzybrodzie”
- aktywnie działające Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Siemysłów, Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi Strzelce, OSP, kombatanci
- położenie przy drodze krajowej Oleśnica-Kluczbork, linia kolejowa Oleśnica-Kluczbork
- brak przemysłu, gmina o charakterze rolniczym

Słabe strony:
- słabo rozwinięta sieć rzeczna
- słabo rozwinięta baza turystyczna (noclegi, restauracje)
- brak ścieżek rowerowych
- niezagospodarowany zbiornik wodny „Karier”

2. Gmina Lubsza

Mocne strony:
- dobre położenie przy drogach krajowych Brzeg-Namysłów oraz Pisarzowice-Opole
- bliskość miast wojewódzkich: Wrocławia i Opola
- lasy/rezerwaty przyrody: Leśna Woda, Lubsza, Rogalice i Śmiechowice, będące częścią 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
- wytyczone ścieżki rowerowe i trasy edukacyjne
- interesująca sieć rzeczna

Słabe strony:
-mała ilość obiektów zabytkowych
-słabo rozwinięte zaplecze turystyczne 

3. Gmina Łubniany

Mocne strony:
- ciekawa agroturystyka w Brynicy i Dąbrówce Łubniańskiej (jazdy konne, przejażdżki 
bryczką, padok z przeszkodami, wypożyczalnie zaprzęgów konnych)
- cudowne źródełko „Studzionka” w Dąbrówce Łubniańskiej
- rozwinięta sieć rzeczna (atrakcje dla wędkarzy, spływy kajakowe) i ciekawe wydmy  
w okolicach Dąbrówki Łubniańskiej 
- znacząca znajomość języka niemieckiego
- Jełowa: konferencja w Jełowej, stacja  PKP
- zabytki: m.in. drewniany kościół św. Barbary w Kolanowicach, drewniane spichlerze  
w okolicach Dąbrówki Łubniańskiej  
- ciekawy budynek współczesny - „Igloo” w Dąbrówce Łubniańskiej – obserwatorium 
astronomiczne
- aktywnie działające grupy (Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej) i twórcy 
(malarstwo, garncarstwo, zdobnictwo porcelany, hafciarstwo): 
- bliskość Opola (18 km), położenie przy drodze krajowej Opole-Łódź
- położenie blisko jezior turawskich (np. z Jełowej 5 km)
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- brak dużych zakładów przemysłowych 
- teren 135 ha przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na ośrodek 
wypoczynkowo-rekreacyjny

Słabe strony:
- nieczynne linie kolejowe: Jełowa-Namysłów  
- słabe zainteresowanie rozwojem agroturystyki w skali całej gminy

4. Gmina Murów

Mocne strony:
- dobra baza gastronomiczno-noclegowa (z ciekawymi pomysłami np. Stobrawska Śliwowica 
Borowa w Ekoland Murów)
- znacząca znajomość języka niemieckiego
- aktywnie działające stowarzyszenia (Stowarzyszenie Miłośników Murowa, Stowarzyszenie 
Budkowice, Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej  
w Murowie)
- dyskoteka „Azteka” w Starych Budkowicach
- atrakcje w Zagwiździu: ogród botaniczny, sala muzealna – muzeum odlewnictwa, 
zabytkowe urządzenia techniczne
- dwie linie kolejowe Opole-Kluczbork, Jełowa-Namysłów
- bliskość do Opola i Turawy 
- duża lesistość terenu (prawie 75%), pomniki przyrody, ciekawe gatunki zwierząt
- dobrze rozwinięta sieć rzeczna, stawy rybne
- współpraca ze Zbiorczą Gminą Valendar
- nieaktywne linie kolejowe – możliwość wykorzystania zastanej infrastruktury w celu 
stworzenia atrakcji turystycznej – imprezy na torach
Słabe strony:

- nieaktywne linie kolejowe (poza wykorzystywaną bocznicą Jełowa-Murów) - słaby dojazd 
do poszczególnych miejscowości

5. Gmina Namysłów

Mocne strony:
- położenie blisko trasy Wrocław-Warszawa oraz autostrady A4
- ciekawa przyroda - użytki ekologiczne („Młyńskie Stawy”, „Bagno Młynki”), zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy „Wyspa na rzece Widawie” (rozlewisko Widawy i wyspa  
z drzewostanem lęgowym)
- zachowany średniowieczny układ urbanistyczny miasta
- liczne zabytki w Namysłowie (kościoły, ratusz, kapliczki) oraz miejscowościach należących 
do gminy (pałace, kościoły, dwory)
- ciekawe anegdoty: legenda smogorzowska 
- opracowane trasy turystyczne w Namysłowie (okólna, działkowa, leśna, parkowa, 
michalicka), Szlak Drewnianych Kościołów
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- opracowanie koncepcji rewaloryzacji zabytków i rozpoczęcie prac
- zespół pałacowo-parkowy w Minkowskim

Słabe strony:
-zbyt niskie inwestycje w renowacje zabytków

6. Gmina Pokój

Mocne strony:
- bogata sieć rzeczna, liczne stawy hodowlane i oczka wodne, punkty widokowe
- zabytkowe obiekty architektury objęte ochroną konserwatora zabytków (domy, kościół, 
ogrody francuski i angielski)
- umiejscowienie w sercu gmin należących do LGD Stobrawski Zielony Szlak
- wyznaczone trasy rowerowe 
- rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna (w tym przejażdżki konne, polowania)
- nieduża odległość do Opola (30 km)
- ciekawa i pozytywnie kojarząca się nazwa

Słabe strony:
- brak połączeń kolejowych
- brak ważniejszych arterii komunikacyjnych przebiegających przez teren gminy

7. Gmina Popielów:

Mocne strony:

- rozwinięta i ciekawa baza noclegowo-żywieniowa (z pomysłami -np. skansen maszyn 
rolniczych w Starych Kolniach)
- stadniny koni
- produkty regionalne: pierogi postne, żółty ser, krupnik
- aktywne grupy kulturalno-społeczne (rady parafialne, rady sołeckie, Stowarzyszenie 
Miłośników Karłowic, koła łowieckie, grupa aktywnych kobiet)
- ścieżki przyrodnicze i ścieżki rowerowe, wydmy śródleśne, grądy odrzańskie, chronione 
gatunki roślin i zwierząt
- zabytki: kościoły, średniowieczny zamek myśliwski w Karłowicach, drewniany kościół na 
trenie cmentarza w Popielowie
- postać Jana Dzierżonia w Karłowicach
- ciekawe inicjatywy lokalnej społeczności – Święto Pieroga w Starych Kolniach
- rozwinięta współpraca międzynarodowa (Słowacja, Czechy, Węgry, Niemcy)
- duży obiekt sportowo-rekreacyjny w Popielowie – hala sportowa

Słabe strony:

- słabo rozwinięta informacja turystyczna
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8. Gmina Świerczów

Mocne strony:

- rozwinięta sieć rzeczna, stawy hodowlane
- wytyczone ścieżki rowerowe 
- zabytki: kościoły, pałace, rzeźby (atrakcyjny zabytkowy zespół pałacowo-parkowy  
w Starościnie)
- dobrze rozwinięta baza noclegowo-żywieniowa

Słabe strony:

- słabo rozwinięta sieć informacyjna w powiązaniu z całym obszarem działania LGD 
Stobrawski Zielony Szlak

 Analiza walorów gmin pod kątem zasobów naturalnych i kulturowych w 
kontekście ich przynależności do LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz analiza słabych 
i mocnych tron poszczególnych gmin, pozwala na określenie słabych stron dla całego 
mikroregionu. 

Wymienić tu należy: 
- słabo rozwinięta współpraca gmin
- niewystarczająca promocja mikroregionu
- stosunkowo niski standard bazy turystycznej i żywieniowej
- brak jednolitej koncepcji wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych
- brak oznaczeń atrakcji turystycznych 
- słabe wykorzystanie potencjału poszczególnych gmin (np. stawów, czy przemysłu 
drzewnego)
- nieprzystosowanie lokalnej społeczności do organizacji turystyki oraz jej zaplecza 
(noclegów, restauracji, stacji paliw)
- słaba infrastruktura drogowa, brak chodników
- brak kompleksów sportowo-rekreacyjnych (basenów, ośrodków spa, krytych placów 
zabaw), które są alternatywną na złą pogodę
- zły stan techniczny obiektów zabytkowych 
- brak ujednoliconych i ciekawie opracowanych informacji na stronach internetowych 
poszczególnych gmin oraz stronie LGD
- słaba estetyka w niektórych rejonach gmin
 Nie bez znaczenia są również takie aspekty jak: bezrobocie, ucieczka młodych ludzi 
do  dużych miast oraz brak infrastruktury pod budownictwo. 
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IV. Analiza narzędzi promocji - strony internetowe poszczególnych gmin, strona 
internetowa LGD - pod kątem przynależności do LGD Stobrawski Zielony Szlak

Gmina Domaszowice ma swoją stronę internetową pod adresem 
www.domaszowice.pl. Jest w niej szereg informacji, zarówno na 
temat bieżących spraw gminy, jak i na temat historii, zabytków 
itp. Strona główna podzielona jest na tematyczne podrozdziały: 
informacje bieżące, wybory, dostęp do aktów normatywnych, 
informacje o gminie, polecane linki, urząd gminy, system 
informacji o środowisku, e-urząd mieszkańca Opolszczyzny oraz Leader, gdzie swoją 
podstronę ma „Obszar Partnerstwa Stobrawski Zielony Szlak” - można dowiedzieć się, na 
czym polega współpraca z ramach partnerstwa oraz, kto w gminie odpowiada za informacje 
w sprawie projektów. Nie ma odesłania na stronę LGD Stobrawski Zielony Szlak.

Gmina Lubsza ma swoją stronę internetową pod adresem: www.
lubsza.ug.gov.pl. Można na niej znaleźć podrozdziały dotyczące 
aktualności, urzędu gminy, Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 
oferty gminy, jej strategii, projektów, a także władz gminy. Nie 
ma wzmianki o przynależności do LGD Stobrawski Zielony 
Szlak, nawet wśród tzw. ciekawych linków. 

Gmina Łubniany ma swoją stronę internetową pod adresem: 
www.lubniany.pl. Można na niej znaleźć wiele ciekawych 
informacji na temat miejscowości należących do gminy, dane 
teleadresowe itp. Jest galeria, druki do pobrania oraz mapa 
interaktywna gminy. W dziale informator - adresy stron 
internetowych znajduje się odnośnik kierujący internautę na 
stronę LGD Stobrawski Zielony Szlak. 

Gmina Murów ma swoją stronę internetową pod adresem: www.
murow.pl. Można na niej znaleźć niezbędne informacje na temat 
gminy raz miejscowości do niej należących. Na stronie głównej 
są zakładki do aktualności, wzorów dokumentów, przetargów 
itp., ale są również atrakcyjnie przedstawione odnośniki do 
atrakcyjnych miejsc czy aktywnie działających społeczności. Nie 
ma informacji na temat LGD Stobrawski Zielony Szlak. 

Gmina Namysłów ma swoją stronę internetową pod adresem: 
www.namyslow.eu. Strona jest bogato uzupełniona, zarówno pod 
względem historii, jak i gospodarki, kultury czy spraw czysto 
informacyjno-administracyjnych. Nie ma na niej widocznej 
informacji o LGD Stobrawski Zielony Szlak.
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Gmina Pokój ma swoją stronę internetową pod adresem: www.
gminapokoj.pl. Jest na bieżąco aktualizowana, zawiera szereg 
przydatnych informacji. Strona główna zawiera odnośniki  do 
takich działów jak: niezbędnik informacyjny, charakterystyka 
gminy, nieruchomości na sprzedaż, zamówienia publiczne, 
planowanie przestrzenne, gospodarka,  przyroda, turystyka, kultura 
i sport, ochotnicza straż pożarna, organizacje pozarządowe, rys historyczny, współpraca 
zagraniczna, życie religijne. Przy tym wszystkim jest również odnośnik (w formie baneru) 
do LGD Stobrawski Zielony Szlak. 

Oficjalna strona gminy Popielów znajduje się pod adresem:  
www.popielow.pl. Ma ciekawie podzieloną strukturę strony: na 
skróty, dla mieszkańca, dla turysty, dla inwestora, co daje jej 
przejrzystość. W skondensowany i jednoczesnie ciekawy sposób 
można na niej poznać również miejscowości należące do gminy. 
W ramach stron, które warto odwiedzić na drugim miejscu 
znajduje się LGD Stobrawski Zielony Szlak.

Gmina Świerczów ma swoją stronę internetową pod adresem: 
www.swierczow.pl. Można na niej znaleźć wiele przydatnych 
informacji, które są przedstawione w przejrzysty sposób. 
Podzielone na dwie części: informacyjną dotyczącą bieżących 
spraw gminy (adresy, inwestycje, sołectwa) oraz tę dotyczącą 
m.in. kultury, historii, oświaty, turystyki, zabytków i sportu  Jest 
również odnośnik do LGD Stobrawski Zielony Szlak.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski 
Zielony Szlak ma swoją stronę internetową pod adresem www.
stobrawskiszlak.pl. Można dowiedzieć się z niej, jakie są główne 
cele i założenia stowarzyszenia, poznać władze stowarzyszenia 
oraz treści podejmowanych działań. Dla zainteresowanych 
turystyką są np. informacje na temat Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego. 

 Promocji działalności stowarzyszenia, jak i poszczególnych gmin służą 
organizowane przedsięwzięcia takie jak:
■ konkursy (piosenki turystycznej, fotograficzny, na najładniejszą zagrodę, literacki „Ze 
Śląskiem na Ty”, „Poznajmy talenty naszych mieszkańców”)
■ dożynki gminne
■ lokalne święta (np. Stobrawskie Święto Produktów Lokalnych w miejscowości Ładza, 
Dzień Ziemniaka w Murowie, „Kulinarne Dziedzictwo” i  „Kultura Nocą” we wsi Łubniany, 
Dni Pokoju, Święto Winobrania w Kowalowicach, Święto Pieroga w Starych Kolniach)
■ zawody wędkarskie, nordicwalking, obozy przetrwania – Murów, spływy kajakowe  
w gminie Lubsza i gminie Popielów
■ udział w wystawach i targach poza terenem LGD
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■ działania właścicieli gospodarstw agroturystycznych, np. Ekolandia w Murowie organizuje 
„Weekend na szóstkę pod dudkiem”, proponują też poczęstunek Stobrawską Śliwowicą 
Borową, spotkania w Lewandówce – gospodarstwie agroturystycznym Państwa Gorków, 
zawody w paintbola

 Gminy wydają foldery, nawiązują partnerską współpracę z gminami w innych 
krajach, nawiązują współpracę z prasą lokalną w celu promowania działalności. Niektóre 
podejmują też próby szukania trafionych haseł promocyjnych:

„Namysłów... gmina z charakterem”

„Spotkajmy się w Pokoju”

„Siemysłów - wieś rolnicza, bo są pola, ekologiczna - bo są lasy, 
zintegrowana - bo są ludzie, którzy słyną ze współpracy”

 Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak aktywnie realizuje lokalne strategie 
rozwoju. Wśród zrealizowanych projektów wymienić można na przykład promocję 
turystyczną gminy Domaszowice (wydanie folderu i mapy turystycznej), projekt pod hasłem 
„Zalew Michalice oazą wędkarstwa na Stobrawskim Zielonym Szlaku” (impreza sportowa 
promująca rozwój turystyki wędkarskiej), budowę Sołeckiego Domu Spotkań w Starościnie 
(budowa wraz z wyposażeniem), remont i wyposażenie Huty Żelaza w Zagwiździu, a także 
dożynki gminne (Popielów, Domaszowice, Świerczów). Ogółem w 2010 r. za pośrednictwem 
LGD Stobrawski Zielony Szlak zrealizowano działania na ogólną kwotę 1.937.687,87 zł  
z czego 1.750.737,22 zł z „Odnowy i rozwoju wsi” oraz  186.950,65 zł  „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju - małe projekty”.

STOBRAWSKI
Z I E L O N Y
S Z L A K
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Koncepcje w zakresie budowy infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, 
rozwoju usług turystycznych oraz promocji i ochrony najcenniejszych 

walorów obszaru.

 Przy opracowywaniu koncepcji w zakresie budowy infrastruktury rekreacyjnej  
i turystycznej, rozwoju usług turystycznych oraz promocji i ochrony najcenniejszych 
walorów obszaru nie można pominąć określenia odbiorców prowadzonych działań. Należy 
brać pod uwagę następujące grupy docelowe:

■ rodziny z dziećmi - ze względu na rosnące tempo życia duża część społeczeństwa swój 
wolny czas wykorzystuje na bycie z rodziną; chętnie jest to aktywny wypoczynek, przy 
organizacji którego trzeba brać pod uwagę różne grupy wiekowe 

■ obywatele Niemiec - ze względu na niemieckie powiązania historyczne cenne byłyby tzw. 
„podróże sentymentalne”

■ pracownicy (zarówno firm „rodzinnych”, jak i dużych korporacji) - coraz częściej 
organizowane są spotkania wyjazdowe, chętnie wybierane są „nietuzinkowe” sposoby 
spędzania czasu w gronie współpracowników (np. obozy przetrwania, rajdy rowerowe)

■ dzieci i młodzież - edukacja najmłodszych zawsze się opłaca
Analiza zasobów gmin należących do LGD Stobrawski Zielony Szlak pozwala sprecyzować 
koncepcje rozwoju mikroregionu w sposób adekwatny do posiadanych zabytków, 
znajdujących się na tym terenie zasobów naturalnych oraz potencjalnych możliwości 
lokalnej społeczności.  

I. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej:

■ infokioski z mapą turystyczną i najważniejszymi informacjami

 Infokiosk to urządzenie komputerowe, najczęściej wyposażone w ekran dotykowy, 
służący poruszaniu się po działach informacji. Może ono mieć połączenie z Internetem tak, by 
można było korzystać z informacji tam zawartych. Najlepszym rozwiązaniem jest powiązanie 
za pomocą sieci dowolnej ilości infokiosków z taką samą aplikacją wyświetlaną jednocześnie 
na wszystkich ekranach. Urządzenia te są ustawiane w przestrzeni ulicy lub urzędu w 
celu zapewnienia stałego, swobodnego dostępu do informacji turystycznej, gospodarczej 
lub społecznej. Forma takiego urządzenia może być dowolna np. słup, pylon lub boks  
z wydzielonym ekranem. W infokiosku może być prezentowana dowolna treść, uaktualniana 
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w razie potrzeby przez informatyka za pomocą wbudowanego łącza internetowego. Realizacja 
takiego systemu może być przeprowadzona przy okazji projektu z zakresu turystyki, edukacji lub  
o charakterze społecznościowym.
 Korzyści, w porównaniu do kosztów związanych z inwestycją w infokioski, 
są ogromne: stały dostęp do aktualnej bazy informacyjnej, dodatkowa możliwość 
wykorzystania systemu do celów komercyjnych - znacznie może obniżyć koszty eksploatacji, 
nawet przynosić zyski. Przy realizacji przedsięwzięcia np. Huta żeliwa w Zagwiździu lub 
Szlak Kolejowy w Jełowej, tego typu urządzenia mogą służyć jako punkty informacyjne  
w danym miejscu. Za pomocą infokiosku turysta może zorientować się o dostępności usług 
noclegowych i dokonać rezerwacji lub zasięgnąć informacji na temat danego miejsca.

■ parki linowe i tory przeszkód, miejsca biwakowe na terenach leśnych

 Wiele miejsc na terenie Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego objętych jest ścisłą ochroną. 
Tym bardziej wskazane jest wytyczanie miejsc 
dostępnych dla turystów. Dodatkowe zwiększenie 
ich atrakcyjności, na przykład w postaci utworzenia 
parku linowego, dałoby szanse na zwiększony ruch 
turystyczny. Poza tym byłby miejscem do sprawdzenia 
siebie na przygotowanych torach przeszkód (testy 
sprawnościowe) czy w zadaniach na wysokości. 
Wszystkie tego typu atrakcje są atestowane i w pełni  
bezpieczne, przy ich tworzeniu można skorzystać z modułów przeznaczonych dla osób w 
każdym wieku, co pozwala na zorganizowanie wypoczynku rodzinnego. Poza tym koszt 
inwestycji zwraca się w miarę szybko. 

■ trasy rowerowe i konne, narciarskie

 Część tras rowerowych jest już opracowana 
(np. gmina Lubsza, gmina Pokój, gmina Popielów), 
wymagają one jednak usystematyzowania we 
wszystkich gminach, tak by można było łączyć 
trasy rowerowe i stworzyć propozycje konkretnych 
wycieczek  krajobrazowo - turystycznych poka-
zujących zasoby naturalne i zabytki w różnych 
częściach działania LGD. Ciekawą formą spędzania 
czasu mogłyby być wycieczki konne z noclegami. 
Walory krajobrazowe mogą się stać podstawą 

do opracowania strategii rozbudowy sieci ścieżek rowerowych oraz tras hippicznych  
z zapleczem noclegowym. Do tego jest niezbędna współpraca gmin bez stosowania 
podziałów granicznych między nimi.
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■ trasy piesze - ścieżki edukacyjne

 Przedstawienie informacji o zasobach 
naturalnych w przystępny i obrazowy sposób 
pozwala zachęcić do odwiedzania miejsc na 
terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
Dzięki opracowanym i wytyczonym trasom można 
zorganizować ciekawe wycieczki, szczególnie  
o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. 
Należy ukierunkować działania w stronę zwiększenia 
ilości ścieżek, zaopatrzenia je w tablice, plansze 
informacyjno-poznawcze oraz miejsca wypoczynku 

(drewniane stoły, ławy, zadaszenie, kosze na śmieci itp.). Przy opracowywaniu koncepcji 
można posłużyć się przykładem gmin Lubsza i Pokój. W tej pierwszej Nadleśnictwo Brzeg 
opracowało ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną koło rezerwatu Lubsza (jest na niej 10 stacji, 
np. opis rezerwatu oraz zdjęcia i charakterystyka ptaków). W drugiej, opracowanej przez 
Nadleśnictwo Kup, koło wsi Ładza, można zobaczyć 8 tablic opisujących gospodarkę leśną.

■ zagospodarowanie zbiorników wodnych 
 
 Korzystanie z wodnych dobrodziejstw 
danego ternu jest jedną z największych atrakcji, 
głównie ze względu na możliwość spędzania czasu 
przez całe rodziny. Dlatego należy wykorzystać 
znajdujące się na terenie działania LGD zbiorniki 
wodne (Michalice, „Karier”), tak by turyści, ale 
też mieszkańcy gmin, mogli korzystać z bazy 
rekreacyjno-wypoczynkowej nad wodą. Niezbędne 
będzie zorganizowanie w okolicy bazy noclegowej 
oraz żywieniowej, ale także takich atrakcji na miejscu jak: wypożyczalnia sprzętu (rowery 
wodne), ratownik, zaplecze sanitarne, plac zabaw dla dzieci. Będzie to również doskonałe 
miejsce do umieszczenia tablic informacji turystycznej, których celem będzie zachęta do 
zwiedzania wielu ciekawych miejsc na terenie LGD Stobrawski Zielony Szlak. 

■ podświetlenie obiektów

 Przygotowanie oświetlenia obiektów zabytkowych spowoduje lepszą ich   
widoczność, przez co dodatkowo może przyciągnąć uwagę osób będących na ternie 
przejazdem. W ten sposób mogą stanowić dla nich zachętę na przyszłość. 
 Poza tym w ramach różnego typu przedsięwzięć o charakterze turystycznym 
można zorganizować tzw. nocne zwiedzanie, co przy oglądaniu np. pałaców może stanowić 
dodatkową atrakcję (w połączeniu np. z ciekawą, mroczną muzyką, zapalonymi w oknach 
świecami oraz nocną przejażdżką zaprzęgiem konnym). Ciekawą imprezą mogłoby być na 
przykład Halloween, na którym można spotkać wójta przebranego za babę-jagę.
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■ tablice informacyjne 

 Tablice informacyjne są podstawą w komunikacji 
z turystami. Postawione w najbardziej newralgicznych  
i widocznych miejscach pozwolą potencjalnym turystom 
czerpać przyjemność ze zwiedzania. 
 Powinny być przygotowane na terenie wszystkich gmin 
należących do LGD Stobrawski Zielony Szlak w sposób 
ujednolicony i usystematyzowany. Oprócz wskazywania 
kierunku zwiedzania czy wskazywania konkretnego obiektu 
zabytkowego, powinny zawierać hasła przyciągające uwagę 
oraz logo LGD, wskazujące na jednolite przygotowanie 
atrakcji turystycznych w danym mikroregionie.

■ poszerzanie strefy zabytków

 Chodzi o wzbogacanie i poszerzanie 
terenów przyzabytkowych, na przykład o miejsce 
do odpoczynku (ławki, stoliki, toalety, ale też czyste 
trawniki), mapy (na przykład pokazujące inne atrakcje), 
czy infokioski. Istotne jest również porządkowanie 
przyległego terenu - wycięte chaszcze, pozbierane 
śmieci. W przypadku zabytków znajdujących się „po 
sąsiedzku” można rozplanować rozbudowanie terenu 
znajdującego się między nimi (np. o plac zabaw dla dzieci) oraz oznaczenie kierunków 
zwiedzania itp. 

■ odrestaurowywanie obiektów zabytkowych
 

 To inwestycja kosztowna i długofalowa, ale niezbędna, 
jeśli turystyka lokalna mikroregionu ma być 
konkurencyjna do turystyki w innych miejscach Polski. 
 Wskazane jest na przykład odtworzenie układu parku 
w Pokoju, a następnie umieszczenie jednorodnych 
tablic przy wszystkich elementach, które pozostały po 
dawnym ogrodzie francuskim (np. głazy narzutowe); 
poza tym w ogrodzie francuskim jest wiele ciekawych 
drzew, w tym również egzotycznych - trzeba to 

uwypuklić. Przed śpiącym lwem jest okrągły plac przeznaczony do tańców itp. - można tam 
zrobić rozstrzygnięcie konkursu na bajkę o lwie śpiącym w Pokoju (patrz pkt.III) wraz ze 
wspólną zabawą i spacerem po parku. Podczas spotkania można czytać fragmenty „Opisu 
podróży do Carlsruhe...”, a ponieważ w parku była przez moment herbaciarnia, można to 
nazwać spotkaniami przy herbacie
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■ budownictwo letniskowe

Budownictwo letniskowe z zapleczem turystycznym, takim jak: baseny, place zabaw, korty 
tenisowe, świetlice (billard, stół do tenisa stołowego) może stać się szansą na długofalowe 
przyciągnięcie nie tylko turystów z odległych zakątków Polski, ale również z leżących 
niedaleko miast wojewódzkich (Wrocław, Opole), dla których obszar LGD Stobrawski 
Zielony Szlak stałby się regularną weekendową bazą wypadową.

II. Rozwój usług turystycznych

■ wioski tematyczne 

 Koncepcja ukierunkowania niektórych miejsco-
wości pod względem opracowania jednolitego produktu 
turystycznego gdzie „kompleksowo” obsługiwano by 
konkretnego turystę. Ciekawym pomysłem jest również 
opracowanie trasy turystycznej dla całej rodziny (pieszo 
– rowerowej) wraz z zapleczem gastornomiczno – nocle-
gowym w poszczególnych miejscowościach Stobrawskiego 
Zielonego Szlaku.

■ szlak starych kolei - wycieczki drezyną i trasa turystyczna 

 Trasa kolejowa z Opola do Namysłowa 
powstała 1 sierpnia 1889 roku. Po raz pierwszy 
została zamknięta w 1992 r. dla ruchu pasażerskiego 
i towarowego i był to odcinek z Jełowej do 
Namysłowa. Na odcinku Jełowa - Mańczok linia 
jest obecnie nieprzejezdna z powodu ubytków w 
szynach i dewastacji infrastruktury. W roku 2005 
został otwarty ponownie odcinek Opole - Jełowa. 
Począwszy od strony Namysłowa pozostały kolejno 
następujące stacje: Ziemiełowice, Jastrzębie Śląskie, 

Biestrzykowice, Dąbrowa Namysłowska, Pokój, Okoły, Murów, Mańczok, Jełowa. Mają one 
swoją lokalizację na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
 Od dawna różnego rodzaju stowarzyszenia i inne lokalne organizacje próbują 
zaadaptować i wykorzystać nieczynne stacje kolejowe do celów turystycznych bądź 
jako bazy informacyjne lub wręcz noclegowe. Wiele takich przedsięwzięć ma charakter 
cykliczny. Związane są one zarówno ze szlakami kolei wąskotorowej jak i normalnotorowej. 
(Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, Koszalińska Kolej Wąskotorowa, 
Towarzystwo Kolei Izerskiej). 
 Wokół takiego miejsca odbywa się szereg imprez o zasięgu lokalnym jak  
i międzynarodowym. Skupiają one i pobudzają turystykę rodzinną i zachęcają do 
spędzenia wolnego czasu wraz z rodziną. Podczas imprezy można urządzić piknik jak  
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i wyścigi drezyną. Odrestaurowana stacja służąca jako baza turystyczna lub gastronomiczna 
może zostać wyposażona w Infokiosk i szeroki wybór przewodników i informatorów na 
temat mikroregionu. Jest to dobre miejsce do promocji poszczególnych gmin i całego 
stowarzyszenia. Koncepcja zagospodarowania nieczynnej trasy kolejowej może być także 
uwzględniona przy okazji realizacji np. wioski tematycznej o charakterze kolejnictwa.

■ rozwój wyrobu produktów lokalnych 

 Na terenach gmin należących do LGD Stobrawski Zielony Szlak można  
spotkać wiele ciekawych produktów lokalnych, zarówno żywieniowych (ser, pierogi, 

miód), jak i innych (wyroby ceramiczne, 
hafciarskie, malarskie). Można również pomyśleć  
o wykorzystaniu potencjału, jakim jest na tym 
terenie drzewo - rzeźbione figurki czy kapliczki 
mogłyby stać się atrakcyjną pamiątką (np.  
z cudownego źródełka). 
 Zebranie wszystkich dostępnych produktów 
lokalnych i utworzenie stoiska prezentującego te 
produkty (na targach, wystawach, ale też podczas 
imprez lokalnych na danym terenie) byłoby okazją 

do uwypuklenia lokalności oraz dbałości mieszkańców o atrakcje dla potencjalnych turystów. 
Rozwiązanie takie byłoby korzystne również dla samych mieszkańców, którzy bezpośrednio 
mogliby odnosić korzyści finansowe związane z pobytem turystów na tym terenie. Produkty 
lokalne odpowiednio przygotowane mogłyby być nie tylko elementem „do skosztowania” na 
miejscu, ale także ciekawym prezentem, co warte podkreślenia - również do wykorzystania 
przez gminy w przy przypadku goszczenia zagranicznych delegacji czy przedstawicieli 
innych urzędów. 

■ szkoły i obozy przetrwania

 Potencjał terenu działania LGD tkwi 
głównie w pięknych lasach. Ich walory można 
wykorzystać do wielu atrakcyjnych przedsięwzięć, 
które będą formą aktywności z adrenaliną. Na 
przykład: 
- obozy przetrwania pod hasłem „Przez trzy dni 
nie wyjdziesz z lasu” (z noclegami i wyżywieniem 
w środku lasu)
- weekend z leśną adrenaliną - przygoda w parku 
linowym - atrakcja dla grup zorganizowanych 
(grup młodzieżowych, grup pracowników)
- leśne podchody - atrakcja dla młodszych grup wiekowych, dla których nocleg w lesie 
mógłby być dużym wyzwaniem; interesujące zadania mogłyby przeplatać się z elementami 
edukacyjnymi - można wykorzystać istniejące ścieżki edukacyjne (np. gmina Lubsza)  
i zastosować metodę nauka przez zabawę,

30



- leśne przeprawy rowerowe - wbrew pozorom przedarcie się przez niektóre leśne ścieżki 
może być nie lada wyzwaniem; przeprawę można połączyć z konkursem fotograficznym na 
najpiękniejsze fragmenty lasu napotkane przy drodze
- paintball - zabawa w strzelanie - niedroga, a atrakcyjna forma wspólnego spędzania czasu, 
szczególnie popularna wśród grup pracowników dużych korporacji

■ imprezy tematyczne

 Można je organizować przy wykorzy-
staniu istniejącego zaplecza, choćby w postaci 
gospodarstw agroturystycznych czy mieszkańców 
specjalizujących się w lokalnym folklorze. Niech 
to będą na przykład warsztaty ręczne dla kobiet - 
takie jak: szydełkowanie, filcowanie, wyszywanie 
itp., najlepiej połączone z nauką (babcie  
i matki uczą córki i wnuczki, czyli coś łączącego 
pokolenia). W Murowie niech to będzie znany 
w całej Polsce konkurs budowania muru, a w Karłowicach impreza pszczelarska im. Jana 
Dzierżona.  Z kolei przy gospodarstwie Buffalo Ranch można zorganizować imprezę  
w klimatach dzikiego zachodu, np.: lot miłośników muzyki country, na którą zaproszenie 
dostają Niemcy z miasta partnerskiego.
 Dodatkowo wskazane jest kontynuowanie imprez, które odbywają się na danym 
terenie, takich jak choćby święto winobrania w Kowalowicach czy Dzień Ziemniaka  
w Murowie. Warto popracować nad sposobem ich promocji,  

■ weekendy relaksacyjne 

Cisza i spokój, czyste powietrze - uzdrowiskowe 
klimaty, których szuka niejeden zmęczony  
pędem miejskiego życia człowiek. Z myślą 
o nim warto rozwinąć usługi turystyczne  
w kierunku relaksu połączonego z upiększaniem 
ciała (spa, zabiegi kosmetyczne). Rewelacyjnym 
rozwiązaniem byłoby połączenie tego z pro-
gramem diety (odchudzającej, oczyszającej 
itp.) i aktywnym wypoczynkiem - są już 
do tego podstawy na przykład w Murowie. 
Dla chętnych aktywnego i jednocześnie 

upiększającego wypoczynku atrakcją byłoby nordicwalking, aerobic, narty biegowe oraz 
wycieczki rowerowe. 
 Inną wartą przemyślenia koncepcją jest „weekend bez komórki i Internetu” - 
propozycja dla przepracowanych, połączona z lekkimi zajęciami fitness (zajęcia z dziedziny 
body and mind) - np. body art, joga itp. oraz z warsztatami psychologicznymi (w kontekście 
szukania czasu dla siebie, na realizację swoich pasji i zainteresowań) - doskonała odskocznia 
dla mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny. 
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■ spływy kajakowe 

 Budowa przystani i zagospodarowanie rzeki 
Odry. Wiele cieków wodnych na terenie LGD jest 
spławnych bądź coałorocznie lub sezonowo. W połą- 
czeniu z infrastrukturą agroturystyczną można opracować 
koncepcję rozwoju terenu pod tym kątem.
 Cały kompleks dorzecza Odry znajdujący się 
na terenie Sobrawskiego Parku Krajobrazowego nadaje 
się na budowę infrastruktury towarzyszącej spływom 
kajakowym. W powiązaniu z bazą agroturystyczną 
z terenów gmin stobrawskich ma szanse na rozwój. 
Przykładem może być miejsce ujścia Budkowiczanki do 
rzeki Stobrawy w miejscowości Stare Kolnie. Nieopodal 
znajduje się świetlica wiejska z miejscami noclegowymi, oraz dogodne miejsce do 
wypoczynku i biwakowania. W skład infrastruktury kajakowej powinna wejść przystań, 
by można odpocząć i wyciągnąć kajak na brzeg, a także miejsce przy którym mógłby się 
odbyć załadunek łodzi na przyczepy oraz ich transport. Ważne jest także umiejscowienie 
w niewielkiej odległości punktu zaopatrzenia w żywność oraz bazy noclegowej. W celach 
informacyjnych może także służyć infokiosk. Długość rzek branych pod uwagę przy 
budowie bazy kajakowej pozwala podzielić trasy na co najmniej 2 lub 3 części. Tego typu 
rekreacja staje się coraz bardziej popularna wśród turystów, a budowa bazy może znacząco 
uatrakcyjnić te tereny. Przedsięwzięcie tego typu może posłużyć do integracji całego terenu 
stowarzyszenia, gdyż wspólne działanie wymusza potrzebę kontaktów między gminami  
i poszczególnymi podmiotami w celu przedstawienia lepszej oferty.

■ wędkarstwo, rozwój hodowli ryb

 Przygotowanie informacji o terenach do wędkowania 
(gdzie można, jakie zgody, jakie ryby itp.) oraz zachęcenie 
mieszkańców do inwestowania w rozwój hodowli ryb  to dobry 
pomysł na zwiększenie oferty turystycznej. Atrakcją przy 
niektórych stawach mogłoby być hasło: „Sam możesz złowić 
swoją złotą rybkę”.
 
■ grzybobranie, zbieranie jagód

Tereny znane są z lasów bogatych w grzyby i jagody. 
Organizowanie wycieczek na grzybobranie i zbieranie 
jagód może być stosunkowo niedrogim, a atrakcyjnym 
pomysłem na spędzanie wolnego czasu. Z ofertą tego typu 
przedsięwzięć można zwrócić się m.in. do zakładów pracy.  
W ramach uatrakcyjnienia inicjatywy można zorganizować 
leśny piknik dla przybyłych turystów, nawet za symboliczną 
złotówkę na rzecz ochrony parku. 
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III. Promocja oraz ochrona najcenniejszych walorów obszarów

 Podejmowanie wymienionych wyżej form działalności w sferze turystyki daje 
promocję najcenniejszych walorów obszaru. Dodatkowo można zorganizować: 

■ spotkania edukacyjne - np. pod najstarszą w Polsce sosną wejmutką, która jest  
w miejscowości Pokój albo na szlaku punktów widokowych w gminie Pokój

■ lekcje historii: konferencja w Jełowej, szlakiem drewnianych zabytków architektury 
sakralnej (np. kościół św.Barbary w Jełowej), śladami poety Jana Skali

■ „Birdwatching” - obserwacje ptaków z przewodnikiem, lornetką i aparatem fotograficznym, 
w małych grupach tak, by nie płoszyć ptaków

■ konkursy - międzygminny konkurs wiedzy o LGD, konkurs na najciekawszą bajkę o lwie 
śpiącym w Pokoju, międzygminne zawody sportowe, konkurs wiedzy o lokalnych zabytkach, 
konkurs na najbardziej ekologiczne gospodarstwo

■ akcja pod hasłem „W poszukiwaniu ciekawostek” - akcja miałaby na celu skłonienie 
młodzieży do poszukiwania ciekawostek związanych w terenem, takich jak np.:
- W Stobrawskim Parku Krajobrazowym występuje największa ważka europejska husarz 
władca
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- po I wojnie światowej w miejscowości Żaba było mnóstwo żab - stad nazwa wsi 
- Winna Góra w gminie Lubsza - za czasów księcia Jerzego II była tam winnica
- Woskowice Górne - w XIII wieku wieś była dużym dostarczycielem wosku - stąd nazwa 
wsi
- przez Fałkowice przechodzi historyczny szlak komunikacyjny Kraków-Gniezno

■ nawiązywanie współpracy z innymi gminami - np. z miejscowością Zieleniec koło Dusznik 
Zdr.- miejsce popularne w sezonie zimowym, można tam zachęcać do odwiedzenia Zieleńca 
w gminie Pokój na Opolszczyźnie pod hasłem „Zimą Zieleniec, Latem Zieleniec”. Wskazane 
jest również organizowanie wycieczek z partnerskimi delegacjami (nie tylko urzędników, ale 
też różnych grup społecznych -np. uczniów, emerytów)

 Typowe działania promocyjne i jednocześnie ochronne walorów obszaru są 
również możliwie do zrealizowania w sposób atrakcyjny i przystępny. Zwróćmy uwagę na 
takie pomysły jak:
■ kampania pod hasłem „Ratujmy wydmę koło Lubnowa” - akcja społeczna, w której udział 
biorą szkoły, lokalne firmy

■ konkurs rysunkowy na tablice informujące o chronionych gatunkach zwierząt i roślin

■ akcja sprzątania parku w Pokoju - rozpropagowana wśród mieszkańców, zorganizowana na 
przykład we współpracy z parafią - nagrodą może być darmowa wycieczka z przewodnikiem 
po parku oraz symboliczna loteria

■ z ekologią za pan brat - akcja skierowana do młodzieży, realizowana w formie 
przygotowywania prezentacji multimedialnych lub filmów pokazujących walory 
mikroregionu

STOBRAWSKI
Z I E L O N Y
S Z L A K

niecałe 90 km... 
od Wrocławia
Stamtąd... 
tylko 25 km do

               Paryża!

WŁOCHY!

STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK
ATRAKCYJNA OAZA EUROPY
STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK
ATRAKCYJNA OAZA EUROPY

www.stobrawskiszlak.pl
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Promocja koncepcji

 Analiza zasobów naturalnych i kulturowych gmin należących do Stowarzyszenia 
LGD Stobrawski Zielony Szlak ma służyć zwiększeniu atrakcyjności mikroregionu.  
Z poczynionych obserwacji wynika, że aby to zrealizować, konieczne jest podjęcie 
określonych działań, w tym:
- rozwój międzygminnej współpracy 
- tworzenie nowych produktów turystycznych
- stałe podnoszenie jakości oferowanych usług
- zwiększenie dostępności do dóbr kultury 
- konserwacja, modernizacja obiektów zabytkowych
- aktywny udział władz gmin w podejmowanych przedsięwzięciach - również nietypowych 
(bale przebierańców, konkursy itp.) 
- rozwijanie partnerstwa z gminami spoza LGD
- włączanie się do organizacji turystycznych (np. Opolska Regionalna Organizacja 
Turystyczna)
- niestosowanie granic gmin w podejmowaniu inicjatyw mających na celu zwiększenie 
ruchu turystycznego
- zachęcanie mieszkańców wszystkich gmin do włączenia się w rozwój mikroregionu
- szukanie alternatywnych źródeł finansowania założonych inwestycji
- skanalizowanie międzygminnego przepływu informacji 
- lepsza promocja walorów obszaru, jak i działań podejmowanych przez gminy 
 Działalność promocyjna wymaga przede wszystkim ujednolicenia, gminy muszą 
pogodzić realizowanie własnych celów i potrzeb z realizacją celów i potrzeb związanych 
z przynależnością do LGD. Wiele ciekawych inicjatyw w niektórych gminach jest już 
prowadzonych, co ważne - niektóre z nich można przełożyć na pozostałe gminy. Są też 
nowe, ciekawe pomysły, warte zrealizowania. Zostały one częściowo podzielone tematycznie, 
tak by zwiększyć możliwości dotarcia do odbiorców zainteresowanych tak różną formą 
wypoczynku, jak i różnymi obiektami zabytkowymi. Wzięto również pod uwagę mocne 
i słabe strony poszczególnych gmin i całego mikroregionu. Pewne jest to, że wszystkie te 
elementy wymagają dobrej promocji. Wśród zalecanych narzędzi promocji wymienić 
można:

- banery - służące rozreklamowaniu mikroregionu - np. umieszczone na drodze nr 94 Opole-
Wrocław - przy wjeździe do Wrocławia z napisem: „Włochy-niecałe 90 km od... Wrocławia. 
Stamtąd tylko 25 km do Paryża!”; analogiczne banery można postawić przy wjeździe do 
Opola.

- teczki edukacyjne - materiały przygotowane dla nauczycieli - podstawowe informacje, 
foldery, ale też propozycje scenariuszy konkretnych lekcji

- foldery, np.:

- szlaki turystyczne piesze i rowerowe - zawierający mapkę, miejsca postojowe, opis trudności 
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trasy, a także miejsca, które warto zobaczyć
- ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe oraz przyrodniczo-edukacyjne - zawierające mapkę, 
miejsca postojowe, opis trudności trasy, a także miejsca, które warto zobaczyć
- siedem punktów widokowych w gminie Pokój - gdzie się znajdują, co można z nich 
zobaczyć, a przy okazji, gdzie można zatrzymać się na dobry obiad
- park w Pokoju - potrójnie składany folder z historią najciekawszych miejsc, zdjęciami  
i strzałkami, jak do nich dojść, można tu wpleść również jakieś stare fotografie 
- szlakiem drewnianych obiektów sakralnych - kościoły itp.
- najpiękniejsze pałace na Stobrawskim Zielonym Szlaku - zdjęcia, trochę historii
- poznaj nasze ciekawostki - do publikacji można wyciągnąć smaczki z różnych 
miejscowości 

- kalendarze - 12 kart ze zdjęciami atrakcji turystycznych wraz z opisami w języku polskim 
i niemieckim

- pocztówki, np. :

- wspólna pocztówka z partnerską miejscowością Zieleniec i hasłem: „Zimą Zieleniec na 
Dolnym Śląsku, latem Zieleniec na Opolszczyźnie”
- pocztówka z zabytkowej stacji kolejowej w Jełowej
- pocztówki z miejsc o ciekawych nazwach: Pokój, Żaba, Włochy, Paryż itp.

- informatory - tradycyjne wydawnictwa z ważnymi informacjami, np.:

- baza noclegowa na Stobrawskim Zielonym Szlaku (zdjęcia, oferta, dane teleadresowe, 
atrakcje, mapa) 
- publikacja książkowa pod hasłem „Stobrawski Zielony Szlak” zawierająca wszystkie 
niezbędne informacje na temat pobytu na terenie mikroregionu.

- gazetki tematyczne, np.:

- 3 dni na Stobrawskim Zielonym Szlaku (z propozycją noclegów po drodze, miejscami 
które warto odwiedzić itp.)
- nasze lokalne produkty - przedstawienie lokalnych produktów oraz osób je wytwarzających 
(do tego ładne zdjęcia, ciekawe historie i informacja, gdzie można dany produkt dostać, 
mogą być również przepisy na dane produkty, jeśli wytwórcy wyrażą zgodę)
- aktywnie na Stobrawskim Zielonym Szlaku - oferta: narty biegowe, kuligi, wyprawy 
rowerowe, przejażdżki konne, park linowy, tory przeszkód, szkoły przetrwania, spływy 
kajakowe - w zależności od możliwości finansowych można tę ofertę podzielić, tak by każda 
dyscyplina miała swój folder
- szlakiem starych kolei - opisy wycieczek drezyną, zdjęcia współczesne i historyczne

- naklejka, np.  potwierdzająca jakoś usług, z hasłem: „Jesteś w dobrym miejscu na 
Stobrawskim Zielonym Szlaku”
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- kolorowanka dla dzieci, np. z herbami wszystkich gmin albo z różnymi zabytkami

- teksty i materiały sponsorowane, np.:

- akcja skierowana do wędkarzy - np. tekst w gazecie dla wędkarzy, informacja dla 
stowarzyszeń itp.
- tekst w dodatkach związanych z turystyką (np. Gazeta Wyborcza)
- płatne filmy reklamowe w lokalnych stacjach telewizyjnych, np. gdzie na weekend w TVP 
Wrocław

- gadżety - najchętniej związane z terenem, może to być zarówno miód, jak i pamiątkowe 
monety; powodzeniem cieszyłyby się również albumy ze zwierzętami Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego, drewniane figurki; w zależności od podejmowanych działań zasoby 
gadżetowe można uzupełniać np. o baloniki, długopisy itp.

- plakaty - szczególnie promujące imprezy tematyczne - można je umieszczać w lokalnej 
prasie, w portalach internetowych, na stronach urzędów

- zestawy ofertowo-promocyjne - przygotowane z myślą o delegacjach, zakładach pracy, 
stowarzyszeniach, szkołach - dla każdej grupy docelowej konkretnie przygotowana oferta

- strony internetowe - to kopalnia wiedzy dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych 
terenem, wymagają dopracowania i ujednolicenia. Proponowane rozwiązania:

 1. ujednolicenie poprzez przyjęcie jednakowej kolorystyki, np. zielonej
 2. ujednolicenie poprzez umieszczenie na stronie każdej gminy oraz LGD baneru 
na długości całej strony z hasłem: „Stobrawski Zielony Szlak - Atrakcyjna Oaza Europy” - 
tu umieszczony byłyby wszystkie niezbędne informacje, a także materiały promocyjne do 
pobrania (w formie pliku .pdf)

 Dodatkowo, można zachęcić władze gmin do większego udziału w promocji 
mikroregionu. Na przykład:
-w Pokoju jest najstarsza w Polsce sosna wejmutka - pod nią można zrobić zdjęcie wszystkich 
wójtów i burmistrza Namysłowa i wykorzystać je do celów promocyjnych
-nagranie krótkiego spotu reklamowego i umieszczenie go na stronach internetowych oraz 
youtube (np. wójt na rowerze, burmistrz na koniu itp.)
-zorganizowanie międzygminnych zmagań w kuligu - drużyny na czele z lokalnymi 
włodarzami  
 Do udziału w tego typu przedsięwzięciach można zaprosić władze wojewódzkie, 
np. marszałka oraz lokalne media, np.NTO w charakterze patrona medialnego. Przy dobrej 
współpracy z mediami można podjąć się szeregu pomyślnych działań promocyjnych, np. 
segregatora i kolekcji dodatków na temat gatunków roślin i zwierząt występujących na 
terenie LGD.
 Część materiałów promocyjnych można wydać wspólnie z pozyskanymi partnerami, 
w grę mogą wchodzić np. nadleśnictwa, parafie, ale też urzędy w skali województwa czy 
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zagraniczni partnerzy. To zdecydowanie wpłynie na obniżenie kosztów, a jednocześnie 
pokaże umiejętność działania we wspólnym interesie (ochrona zasobów mikroregionu). 
Poza tym pomysły przedstawione w formie gazetki można z powodzeniem zrobić w formie 
folderu (będzie to skrócona forma) i odwrotnie, przydałoby się również przetłumaczenie 
przynajmniej części materiałów na język niemiecki i angielski. Niezbędne jest wyznaczenie 
jednostki informacyjnej (przynajmniej dwie osoby) do koordynacji działań (strony 
internetowe, rozsyłanie ofert, przygotowanie wydarzeń). Zrealizowanie przedstawionych 
koncepcji i ich promocja zależy w dużym stopniu od możliwości finansowych. 
 Warte rozpatrzenia jest również propozycja przyjęcia jednolitego hasła, na 
przykład:

STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK
ATRAKCYJNA OAZA EUROPY
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STOBRAWSKI
Z I E L O N Y
S Z L A K

DOMASZOWICE • LUBSZA • ŁUBNIANY • MURÓW • NAMYSŁÓW • POKÓJ • POPIELÓW • ŚWIERCZÓW

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak
46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8, tel./fax 077 469 36 37, 
www.stobrawskiszlak.pl; e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje  
w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Stobrawski Zielony Szlak w Pokoju.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  
4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. 
„Instytucja Zarządzajaca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”


