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Głównym celem pracy jest ustalenie czynników warunkujących rozwój badanego 

obszaru, określenie płaszczyzn aktywizacji i możliwych kierunków rozwoju wynikających     

z postępujących procesów transformacji. Główne problemy badawcze to:  

- analiza potencjału gmin w wybranych płaszczyznach uwarunkowań rozwoju,  

- identyfikacja czynników aktywizacji obszaru i próba oceny ich wpływu na               

rozwój lokalny,  

- określenie barier i zagrożeń w rozwoju badanych gmin oraz 

- klasyfikacja poziomu otwartości liderów lokalnych na innowacje. 

Biorąc pod uwagę powyżej określony cel i problemy badawcze została sformułowana 

następująca teza badawcza: Specyficzne warunki fizjograficzne i społeczno-kulturowe 

południowej części Ziemi Kłodzkiej określają w sposób istotnie limitujący możliwość 

aktywizacji tego obszaru. 

W pracy zastosowano następujące metody badawcze: badania ankietowe wśród 

liderów lokalnych, badania terenowe, analizy statystyczne i graficzne publikowanych              

i niepublikowanych źródeł i informacji oraz analizę SWOT, która pozwoliła na wydzielenie 

mocnych i słabych stron badanego obszaru oraz określenie szans i zagrożeń rozwoju. 

Badany obszar stanowi południową część Ziemi Kłodzkiej, i obejmuje cztery gminy: 

Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie. Jest to obszar dawnego 

powiatu bystrzyckiego, który od 1999 r. wchodzi w skład powiatu kłodzkiego i stanowi około 

50% jego powierzchni. Zaś ze względu na charakter górski, zamieszkuje tu jedynie około     

30 % ludności powiatu. 

Badany obszar położony jest w Sudetach Środkowych i Wschodnich, obejmując swym 

zasięgiem: Kotlinę Kłodzką, Góry Bystrzyckie, Masyw Śnieżnika, Góry Złote i Bialskie. 

Należy on do Kłodzko-Orlickiego Regionu Przygranicznego zwanego Pograniczem 

Sudeckim. Wszystkie badane gminy mają charakter przygraniczny. 
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Praca była wykonywana w latach 1999-2004, tj. w drugim dziesięcioleciu procesu 

transformacji. Wydzielono czynniki egzo i endogeniczne rozwoju obszaru w trzech 

płaszczyznach tj: 

1. położenie geograficzne i walory przyrodniczo-kulturowe obszaru dla gospodarki, 

2. demograficzno-społeczne i gospodarcze uwarunkowania rozwoju obszaru, 

3. instytucjonalne formy tworzenia więzi lokalnych i tożsamości regionalnej. 

Wśród wewnętrznych czynników rozwoju istotną rolę odgrywa aktywna polityka 

władz samorządowych oraz działaczy lokalnych tzw. liderów życia społeczno-gospoadrczego. 

Prowadzenie jej wymaga nowych umiejętności myślenia i działania, które sprostają 

zagrożeniom i wykorzystają szanse rozwojowe obszaru. W celu określenia roli tego czynnika 

w wykorzystaniu potencjału badanego obszaru przeprowadzono badania ankietowe wśród 

liderów lokalnych regionu. Do liderów lokalnych regionu zaliczono: burmistrzów i ich 

zastępców oraz sekretarzy gmin, radnych, posłów i sołtysów poszczególnych wsi. Wywiady 

w formie ankiety zawierały 70 pytań, w tym 14 otwartych oraz 56 pytań typu zamkniętego      

i zostały przeprowadzone w 2001 r. Objęto nimi 154 osoby. Problematyka ankiet do liderów 

lokalnych obejmowała następujące tematy: 

• cechy demograficzno-społeczne ankietowanych, samoocena działalności, 

• ocena: atrakcyjności i warunków życia w gminach, położenia przygranicznego kultury 

ekologicznej mieszkańców i możliwości jej poprawy, barier wewnętrznego rozwoju 

lokalnego, polityki lokalnej i form tworzenia więzi lokalnych,  

• stopień optymizmu i pomysły na rozwój gmin. 

Wyniki badania ankietowego pozwalają na uogólnienie wniosków dotyczących ich opinii, 

co do możliwości rozwoju tej części Sudetów.  

Liderzy lokalni uważają, że istotną w procesach rozwoju gmin jest polityka 

informacyjna i właściwa, nowoczesna promocja obszaru w różnych płaszczyznach. Wykazują 

duże poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Wskazują na korzystną rolę 

różnych inicjatyw, realizowanych przez nowo powstające stowarzyszenia, towarzystwa, 

fundacje kształtujących poczucie tożsamości regionalnej szczególnie ludności młodej. 

Czują się związani z miejscem zamieszkania. Ocenili bardzo wysoko obszar 

południowej części Ziemi Kłodzkiej jako miejsce zamieszkania oraz potencjalnego 

wypoczynku. Stąd duże znaczenie przypisują działaniom podejmowanym w zakresie ochrony 

środowiska i podnoszeniu kultury ekologicznej mieszkańców. 

Badany obszar oceniają jako niezbyt sprzyjający dla działalności gospodarczej. Stąd 

dużym problemem jest bezrobocie i ubożenie ludności. W tym zakresie ankietowani uważają, 
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że należy stawiać na rozwój przedsiębiorczości miejscowej ludności oraz stworzenie 

właściwego środowiska, które będzie przyciągać potencjalnych inwestorów. Winno się 

stworzyć dla nich szereg realnych ułatwień i zachęt. Według władz zachętami są bogate i nie 

w pełni wykorzystane walory turystyczne południowej części Ziemi Kłodzkiej. Rozwój 

turystyki traktują jako podstawową funkcję tego obszaru. Zdają sobie sprawę z dużych, 

niewykorzystanych w pełni walorów środowiska przyrodniczego i bogatego potencjału 

kulturowego.  

Oceniają że w aktywizacji tego obszaru dużą rolę mogą odegrać oni sami, jak również 

pozostali liderzy lokalni, mocno zaangażowani w problemy swoich gmin. W tym przypadku 

oczekują na poparcie wśród społeczeństwa gmin. Inicjują liczne prace rewaloryzacyjne, jak 

również popierają inicjatywy obcokrajowców, głównie Niemców, w tym zakresie. 

Brak środków finansowych wszyscy uznali za główną barierę rozwoju lokalnego. 

Działania rozwojowe wymagają nowych impulsów, w tym i nowych form finansowania.      

Są one uznane przez władze badanego obszaru za jeden z najważniejszych czynników 

aktywizacji, stąd poszukiwanie zewnętrznych i wewnętrznych źródeł finansowania.              

W przypadku posiadania w gminach środków finansowych, władze wydałyby je w pierwszej 

kolejności na szeroko pojętą infrastrukturę turystyczną, graniczną oraz komunalną. 

 Ankietowani badanych gmin korzystnie oceniają przygraniczne położenie i zwracają 

uwagę na korzyści wynikające z rozwijającej się współpracy transgranicznej. Granice 

postrzegają jako podwyższenie atrakcyjności turystycznej obszaru, a powstające i planowane 

przejścia graniczne jako sprzyjające rozwojowi obszaru. Duże znaczenie przypisują 

Euroregionowi Glacensis i realizacji projektów w jego ramach. 

 Przedstawiciele władz dostrzegają zagrożenia przestępczością na badanym obecnie 

obszarze, co może odbić się niekorzystnie na wizerunku obszaru, stąd bardzo ważne staje się 

ich zapobieganie. 

Przeprowadzona szczegółowa analiza zagadnień pozwala na sformułowanie 

następujących wniosków dotyczących południowej części Ziemi Kłodzkiej, w których 

jednocześnie zawarte są czynniki aktywizacji obszaru: 

1. Specyficzne walory przyrodnicze, kulturowe oraz atrakcyjny krajobraz stwarzają 

szczególne warunki dla rozwoju turystyki. 

2. Najważniejszym warunkiem rozwoju jest ochrona środowiska przyrodniczego, 

wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz zachowanie 

dziedzictwa kulturowego. 
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3. Ze względu na niekorzystne warunki fizjograficzne przyszłości gmin nie należy wiązać     

z rolnictwem, jako głównym źródłem dochodów gmin i mieszkańców.  

4. Uporządkowanie przestrzeni rolniczej i dostosowanie kierunków produkcji do warunków 

przyrodniczych powinno korzystnie wpłynąć na rozwój agroturystyki i rekreacji. 

5. Okres transformacji systemowej stał się dogodnym okresem na budowanie świadomości 

regionalnej oraz kształtowanie nowych kontaktów transgranicznych ze stroną czeską 

opartych na różnych płaszczyznach współpracy. 

6. Podstawowe znaczenie dla rozwoju regionalnego posiada identyfikacja i świadomość 

istnienia barier przez liderów życia społeczno-gospodarczego. 

7. Powodzenie działalności gospodarczej i pomyślność obywateli zależy m.in. od tego, czy 

w danym miejscu jego mieszkańcy i wyłonione przez nich władze potrafią stworzyć 

korzystne warunki rozwoju. 

8. Ogólne ramy warunkujące rozwój, kształtowane są przez politykę państwa, a obecnie      

w szerszym zakresie przez Unię Europejską. 

W świetle powyższego cel pracy został osiągnięty i jednocześnie w przekonaniu 

autorki na podstawie pytań badawczych została zweryfikowana założona teza: Specyficzne 

warunki fizjograficzne i społeczno-kulturowe południowej części Ziemi Kłodzkiej określają 

w sposób istotnie limitujący możliwość aktywizacji tego obszaru.  

Wszelkie działania w tym zakresie muszą przede wszystkim uwzględniać 

uwarunkowania przyrodnicze, które – na swój sposób, mogą stanowić atut, przyciągający 

inwestorów i ludzi z ściśle określonych działalności, przede wszystkim usług turysyczno-

rekreacyjnych.  

Drugim, istotnym czynnikiem rozwoju są mieszkańcy badanego terenu, gdyż od ich 

aktywności i wykształcenia zależeć będzie osiągnięcie sukcesu – przy uwzględnieniu wszakże 

pomocy ze strony miejscowych władz, ale też i z zewnątrz.  

Ogólnie należy stwierdzić, że specyficzne cechy tej części Ziemi Kłodzkiej 

uniemożliwiają zastosowanie rozwiązań typowych, przykładów przenoszonych z innych, 

nizinnych części Polski, a wymagają bardzo indywidualnego i specyficznego podejścia. 


