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S y n o p s i s. Zainicjowanie programu odnowy wsi i dziedzictwa kulturowego w Polsce
mia³o miejsce w województwie opolskim przez Ryszarda Wilczyñskiego. Celem opracowania jest prezentacja dzia³añ podejmowanych na rzecz odnowy wsi w powiatach górskich woj. dolnol¹skiego. Zaprezentowano aktywnoæ mieszkañców obszarów górskich
w ubieganiu siê o wsparcie inwestycyjne w ramach dzia³ania SPO (Sektorowy Program
Operacyjny) Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w latach
2004-2006 oraz jego realizacja.

WSTÊP
Koncepcja odnowy wsi jako sposobu aktywacji spo³eczno-gospodarczej bazuje na
lokalnych zasobach i tradycji. Odnowa wsi powsta³a ponad 30 lat temu. Wywodzi siê z
realizowanych lokalnych i regionalnych programów odnowy oraz rozwoju wsi w austriackich i niemieckich krajach zwi¹zkowych. Koncentruje siê ona wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych
z ekonomicznym bytem na wsi i warunkami materialnymi ¿ycia mieszkañców. Bardzo mocno
akcentuje siê jakoæ ¿ycia, wynikaj¹c¹ z pozamaterialnych, duchowych i spo³ecznych potrzeb ca³ej spo³ecznoci wiejskiej.
W Polsce inicjatywê odnowy wsi rozpoczêto pod koniec lat 80. w woj. opolskim, dziêki
realizacji regionalnego programu odnowy. Inicjatorem programu by³ Ryszard Wilczyñski.
W maju 2009 r. odby³ siê III Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi w Podlesiu w woj. l¹skim,
którego has³o przewodnie brzmia³o: Wspólnota  Partnerstwo  Rozwój Regionu.
S¹siaduj¹ce z Opolszczyzn¹ województwo dolnol¹skie to obecnie ma³a ojczyzna
kolejnego ju¿ pokolenia ludzi, którzy po II wojnie wiatowej przybyli tu z ró¿nych stron
kraju, przede wszystkim z dawnych kresów wschodnich Polski oraz z terenów obecnego
województwa podkarpackiego i ma³opolskiego. W ci¹gu 60 lat utworzyli oni swoisty konglomerat przeniesionych tradycji i zwyczajów, na³o¿onych na elementy zastanej kultury
materialnej niemieckiej oraz czeskiej. Przez okres pierwszych 50 lat obiekty tej kultury ulega³y stopniowej dewastacji. Silne procesy depopulacyjne z obszarów wiejskich do miast,
zw³aszcza dotycz¹ce obszarów bardziej oddalonych od centrów spo³eczno-gospodarczych,
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spowodowa³y zniszczenie wielu wsi, a tak¿e licznych ma³ych miasteczek na terenach Dolnego l¹ska. Obszary du¿ego dystansu cywilizacyjnego to przede wszystkim tereny Sudetów
i Podsudecia, które zasiedli³a ludnoæ z nizin nieposiadaj¹ca umiejêtnoci gospodarowania
w warunkach górskich, co w konsekwencji spowodowa³o niekorzystne zmiany w krajobrazie wiejskim. Okres wprowadzania gospodarki rynkowej skutkowa³ upadkiem wielu gospodarstw rolnych i zak³adów przemys³owych, co doprowadzi³o do drastycznego zubo¿enia
mieszkañców dolnol¹skich wsi. Dopiero w okresie bezporednio przed integracj¹ i po
integracji z Uni¹ Europejsk¹ zauwa¿a siê zwiêkszon¹ aktywnoæ gospodarcz¹ mieszkañców
miast, przejawiaj¹c¹ siê posiadaniem domów letniskowych na wsiach, zw³aszcza zlokalizowanych na terenach atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie. Od pocz¹tku lat 90. XX
wieku wzros³o tak¿e zainteresowanie turystyk¹ wiejsk¹. Wsie dolnol¹skie s¹ coraz liczniej
odwiedzane przez turystów z kraju i zza granicy. Nowi, weekendowi mieszkañcy terenów
wiejskich, a tak¿e turyci przywo¿¹ ze sob¹ nowe wzorce zachowañ i oczekiwañ co do
warunków ¿ycia. Interesuj¹ce jest, czy spo³ecznoci i w³adze lokalne dostrzeg³y, ¿e po tylu
latach zaniedbañ niezbêdna jest rzeczywista odnowa dolnol¹skich wsi z zachowaniem i
ochron¹ tego dziedzictwa, którego elementy pozosta³y z wieków poprzednich, i czy mieszkañcy terenów wiejskich chc¹ podejmowaæ dzia³ania na rzecz dobra wspólnego.
W okresie przedakcesyjnym wiele gmin wiejskich Dolnego l¹ska zrealizowa³o szereg
inwestycji w ramach programu SAPARD. By³y to najczêciej przedsiêwziêcia zwi¹zane z
rozbudow¹ infrastruktury technicznej, dotycz¹ce zaopatrzenia wsi w wodê, odprowadzania
i oczyszczania cieków komunalnych, gospodarowania odpadami sta³ymi, budowy dróg
gminnych i powiatowych oraz zaopatrzenia w energiê elektryczn¹.
Analiza zmian w poziomie wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹ w latach 2004-2006
na Dolnym l¹sku przeprowadzona przez Irenê Kropsz [2004] wykazuje wyran¹ poprawê
stanu dróg oraz linii wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, ze znacznym jednak zró¿nicowaniem
w poszczególnych gminach i powiatach Dolnego l¹ska. Zadowalaj¹cy poziom wyposa¿enia
w urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej jest podstawowym elementem umo¿liwiaj¹cym choæby pobie¿n¹ ocenê poziomu warunków ¿ycia na wsi, a tak¿e skutecznym sposobem
przyci¹gania inwestorów i turystów, jest zatem swoist¹ baz¹ do dalszych przemian ukierunkowanych na uatrakcyjnienie terenów wiejskich jako miejsca ¿ycia, pracy i wypoczynku.
Podejmowanie dzia³añ z zakresu odnowy wsi wymaga wspó³dzia³ania mieszkañców, w³adz
lokalnych i innych instytucji, ale przede wszystkim silnego zaanga¿owania konkretnych ludzi
identyfikuj¹cych siê z miejscem zamieszkania, zgodnie z trzema podstawowymi zasadami respektowanymi przez europejskich animatorów ruchu odnowy wsi: zwi¹zku ludzi ze rodowiskiem, zintegrowaniem dzia³alnoci, konsultacj¹ i zaanga¿owaniem [Kaleta 1992]. Mo¿na zatem postawiæ pytanie, czy kolejne pokolenie Dolnol¹zaków na tyle mocno uto¿samia siê z
tym regionem, ¿e chce podejmowaæ wspó³pracê na rzecz rozwoju lokalnego, w odró¿nieniu od
ich przyby³ych przed laty dziadków i rodziców, którym zawsze towarzyszy³o poczucie odmiennoci i tymczasowoci. Czy gdy pojawi³a siê realna szansa podejmowania dzia³añ na rzecz
odnowy dolnol¹skich wsi, ich mieszkañcy je podjêli [Golinowska, Kutkowska 2009]?
Aktywnoæ mieszkañców wsi oceniana jest ró¿nie przez badaczy i publicystów oraz
samych mieszkañców. Wed³ug Ryszarda Kamiñskiego [2008] w Polsce zarejestrowanych
by³o w zale¿noci od sposobu kwalifikacji podmiotów od 50 do 100 tys. organizacji pozarz¹dowych. Dopiero od 2007 r. po raz pierwszy Stowarzyszenie Klon/Jawor przygotowa³o
odrêbn¹ informacjê na temat dzia³añ wiejskich organizacji pozarz¹dowych. Z inicjatywy tej
wynika, ¿e na obszarach wiejskich zarejestrowanych by³o 11 170 organizacji pozarz¹do-
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wych (19% wszystkich zarejestrowanych organizacji). Na wsiach funkcjonuje wiele podmiotów, które nie mieszcz¹ siê w ramach organizacji pozarz¹dowych. Bardzo aktywnie dzia³aj¹ ochotnicze stra¿e po¿arne, których jest ponad 18 tys. (dzia³aj¹ one g³ównie jako stowarzyszenia). Prê¿nie dzia³aj¹ ko³a gospodyñ wiejskich, które w okresie urynkowienia nie
dope³ni³y formalnej rejestracji w s¹dzie. Ko³a gospodyñ nie mieszcz¹ siê w oficjalnych
rejestrach, a dzia³aj¹, m.in. organizuj¹ wiejskie uroczystoci. Barbara Fedyszak-Radziejowska [2006, s. 92-141] dostrzega, ¿e spo³ecznoæ wiejska wykazuje siê wiêksz¹ aktywnoci¹
ni¿ mieszkañcy innych grup spo³ecznych.






























Rysunek 1. Liczba stowarzyszeñ i fundacji w przeliczeniu na 10 tys. mieszkañców (z wy³¹czeniem
gmin miejskich)
ród³o: [Kamiñski 2008].

Zró¿nicowanie terytorialne pod wzglêdem liczby funkcjonuj¹cych stowarzyszeñ i fundacji przedstawiono na rys. 1. Dobrze okrelaj¹cym wskanikiem jest liczba organizacji na
10 tys. mieszkañców. Wskanik ten w miarê dobrze charakteryzuje aktywnoæ. Na ziemiach
pó³nocno-zachodnich jest on najwy¿szy, a najni¿szy w Kongresówce. Burzliwe losy historii
poszczególnych regionów wp³ynê³y na aktywnoæ obywatelsk¹ i na gotowoæ do wspó³pracy (rys. 2.). Organizacje pozarz¹dowe powstaj¹ce po 1989 r. tworzone s¹ g³ównie tam,
gdzie brakuje pewnej ci¹g³oci historycznej tradycyjnych organizacji. Do najpopularniejszych obszarów dzia³alnoci wiejskich stowarzyszeñ i fundacji nale¿¹: edukacja, us³ugi
socjalne, pomoc spo³eczna i ochrona zdrowia. Kluczowe pola aktywnoci mieszkañców
obszarów wiejskich wed³ug Kamiñskiego [2008] to:
 sport, rekreacja, turystyka
40,0%,
 kultura i sztuka
12,8%,
 edukacja i wychowanie
10,3%,
 us³ugi socjalne i pomoc spo³eczna
9,8%,
 ochrona zdrowia
8,0%.
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Rysunek 2. Specyfika kapita³u spo³ecznego w regionie
ród³o: [Kamiñski 2003].
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CEL, ZAKRES, METODYKA ORAZ MATERIA£Y RÓD£OWE
Celem opracowania jest ocena aktywnoci mieszkañców górskich obszarów wiejskich
Dolnego l¹ska dokonywana przy realizacji dzia³ania Odnowa wsi oraz zachowania i ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora
¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006.
Materia³y ród³owe do badañ pochodz¹ ze róde³ wtórnych takich jak:
 dzia³anie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego  aktywnoæ inwestycyjna gmin w województwach [Odnowa wsi ... 2008],
 Odnowa wsi na Dolnym l¹sku raport Urzêdu Marsza³kowskiego woj. dolnol¹skiego
2007 r.
Materia³y pierwotne opracowano za pomoc¹ analizy porównawczej i poziomej. Analiza
dotyczy³a ogólnej kwoty dofinansowania, liczby wniosków, rozdysponowania wniosków
wed³ug poszczególnych kryteriów o dofinansowania unijne w powiatach Dolnego l¹ska.
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WYNIKI BADAÑ
W ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006 zosta³o uruchomione dzia³anie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Na Dolnym l¹sku na realizacjê tego dzia³ania
z³o¿ono 176 wniosków, a przyznano do realizacji 76 beneficjentom kwotê 33 187 766 z³.
Bardzo aktywnie stara³y siê o rodki na to dzia³anie nastêpuj¹ce powiaty górskie: k³odzki i
kamiennogórski (tab. 1.). Powiaty po³o¿one w Sudetach zg³osi³y 14,2% ogólnej liczby wniosków, a przyznano do realizacji 23,7% tych wniosków. Najwiêkszy udzia³ dofinansowania
otrzyma³y powiaty: k³odzki i kamiennogórski, a z powiatów nizinnych: widnicki i legnicki.
W województwie dolnol¹skim proces wdra¿ania dzia³añ odTabela 1. Realizacja dzia³ania Odnowa wsi ... w ramach SPO
nowy wsi rozpocz¹³ siê naborem
w latach 2004- 2006
wniosków o dofinansowanie in- Powiat
Liczba projektów
O dsetek
westycji w terminie od 1 czerwca
wykorzystania
(Dolny l¹sk
do 15 lipca 2005 r. Udzia³ z³o¿ozg³oszone dofinansowane
= 100%)
nych wniosków z Dolnego l¹ska
K
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d
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1
2
7
7,1
w skali kraju wynosi³ 6,5%. Podpisano 76 umów o dofinansowa- Kamiennogórski
5
4
6,3
nie, a 44 projekty zosta³y ca³kowi- Jeleniogórski
1
1
1,73
cie zrealizowane. Dofinansowanie
Wa³brzyski
3
2
1,36
to uzyska³y 64 gminy (38% ogólL
w
ó
w
e
c
k
i
4
4
5
,4 8
nej liczby gmin woj. dolnol¹skie25
18
2 1, 9 7
go, w tym 38 gmin wiejskich i 26 Powiaty górskie
gmin wiejsko-miejskich). Najbar- Dolny l¹sk
176
76
100
dziej zaanga¿owanymi w te pro- ród³o: obliczenia w³asne.
jekty by³y samorz¹dy powiatu
k³odzkiego i kamiennogórskiego.
Projekty, na które otrzymano dofinansowanie dotyczy³y budowy w 64,5% (adaptacji
obiektów publicznych  wietlice, domy kultury), 18,4% kszta³towania i zagospodarowania
centrów wsi, 10,5% infrastruktury, 5,3% rewitalizacji obiektów zabytkowych i pozosta³e
1,3% na zakup sprzêtu. Struktura rozdysponowania kwot dop³at i liczby przyznanych wniosków kszta³towa³a siê podobnie (rys. 3.).
Przyznane dofinansowania na Dolnym l¹sku w 60% przeznaczano na budowê wietlic, w 20% na rewitalizacjê zabytków, w 13% na infrastrukturê rekreacyjn¹ oraz w 7% na
drogi. W powiatach górskich Sudetów rozdysponowanie dofinansowania by³o bardzo zró¿nicowane i odbiegaj¹ce od redniej dla województwa dolnol¹skiego. Najwiêcej kwot przyznano na rewitalizacjê starych obiektów i budowê, adaptacjê, remonty obiektów publicznych pe³ni¹cych funkcje kulturalne oraz infrastrukturê rekreacyjn¹.
Dziêki inicjatywie lokalnych w³adz wyremontowano i zmodernizowano 53 obiekty takie
jak: wietlice, domy ludowe, biblioteki. Obiekty te bêd¹ s³u¿yæ zaspokojeniu potrzeb spo³ecznych i kulturalnych lokalnej spo³ecznoci oraz rozwojowi to¿samoci spo³ecznoci wiejskiej, a tak¿e zachowaniu ich dziedzictwa kulturowego. Obiekty te wp³yn¹ na zwiêkszenie
aktywnoci kulturalno-edukacyjnej oraz bêd¹ stanowi³y atrakcyjne miejsce spotkañ mieszkañców i alternatywnego spêdzenia wolnego czasu z mo¿liwoci¹ bezp³atnego dostêpu do
internetu, czasopism i ksiêgozbiorów. Wyremontowane obiekty publiczne podnios¹ walory
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A) rozdysponowanie rodków
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B) rozdysponowanie funduszy
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Rysunek 3. Struktura rozdysponowania wniosków i funduszy w ramach Odnowy wsi oraz zachowania i
ochrony dziedzictwa kulturowego na Dolnym l¹sku w latach 2004-2006
ród³o: opracowanie w³asne.

architektury wsi górskich i rozszerz¹ ofertê turystyczn¹. Zmodernizowane boiska sportowe
zachêcaæ bêd¹ do wiêkszej aktywnoci sportowo-rekreacyjnej mieszkañców wsi, a tak¿e
turystów i goci. Powstanie nowych obiektów sportowych i placów zabaw przyczyni siê w
istotnym stopniu do poprawy bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y. Obiekty te stan¹ siê wa¿nym miejscem gromadzenia siê lokalnej spo³ecznoci i spêdzania wolnego czasu, zarówno
doros³ych, jak i dzieci oraz m³odzie¿y. Podnios¹ one standard ¿ycia na wsi oraz przyczyni¹
siê do ograniczenia wci¹¿ jeszcze widocznego dystansu pomiêdzy mo¿liwociami rozwoju
m³odzie¿y wiejskiej i miejskiej.
Przyk³adem aktywnoci spo³ecznej ludnoci wiejskiej jest projekt Wszystkie nasze wiejskie sprawy, powsta³y we wsi W³odowice w powiecie k³odzkim, który wiadczy o potrzebie
odnowy wsi przez kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej i rewitalizacjê terenów zieleni.
Przysz³oæ odnowy wsi zosta³a wpisana do dzia³ania III osi priorytetowej Poprawa jakoci ¿ycia na obszarach wiejskich w PROW 2007-2013. Województwo dolnol¹skie mo¿e
uzyskaæ na ten cel 25 mln euro. Mo¿liwoci wsparcia projektów odnowy wsi istniej¹ tak¿e w
dzia³aniach osi IV Leader w ramach dofinansowania Lokalne Grupy Dzia³ania (LGD), realizuj¹cych ma³e projekty o kosztach ca³kowitych do 100 tys. z³ i maksymalnym dofinansowaniu
do 25 tys. z³. Pozytywnie ocenia to Kamiñski [2008], stwierdzaj¹c, ¿e umo¿liwienie realizacji
programu odnowy wsi przez organizacje pozarz¹dowe i zaanga¿owanie lokalnych grup dzia³ania spowoduje wiêksz¹ oddoln¹ aktywnoæ w procesach odnowy wsi.
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W lutym 2008 r. Zarz¹d Województwa Dolnol¹skiego przeznaczy³ dodatkowo 3 mln z³ na
realizacjê przedsiêwziêæ na obszarach wiejskich w ramach konkursu tzw. ma³ej odnowy wsi. Jest
to konkurs zwi¹zany w³anie z realizacj¹ ma³ych projektów o wysokoci pomocy finansowej
do 25 tys. z³. Podobnie jak w przypadku dzia³ania Odnowy wsi w ramach PROW, celem tego
konkursu jest aktywizacja mieszkañców terenów wiejskich na rzecz poprawy jakoci ¿ycia oraz
podniesienia atrakcyjnoci inwestycyjnej i turystycznej wsi dolnol¹skich. Beneficjentami grantów s¹ gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie z wy³¹czeniem miast. Mog¹ to byæ przedsiêwziêcia raczej niezbyt du¿e o ³¹cznym koszcie do 150 tys. z³ i o charakterze inwestycji zwi¹zanych
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, z rozwojem turystyki oraz z utrzymaniem, odbudow¹ i popraw¹ stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Od 26 czerwca 2008 r.
wesz³a w ¿ycie uchwa³a Sejmiku Województwa Dolnol¹skiego w sprawie udzielania pomocy
finansowej z bud¿etu województwa na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów
z³o¿onych w ramach konkursu Ma³a odnowa wsi. Na jej podstawie udzielono pomocy finansowej z bud¿etu województwa w kwocie nieco mniejszej, bo w wysokoci ponad 2,2 mln z³.
Na konkurs z³o¿ono 129 projektów z 121 gmin dolnol¹skich (90% ogó³u gmin uprawionych), przy czym 6 projektów otrzyma³o zerow¹ punktacjê i zajmowa³y one ostatnie miejsca na
licie rankingowej. Tylko 5 projektów uzyska³o najwy¿sz¹ mo¿liw¹ punktacjê (5 pkt), a 73 wnioski oceniono na poziomie rednim (3-4 pkt). Zdecydowan¹ wiêkszoæ (82%) stanowi³y projekty
zwi¹zane z realizacj¹ celów spo³eczno-kulturalnych, czyli dotycz¹ce remontów i modernizacji
wietlic, bibliotek i domów kultury oraz zakupu ich wyposa¿enia. Trzy projekty umo¿liwi³y zakup
strojów ludowych. S¹ to projekty: Zakup strojów ludowych dla Kapeli Kostom³ocianie, Zakup strojów dla Zespo³u Ludowego Niespodzianki w Tomaszowie Boles³awieckim dla kultywowania tradycji spo³ecznoci lokalnych i Zakup strojów ludowych dla Zespo³u Folklorystycznego Cisowianeczki kultywuj¹cego tradycje spo³ecznoci lokalnej.
Oko³o 10% projektów zwi¹zanych by³o z modernizacj¹ bazy sportowo-rekreacyjnej, a
8% dotyczy³o rozbudowy centrum wsi, przede wszystkim urz¹dzenia ogródków jordanowskich i placów zabaw dla dzieci. Niewielkie projekty Ma³ej odnowy wsi stanowi¹ doskona³e
uzupe³nienie inwestycji realizowanych na Dolnym l¹sku w ramach PROW 2007-2013. Pozytywnym aspektem programu ma³ych projektów jest tak¿e to, ¿e nawet w przypadku projektów odrzuconych z powodu niskiej punktacji czy b³êdów formalnych, ich autorzy po pierwsze podjêli decyzjê o podjêciu dzia³añ na rzecz odnowy wsi, a po drugie zyskali dowiadczenie zwi¹zane z procedur¹ sk³aTabela 2. Struktura wykorzystania kwot dofinansowania z dzia³ania
dania wniosków o wsparcie fiOdnowa wsi i zachowanie i ochrona dziedzict wa k ult urowego
nansowe inwestycji realizowana Dolnym l¹sku w latach 2004- 2006
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wietlice
O biekty Rewitalizacja
Drogi
Bardzo istotnym elemensportowe
i odnowa
zabytków
tem rozwoju wsi jest uznawanie kapita³u spo³ecznego. K³odzki
18,4
17,6
47,3
6,7
Szczególnym przypadkiem od- Kamiennogórski
50,8
29
20,2
dolnego zaanga¿owania spoJeleniogórski
100
³ecznoci wiejskiej sta³y siê
W
a
³
b
r
z
y
s
k
i
8
4
1
5
,
6
programy Leader. Takie inicja100
tywy jak program Leader s¹ Lwówecki
katalizatorem dzia³añ innowa- Powiaty górskie
30,6
29,3
33,5
6,6
cyjnych, wyzwalaj¹ energiê i Dolny l¹sk
60
13
20
7
kreatywnoæ. Inspiracjê staród³o: obliczenia w³asne.

106

M. GOLINOWSKA

nowi¹ zasoby rodowiska naturalnego oraz lokalne osobowoci i tradycje. Programowi,
który pojawi³ siê na pocz¹tku lat 90. pod nazw¹ Leader przywieca³y dwa podstawowe cele:
aktywizacja spo³ecznoci lokalnych oraz kreowanie wspó³pracy pomiêdzy ró¿nymi aktorami lokalnych spo³ecznoci. Jak stwierdzaj¹ Katarzyna Hanke i El¿bieta Pstryk-Piotrowska
[2006, s. 78-79] budowa kapita³u spo³ecznego, uwa¿anego za podstawê spo³eczeñstwa
obywatelskiego, ma przyczyniæ siê do szeroko rozumianego rozwoju europejskich obszarów wiejskich. W programie Leader tej formie kapita³u przypisuje siê du¿e znaczenie. Mimo
realizacji kolejnych czêci inicjatywy, podstawowe jej cele oraz zasady nie uleg³y zmianie.
Leader s³u¿y wsparciu dzia³añ na rzecz rozwoju obszaru spójnego pod wzglêdem przyrodniczym, gospodarczym i kulturowym. Jego rozwój jest mo¿liwy dziêki pomys³om spo³ecznoci, której przedstawiciele mog¹ zaanga¿owaæ siê w pracê LGD. Kamiñski [2006] uznaje, ¿e
Leader to przede wszystkim nowy sposób dzia³ania polegaj¹cy na zintegrowanym, oddolnym budowaniu inicjatyw i podejciu terytorialnym, czyli cile zwi¹zanym z obszarem, na
którym jest realizowany. Podejcie typu Leader stosuj¹ w praktyce grupy partnerskie.
Grupy partnerskie, które dzia³aj¹ na obszarze po³udniowo-zachodniej Polski powsta³y
z inicjatywy samorz¹dów lokalnych i organizacji pozarz¹dowych. Partnerstwa o najd³u¿szym sta¿u to Partnerstwo Doliny rodkowej Odry i Partnerstwo dla Ziemi Kamiennogórskiej, powsta³e w 2000 r. Niektóre grupy zosta³y zawi¹zane w latach 2004-2005, czêsto jako
wynik wczeniej podejmowanej wspó³pracy ró¿nych rodowisk na rzecz rozwoju lokalnego. Bezporedni wp³yw na powstanie inicjatyw partnerskich mia³ pilota¿owy program Leader+ uruchomiony na prze³omie lat 2004 i 2005. Na terenie województwa dolnol¹skiego
dzia³a aktywnie 10 partnerstw. S¹ to: LGD Fundacja Partnerstwo Doliny rodkowej Odry,
LGD Fundacja Wrzosowa Kraina, LGD Fundacja Doliny Baryczy, LGD Fundacja Partnerstwo Izerskiego Bogactwem Trójgraniczna, LGD Fundacja Dobra Widawa, LGD Stowarzyszenie Pogórza Kaczawskiego, LGD lê¿anie, LGD Partnerstwo Ducha Gór, LGD K³odzka
Wstêga Sudetów, LGD Fundacja na Rzecz Rozwoju Ziemi Kamiennogórskiej Kwiat Lnu.
Z tych dziesiêciu partnerstw 40% dzia³a w Sudetach. Najd³u¿ej, bo od 2001 roku dzia³a
Grupa partnerska Partnerstwo dla Ziemi Kamiennogórskiej. W czerwcu 2004 r. grupa ta
uzyska³a dofinansowanie z Fundacji Partnerstwo dla rodowiska z Krakowa. Partnerstwo
to skupia 20 jednostek reprezentuj¹cych organizacje pozarz¹dowe (53%), sektor biznesu
(26%) oraz samorz¹d terytorialny (21%). Obszar dzia³ania grupy obejmuje powiat kamiennogórski, w którym zamieszkuje oko³o 49 tys. mieszkañców na powierzchni 396 km2. Na
ca³ym terenie powiatu wystêpuj¹ skupiska rolinnoci górskiej objête prawn¹ ochron¹
(oset górski, wilcze ³yko, pe³nik europejski, storczyki, goryczki, pierwiosnki, lilia z³otog³owa). Znajduje siê tu Rudawski Park Krajobrazowy, rezerwat geologiczno-krajobrazowy Kruczy Kamieñ ko³o Lubawki, rezerwat G³azy Krasnoludków. Osi¹gniêcia tej grupy s¹ znacz¹ce. Zrealizowano takie projekty jak:
 Szko³y dla ekorozwoju na Dolnym l¹sku,
 Podró¿ujemy szlakiem Cystersów,
 Szlak lniarski,
 Jedziemy na Bukówkê,
 Jarmark tkaczy w Che³mku l¹skim,
 Kalendarz wydawany pod patronatem grupy partnerskiej.
LGD K³odzka Wstêga Sudetów dzia³a na terenie najwiêkszego powiatu na Dolnym
l¹sku. Swoim zasiêgiem obejmuje 9 gmin (3 wiejskie i 6 wiejsko-miejskich). Obci¹¿enie
historyczne spo³ecznoci zamieszkuj¹cej obszary wiejskie powiatu k³odzkiego sta³o siê
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g³ównym czynnikiem wi¹¿¹cym tê spo³ecznoæ. W powiecie tym znajduje siê Park Narodowy Gór Sto³owych i dwa parki krajobrazowe: nie¿nik i Gór Sowich. Region wiejski powiatu
k³odzkiego zosta³ zakwalifikowany jako przemys³owo-turystyczno-rekreacyjny. Wysoko
ocenia siê walory rodowiska przyrodniczego dla rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa
uzdrowiskowego. Grupa ta powsta³a w 2004 r. i deklaracjê partnersk¹ podpisa³o 18 partnerstw, z czego 55,5% to samorz¹d terytorialny, 30%  organizacje pozarz¹dowe oraz 5,5%
Gminny Orodek Kultury w O³drzykowicach. Grupa ta przeprowadzi³a pilota¿owy projekt
pt. K³odzka wie zaczynajmy OD-NOWA. Opracowano projekty i niektóre w ramach odnowy wsi s¹ ju¿ realizowane.
Innym ciekawym przyk³adem odnowy wsi na Dolnym l¹sku jest koncepcja przywrócenia do ¿ycia przygranicznej wsi Wrzosówka po³o¿onej w gminie L¹dek Zdrój w Kotlinie
K³odzkiej. Jak wskazuj¹ Irena Niedwiecka-Filipiak i Jerzy Potyra³a [2006 s. 118-126], przez
wiele powojennych lat du¿a liczba wsi na Ziemi K³odzkiej zanika³a przez swoj¹ peryferyjnoæ. Dziêki przemianom politycznym ostatnich lat powsta³a mo¿liwoæ odtworzenia
tych miejscowoci i przywrócenia dawnej rangi lub nadania im nowych funkcji o¿ywiaj¹cych okolicê. Te funkcje to przede wszystkim turystyka i rekreacja. Wspó³praca polskoczeska w ramach Euroregionu Glacensis w zakresie turystyki da³a nowe szanse wsi Wrzosówka i innym wioskom sudeckim. Otrzymalimy w prezencie nienaruszone przez samowolê i nieodpowiedzialnoæ budowniczych wspaniale po³o¿one, otoczone górami miejsce. Teraz tylko od nas zale¿y do siê z nim stanie [Niedwiecka-Filipiak, Potyra³a 2006, s.
118-126].
PODSUMOWANIE
Wraz z przyjêciem polityki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich pojawi³ siê
problem odnowy wsi. Wsie postrzegane nie tylko jako miejsce produkcji rolniczej, ale jako
rodowisko spo³eczne i kulturowe, miejsce ¿ycia i pracy ludnoci oraz tereny rekreacji
mieszkañców miast, wymagaj¹ specjalnych programów przyczyniaj¹cych siê do ich rewitalizacji i rozwoju. Do tej pory przyjêto dwie podstawowe koncepcje odnowy wsi. Pierwsza
bazuj¹ca na inicjatywie Leader promuj¹ca aktywnoæ oddoln¹, zgodnie z za³o¿eniem, ¿e
lokalne spo³ecznoci wiedz¹ najlepiej, jakie przedsiêwziêcia powinny byæ podejmowane dla
poprawy warunków i jakoci ¿ycia na wsi. Druga by³a zwi¹zana ze wspó³finansowaniem
inwestycji na obszarach wiejskich ze rodków unijnych rozdysponowywanych przez samorz¹dy wojewódzkie w ramach SPO, a obecnie PROW.
Lata 2004-2006 by³y dla w³adz samorz¹dowych i spo³ecznoci lokalnych powiatów
górskich Dolnego l¹ska okresem pierwszych dowiadczeñ we wdra¿aniu programów odnowy wsi. Programy te wzbudzi³y du¿e zainteresowanie w³adz gminnych, przede wszystkim
ze wzglêdu na mo¿liwoci pozyskania rodków finansowych na inwestycje. Wokó³ programów odnowy wsi rozwijaæ siê równie¿ zaczê³a aktywnoæ mieszkañców tworz¹cych w celu
wspólnego dzia³ania: grupy partnerskie i Lokalne Grupy Dzia³ania. Ich dotychczasowe
sukcesy s¹ dobrym przyk³adem skutecznego dzia³ania na rzecz poprawy warunków ¿ycia
na obszarach wiejskich i rozwoju kapita³u spo³ecznego wsi dolnol¹skich.
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Maria Golinowska
ACTIVITY OF INHABITANTS OF RURAL AREAS BASED ON AN EXAMPLE
OF REVIVAL OF RURAL AREAS AND CULTURAL HERITAGE

Summary
The programme Revival of rural areas and cultural heritage was initiated in Poland in Opolskie
Voivodship by Ryszard Wilczyñski. The aim of the present study was to present the actions taken for the
revival of rural areas in mountain poviats of Lower Silesia Voivodship. The activity of inhabitants of
mountain areas in order to apply and for and realise investment support within SOP (Sectoral Operational Programme) action Revival of rural areas and protection of cultural heritage in the years 20042006 was presented.
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