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Wstęp

Jednym z efektów procesu transformacji ustrojowej i gospodarczej w Polsce jest 
wzrost znaczenia struktur samorządowych w kształtowaniu zjawisk i procesów zwią
zanych z lokalną gospodarką. Władze gminne, na mocy nadanych im przez państwo 
uprawnień, stały się faktycznym gospodarzem terenu, który w oparciu o lokalne za
soby oraz preferencje mieszkańców tworzy plany rozwoju gminy, określa jego kierun
ki, wdraża je w życie oraz kontroluje przebieg ich realizacji. 

Szczególne miejsce w planach rozwoju wielu polskich gmin zajmuje obecnie 
turystyka. Władze dostrzegają w tym sektorze gospodarki szansę na ożywienie gospo
darcze, pobudzenie przedsiębiorczości lokalnej, a w konsekwencji także wzrost docho
dów budżetowych. Takie podejście do zagadnień rozwoju lokalnego jest zgodne 
z ogólnymi założeniami polityki społeczno-gospodarczej rządu RP, wedle których 
turystykę uznaje się za ważne narzędzie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki, 
aktywizacji branż komplementarnych i obszarów zacofanych gospodarczo, w tym ob
szarów wiejskich i regionów odznaczających się wysoką stopą bezrobocia (Bosiacki 
2002; Szubert-Zarzeczny 2001). 

Wybór przez samorządy lokalne turystyki jako pożądanego kierunku rozwoju 
gminy wymaga z ich strony dużego wsparcia dla tego sektora gospodarki, zwłaszcza 
w początkowym okresie jej kształtowania. Często od bezpośredniego zaangażowania 
władz lokalnych w proces rozwoju turystyki zależy, czy gmina rozwinie się pod wzglę
dem turystycznym. 

Przedstawiony powyżej problem ujawnia się na obszarze Wyżyny Krakowsko- 
Częstochowskiej. Region ten odznacza się dużą atrakcyjnością turystyczną, a ze wzglę
du na panujące tam rygory ochronne turystyka jest preferowanym kierunkiem rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Już na początku lat 90. XX w. obserwowano tam aktywność 
władz lokalnych w zakresie wspierania rozwoju turystyki. Jednym z jej przejawów było 
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utworzenie Związku Gmin Jurajskich będącego dobrowolnym stowarzyszeniem gmin, 
powołanym w celu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez turystykę. Przy
należność do tej struktury prawie wszystkich gmin z obszaru Wyżyny Krakowsko- 
Częstochowskiej skłoniła autora do podjęcia próby analizy dotychczasowej aktywno
ści samorządów lokalnych w zakresie rozwoju turystyki. 

Cel i zakres badań
Głównym celem pracy jest rozpoznanie oraz ocena działań samorządów lokal

nych zrzeszonych w Związku Gmin Jurajskich (ZGJ) w tworzeniu warunków do roz
woju turystyki na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Realizacja tak po
stawionego zadania wymagała zbadania: 

- prawnych, organizacyjnych oraz finansowych możliwości oddziaływania 
samorządu gminnego na rozwój turystyki w Polsce; 

- uwarunkowań rozwoju turystyki na badanym obszarze, z uwzględnieniem 
sytuacji społeczno-gospodarczej badanych gmin, posiadanych zasobów tury
stycznych, stanu rozwoju zagospodarowania turystycznego oraz tzw. tradycji 
turystycznych; 

- elementów otoczenia zewnętrznego wpływających na działalność samorządów 
lokalnych w zakresie turystyki na badanym obszarze; 

- postaw władz lokalnych, mieszkańców oraz przedstawicieli sektora turystycz
nego wobec rozwoju turystycznego badanych gmin; 

- podejmowanych przez samorządy badanych gmin działań na rzecz rozwoju 
turystyki na szczeblu pojedynczej gminy oraz całego regionu. 

Do określenia stopnia zaangażowania samorządów w proces rozwoju turystyki 
opracowano metodę syntetycznej oceny działalności samorządów lokalnych na rzecz 
rozwoju turystycznego gminy, opierając ją na metodach stosowanych do samooceny 
organizacji. 

Zakres przestrzenny pracy obejmuje 33 gminy z terenu Wyżyny Krakowsko- 
Częstochowskiej i jej obrzeży skupione na dzień 31 XII 2001 r. w Związku Gmin Ju
rajskich. Do badań wytypowano wszystkie gminy o statusie prawnym gmin wiejskich 
(łącznie 21) i wiejsko-miejskich (łącznie 12). Wyłączono natomiast z badań gminy 
członkowskie ZGJ o statucie gmin miejskich, jak: Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 
Kraków, Myszków, Sławków, Zawiercie będące na ogół dużymi miastami, które ce
chuje odmienny zespół uwarunkowań lokalnych. 

Administracyjnie badane gminy należą do dwóch województw: śląskiego i ma
łopolskiego. W granicach województwa śląskiego znajduje się 16 gmin skupionych 
w ramach 4 powiatów: częstochowskiego (gminy: Janów, Lelów, Mstów, Olsztyn, 
Przyrów), będzińskiego (Siewierz), myszkowskiego (Koziegłowy, Niegowa, Poraj, 
Żarki) i zawierciańskiego (Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Włodowice, Żarno
wiec). Pozostałe 17 gmin należy do województwa małopolskiego i są to: Alwernia, 
Babice, Trzebinia - z powiatu chrzanowskiego, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, 
Krzeszowice, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki - z powiatu 
krakowskiego, Gołcza - z powiatu miechowskiego, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzy
ciąż, Wolbrom - z powiatu olkuskiego. 
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Łączna powierzchnia badanych gmin wynosi 3205 km2, co stanowi około 1% po
wierzchni całego kraju. 

Zakres czasowy pracy obejmuje okres od 1991 r., czyli od momentu odrodze
nia się samorządu lokalnego w Polsce do połowy 2003 r., przy czym szczegółowa 
analiza działalności samorządów obejmuje lata 1999-2002. 

Źródła informacji i metody badawcze
Do osiągnięcia celu pracy wykorzystane zostały różne metody badawcze, dosto

sowane do wymagań poszczególnych etapów procesu badawczego. 
Podstawową metodą badawczą były wywiady przeprowadzone z przedstawicie

lami władzy lokalnej (wójtem, burmistrzem) lub wyznaczoną przez niego osobą. 
Wywiady te w toku postępowania badawczego przybrały formę wywiadu skategory
zowanego. 

Wywiady z przedstawicielami władz lokalnych zostały przeprowadzone w okresie 
od lipca 2002 r. do sierpnia 2003 r. Poprzedzono je wywiadami sondażowymi w gmi
nach: Jerzmanowice-Przeginia (wywiad z wójtem gminy oraz pracownikiem odpowie
dzialnym za sferę turystyki) oraz Krzeszowice (wywiad z burmistrzem gminy oraz pra
cownikiem zajmującym się zagadnieniami turystyki). Na ich podstawie doprecyzowano 
układ i zakres kwestionariusza 
wywiadu. 

Oprócz wywiadów w urzę
dach gmin przeprowadzono także 
wywiady w siedzibie Związku 
Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu, 
w trakcie których uzyskano infor
macje na temat inicjatyw podej
mowanych przez związek, aspek
tów finansowych funkcjonowania 
związku oraz opinii o zaangażo
waniu poszczególnych gmin 
członkowskich w proces aktywi
zacji turystycznej regionu. 

Badania ankietowe wykorzy
stano celem określenia postaw lo
kalnych przedsiębiorców odnośnie 
do działań władz lokalnych w za
kresie turystyki. Przeprowadzono je 
wśród 78 przedstawicieli lokalnej 
branży turystycznej, co stanowiło 
32, 4% ogółu podmiotów aktywnie 
działających w sektorze turystycz
nym na omawianym obszarze zi
dentyfikowanych podczas badań 
inwentaryzacyjnych. 

Ryc. 1. Gminy objęte badaniami 
Źródło: opracowanie własne. 
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Dodatkowo wywiady przeprowadzono także w instytucjach, które ze względu na 
swój zakres działalności mogły wpływać na rozwój turystyki na badanym obszarze. 
Są to: dyrekcje parków krajobrazowych i Ojcowskiego Parku Narodowego; ośrodki 
doradztwa rolniczego w Kamiowicach i Częstochowie; oddziały PTTK w Chrzano
wie, Częstochowie i Olkuszu oraz stowarzyszenia lokalne działające w badanych gmi
nach na rzecz rozwoju turystyki. 

W trakcie badań zapoznano się także z licznymi materiałami źródłowymi doty
czącymi funkcjonowania badanych gmin, takimi jak:

- opracowania planistyczne: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, strategie rozwoju gmin, programy inwestycyjne, progra
my rozwoju turystyki;

- dokumenty dotyczące sfery finansowej: uchwały budżetowe (głównie część 
opisowa, o ile gmina takową sporządzała), sprawozdania z wykonania budże
tów gminy, uchwały w zakresie podatków lokalnych;

- inne dokumenty i opracowania: sprawozdania z działalności gminnych ośrod
ków kultury, analizy ruchu turystycznego i zasobów turystycznych badanych 
gmin, materiały promocyjne.

Informacje niezbędne do określenia zasobów turystycznych badanych gmin uzy
skano poprzez terenowe badania inwentaryzacyjne obiektów turystycznych oraz ana
lizę materiału kartograficznego. Zebrany materiał badawczy uzupełniono kwerendą 
materiału statystycznego w urzędach statystycznych i innych instytucjach.

W pracy wykorzystano szereg pozycji książkowych i artykułów naukowych 
odnoszących się zarówno do problemu, jak i obszaru badań. Wykorzystaną literaturę 
można podzielić na 3 grupy tematyczne.

1. Prace poświęcone problematyce funkcjonowania samorządu lokalnego w Pol
sce i jego roli w rozwoju lokalnym. W grupie tej na szczególną uwagę zasługują po
zycje Agopszowicza i Gilowskiej (1997), Dolnickiego (1999), Izdebskiego i Kuleszy 
(1998), Leońskiego (2001, 1998, 1994a, 1994b), Regulskiego (2000) oraz Wykręto- 
wicza (1998), w których są poruszane ustrojowo-prawne zagadnienia samorządu te
rytorialnego w Polsce oraz publikacje Adamiaka i Kosiedowskiego (2001), Brola 
(2001), Markowskiego (1999), Paryska (1997), Wojciechowskiego (1997) - odnoszące 
się do problematyki zarządzania lokalną gospodarką. Wyróżnić należy także opraco
wania poświęcone instrumentom oddziaływania na lokalną gospodarkę, m.in. Barczak 
(1999, 2001), Owsiak (2000, 2001), Patrzałek (1996), Szromnik (1996, 2002), Sztando 
(2001, 1998a, 1998b), Zeman-Miszewska (2001). Ważną inspiracją dla autora były 
prace: Swianiewicza, Dziemianowicza i Mackiewicza (2000) - dotycząca oceny spraw
ności instytucjonalnej samorządu oraz pod redakcją Prawelskiej-Skrzypek i Trafasa 
(1999) - analizująca problemy wdrażania ustawy miejskiej.

2. Prace dotyczące oddziaływania samorządu na lokalną gospodarkę turystycz
ną. W tej grupie na uwagę zasługują opracowania poświęcone zagadnieniu zarządza
nia rozwojem turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym autorstwa: Dziedzic 
(1998), Kornaka (2001 - wspólnie z Rapaczem, 2002a, 2002b) oraz prace traktujące 
o organizacyjno-pawnym aspekcie zarządzania turystyką w Polsce po 1990: Butow- 
skiego (1998), Daszkowskiej (1993), Fedyka i Paligi (2000), Rapacza (1999). Wśród 
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opracowań dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego w gospodarce turystycz
nej Polski w aspekcie praktycznym na szczególną uwagę zasługują opracowania 
Jaremen (1997), Jedlińskiej (1998) Szwichtenberga (1995) oraz prace zbiorowe pod 
redakcją Bosiackiego i Sikory (1997), Golembskiego (1999, 2002), Rapacza (1997). 
W ostatnim czasie interesujące wyniki badań nad aktywnością władz lokalnych w pro
cesie rozwoju turystyki przedstawił Milewski (2002).

3. Prace dotyczące obszaru badań. Wśród opracowań o charakterze monograficz
nym bezcenny okazał się pierwszy tom Studiów Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 
PAN Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i zagadnie
nia jego ochrony (1972), oraz tom szósty Wartości środowiska przyrodniczego dorze
cza Pilicy i zagadnienia jego ochrony (1978). Przydatne były także publikacje: 
Antoniewicza (1998), Bogdanowskiego (2001), Michalika (1974) oraz seria Natura 
i kultura w krajobrazie Jury, której kolejne tomy poświęcone są: sztuce sakralnej 
(1993), sztuce obronnej (1993), osadnictwu (1993), przyrodzie (1994) oraz pradzie
jom i średniowieczu (1995). Problematykę ochrony przyrody i walorów krajobrazo
wych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej analizowano na podstawie prac Hereźnia- 
ka (1996, 2002), Mygi-Piątek (2002), Musielewicz (2002), Nity (1994, 2002), Party - 
ki (2002, 2003), Radziejowskiego (1995). Duże braki odczuwano w zakresie literatury 
na temat ruchu turystycznego. Problemem tym zajmowali się dotychczas m.in.: Par- 
tyka (2002), Gaś (1998), którzy badali to zjawisko na terenie OPN, Włodarczyk (1998) 
- w środkowej części Wyżyny oraz Musielewicz (2002a, 2000b) - w południowej czę
ści jurajskich parków krajobrazowych. Z innych opracowań poświęconych problemom 
rozwoju turystyki na badanym obszarze wzmiankować należy prace Bartkowiaka 
(2001), Rettinger (2002) oraz artykuł Markowskiego (200la) dotyczący działalności 
Związku Gmin Jurajskich.

Układ pracy
Praca składa się z trzech części. Pierwsza z nich jest wprowadzeniem do pro

blematyki funkcjonowania samorządu lokalnego w sferze gospodarki turystycznej (roz
dział pierwszy). Obejmuje przegląd prawnych podstaw działalności samorządów 
lokalnych (gminnych) w Polsce, określenie miejsca i roli samorządu w zarządzaniu 
turystyką na poziomie gminy wraz ze wskazaniem konkretnych zadań w tym zakre
sie i instrumentów niezbędnych do ich realizacji.

Druga część pracy poświęcona jest uwarunkowaniom rozwoju turystyki na ba
danym obszarze. Rozdział drugi jest obszerną charakterystyką uwarunkowań endoge- 
nicznych. Ukazano w nim potencjał społeczno-gospodarczy badanych gmin, zasoby 
turystyczne, stan wyposażenia w infrastrukturę turystyczną oraz tradycje związane 
z obsługą ruchu turystycznego. Przedmiotem rozważań w rozdziale trzecim są uwa
runkowania egzogeniczne rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 
Skoncentrowano się przede wszystkim na elementach otoczenia zewnętrznego deter
minujących działalność samorządów w sferze turystyki, takich jak polityka turystyczna 
władz centralnych i samorządów wojewódzkich oraz polityka w zakresie użytkowa
nia obszarów chronionych.
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Zasadnicza część pracy obejmuje kolejne dwa rozdziały. Najobszerniejszy jest 
rozdział czwarty, który omawia dotychczasową działalność samorządów lokalnych 
na rzecz rozwoju turystycznego regionu zarówno w odniesieniu do konkretnych gmin, 
jak i całego regionu. W rozdziale piątym dokonano natomiast oceny działań samorzą
dów na rzecz rozwoju turystyki wykorzystując autorską metodę.

Ostatni fragment pracy, podsumowujący rozważania w syntetyczny sposób, uka
zuje rolę samorządu lokalnego w kształtowaniu warunków do rozwoju funkcji tury
stycznej badanego obszaru.

Autor pragnie złożyć serdeczne podziękowania koleżankom i kolegom z Zakła
du Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Prze
strzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego za rady i pomoc w ostatnim etapie opracowania 
książki. Szczególne podziękowania kieruję do prof. dr. hab. Włodzimierza Kurka za 
opiekę przy realizacji projektu badawczego. Słowa wdzięczności kieruję także 
do przedstawicieli władz lokalnych za umożliwienie realizacji badań oraz do pana Ro
berta Nierody, który przez cały okres badań służył mi wieloma cennymi radami.

Szczególnie zaś dziękuję mojej żonie Małgorzacie, bez której pomocy i wyro
zumiałości opracowanie to nigdy by nie powstało.
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1. Miejsce i rola samorządu lokalnego 
w rozwoju turystyki na szczeblu gminy

1.1. Samorząd terytorialny jako podmiot zarządzania lokalnego
Samorządność jest ideą zakładającą, że grupy społeczne w pewnym zakresie 

same powinny zaspokajać swoje potrzeby i mieć możliwość podejmowania decyzji 
w sprawach bezpośrednio ich dotyczących. Praktyczną, instytucjonalną formą zreali
zowania powyższej idei są samorządy (Kozioł 2000). W demokratycznym państwie 
funkcjonują one w wielu dziedzinach życia społecznego i swym zasięgiem obejmują 
wiele grup społecznych wyodrębnionych zarówno na podstawie kryterium terytorial
nego, jak i funkcjonalnego (pełnienia określonych ról społecznych).

W ukształtowaniu współczesnego modelu samorządności istotną rolę odegrało 
państwo. Powstał on na drodze decentralizacji, czyli przekazywania władzy państwo
wej „w dół” (Adamiak 2001, Kotulski 2000, Wykrętowicz 1998). U podstaw tego 
procesu legła zasada subsydiamości (pomocniczości) zakładająca, że państwo powinno 
zajmować się tym, czym nie mogą zajmować się obywatele lub też różne obywatel
skie wspólnoty lokalne (Zawistowska 1999). Jak podaje Wykrętowicz (1998) przeka
zanie władzy „w dół” wynikało z dwóch powodów. Po pierwsze, samorząd zbliża 
obywatela do państwa. Inaczej mówiąc, organy samorządowe realizują zadania pu
bliczne o wiele skuteczniej i oszczędniej niż organy administracji państwowej, i co 
ważne, zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej. Po drugie, w samorządzie 
najpełniej urzeczywistnia się idea demokracji obywatelskiej, której zagrożeniem 
są biurokracja i centralizm tkwiące korzeniami w samej organizacji państwa.

Idea samorządowa realizowana może być w różnych formach i układach. 
W nauce o samorządzie są wyróżniane dwa podejścia koncepcyjne do definicji i za
kresu samorządu (Kozioł 2000). Pierwsze z nich za samorząd uznaje tylko te grupy 
społeczne i ich przedstawicieli, które zostały powołane przez przepisy prawa celem 
sprawowania funkcji administracji publicznej w formach zdecentralizowanych (Leoński 
2001). Drugi nurt - tzw. socjologiczno-polityczny - cechę samorządności przypisuje 
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różnym grupom społecznym, które powołują określoną strukturę w celu realizacji wspól
nie zaakceptowanych zadań publicznych.

Duże kontrowersje co do zakresu pojęciowego samorządu doprowadziły do wy
kształcenia się definicji, wedle której za samorząd uznaje się taką instytucję, która 
w określonym akcie prawnym została nazwana samorządem (Kozioł 2000). W myśl 
tego kryterium można w Polsce wyróżnić dwie formy samorządów. Są to samorządy 
terytorialne wyróżnione na podstawie kryterium terytorialnego: samorząd gminny, po
wiatowy i wojewódzki oraz tzw. samorządy specjalne: samorząd zawodowy, samorząd 
gospodarczy (izby rolnicze, izby przemysłowo-handlowe).

Szczególne miejsce wśród struktur samorządowych zajmuje samorząd terytorial
ny. Uznany jest on za podstawową formę organizacji życia publicznego w skali lokal
nej realizującą funkcje sprawowania władzy publicznej (Wojciechowski 1997).

W Polsce samorząd terytorialny przywrócono w 1990 r. Jego odrodzenie było 
jednym z pierwszych efektów podjętej w latach 90. XX w. transformacji ustrojowej 
kraju. Pierwszy etap wiązał się z powołaniem samorządu gminnego'. Następnie, od 
1999 r. struktury samorządu terytorialnego rozszerzono o szczebel regionalny - samorząd 
województwa2 (województwo samorządowe) i subregionalny - samorząd powiatowy1.

1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 16, poz. 95 (od grudnia 1998 r. ustawa 

ta otrzymała zmienioną nazwę - Ustawa o samorządzie gminnym).
■ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. Nr 91, poz. 576.

’U.rtawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. Nr 91, poz. 578.

Ukształtowany po 1999 r. model samorządu terytorialnego zakłada trójszczeblo- 
wość struktur z dominującą pozycją gminy jako podstawowej jednostki samorządo
wej oraz powiatem i województwem - jako jednostkami pomocniczymi. Model ten nie 
rodzi hierarchiczności struktur samorządowych. Samorządy poszczególnych szczebli 
mają się w swoich działaniach uzupełniać, dążąc do wspólnego celu - tj. rozwoju spo
łeczno-gospodarczego danego obszaru (Adamiak 2001).

Segment lokalny samorządu nastawiony jest na realizację interesu społeczności 
miejscowej. Zapewnia on zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Jego dzia
łania polegają na świadczeniu usług o charakterze powszechnym, których odbiorcą 
może być potencjalnie każdy członek określonej wspólnoty samorządowej (Potoczek 
2001). Inną funkcję pełni segment regionalny samorządu terytorialnego. Osią jego 
zainteresowania nie jest jednostka jako taka (czy wspólnota lokalna), ale przede 
wszystkim gospodarka regionalna i jej podmioty (Potoczek 2001).

Zakres samorządności poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego wyra
ża się w zadaniach przypisanych im przez rząd do realizacji oraz w kompetencjach 
rozumianych jako formy prawne realizacji nałożonych na samorządy terytorialne 
zadań (Leoński 2001).

Najszerszy zakres zadań otrzymał samorząd gminy. W myśl art. 6 ust. 1 usta
wy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą bowiem wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów. Wśród nich dominują zadania o charakterze zadań własnych. Gminy reali
zują je z własnego budżetu, a ich decyzje w tym zakresie mają w pełni autonomiczny 
charakter.

Do zadań własnych gminy zalicza się między innymi:
- gospodarowanie przestrzenią i zasobami terenu (ład przestrzenny, gospodarka nie

ruchomościami, gospodarka wodna); 1

14



Miejsce i rola samorządu lokalnego w rozwoju turystyki...

- ochronę środowiska;
- dbanie o infrastrukturę komunikacyjną i lokalny transport zbiorowy (układ 

dróg, ulic, mostów, organizacja ruchu drogowego itd.);
- dbanie o infrastrukturę techniczną (wodociągi, kanalizacja, usuwanie odpadów);
- dbanie o infrastrukturę społeczną (szkolnictwo, ochrona zdrowia, pomoc społecz

na, instytucje kulturalne, obiekty sportowe i rekreacyjne, organizacja handlu);
- dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny (pomoc społeczna, ochrona prze

ciwpożarowa i przeciwpowodziowa, bezpieczeństwo sanitarne, lokalna policja);
- rozwój turystyki i promocję gminy;
- współpracę z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi i regio

nalnymi innych państw oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej.
Wymieniony w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym katalog zadań własnych 

gminy nie ma charakteru zamkniętego. Samorządy gminne mogą podejmować także 
inne kwestie, które dotyczą lokalnej społeczności i wpływają na rozwój lokalny. Acz
kolwiek brak wyraźnych zapisów we wcześniejszych wersjach ustawy (np. w odnie
sieniu do turystyki) powodował, że samorządy ograniczały się do zagadnień, które 
zostały w ustawie wyraźnie zaznaczone.

Część zadań własnych gminy ma charakter obligatoryjny, co wynika z odpowied
nich aktów prawnych, m.in. tzw. ustaw kompetencyjnych. Gmina nie może odmówić 
ich realizacji, szczególnie że otrzymuje na ten cel środki finansowe z budżetu państwa. 
W strukturze zadań własnych gminy dominują jednak zadania fakultatywne (dobro
wolne), a o ich podejmowaniu decydują zarówno potrzeby wspólnoty, jak i możliwości 
finansowe gminy. Pełen zakres zadań gminy określany jest w statucie, który jest ak
tem prawnym zatwierdzanym przez radę gminy.

Powiat w założeniu pełni rolę uzupełniającą w zakresie tych zadań, których re
alizacja wydaje się przekraczać możliwości pojedynczych gmin. Jego kompetencje 
zostały ściśle określone na drodze ustawowej, podobnie jak kompetencje samorządu 
wojewódzkiego. W obu przypadkach zakres zadań dotyczy tych samych dziedzin, ale 
w odniesieniu do różnych obszarów (poziomów) oddziaływania (Kłosiewicz-Górec- 
ka, Słomińska 2001).

W celu realizacji zadań poszczególne ogniwa samorządu terytorialnego wyposa
żono w ustalone ustawowo źródła dochodów, w prawo do posiadania majątku własne
go i czerpania z niego korzyści finansowych oraz wyodrębniono ich budżety stano
wiące podstawę gospodarki finansowej (Leoński 2001). Samorządy terytorialne uzy
skały także prawo do stanowienia aktów prawnych oraz zawierania umów (każdy 
szczebel samorządu uzyskał osobowość prawną i stal się podmiotem prawa publicz
nego). Kompetencje te przynależą do poszczególnych organów władzy i cechuje je nie
zbywalność. W odniesieniu do samorządu gminnego zalicza się tutaj (Leoński 2001):

- możliwość stanowienia aktów normatywnych powszechnie obowiązujących 
typu wewnętrznego (tzw. prawo miejscowe);

- możliwość stanowienia aktów planowania różnego rodzaju;
- możliwość stanowienia aktów indywidualnych mających postać decyzji admi

nistracyjnych sensu stricto lub skierowanych do podmiotów znajdujących 
się w strukturze samorządu;

- możliwość zawierania porozumień;
- możliwość korzystania z form prawa cywilnego, a zwłaszcza zawierania umów;
- możliwość korzystania z innych form prawnych, wykraczających poza wcze

śniej wymienione.
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Działalność samorządów terytorialnych podlega nadzorowi zewnętrznemu. Nad
zór w sprawach własnych prowadzony jest na podstawie zgodności prawem, a w przy
padku zadań zleconych ponadto na podstawie kryterium celowości, rzetelności i go
spodarności (Adamiak 2001). Instytucjami odpowiedzialnymi za kontrolę funkcjono
wania samorządu w sprawach ogólnych są Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda 
właściwy ze względu na położenie terytorialne. Kontrolą spraw budżetowych zajmu
je się właściwa regionalna izba obrachunkowa.

Ustawowe upoważnienie przewiduje dwa środki nadzoru, które mogą zostać 
zastosowane przez organy kontrolujące działalność struktur samorządowych. Pierw
szym jest stwierdzenie nieważności uchwały, a drugim wskazanie, że uchwałę wyda
no z naruszeniem prawa. Gminie przysługuje prawo do odwołania od decyzji organów 
nadzoru do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W świetle polskiego prawa samorządowego może dojść także do odwołania 
organów gminy (innej jednostki samorządowej). Przyczyną tego mogą być powtarza
jące się naruszenia przepisów konstytucji lub ustaw. Decyzję o odwołaniu podejmuje 
Sejm RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów. W omawianej sytuacji premier ma pra
wo wyznaczyć osobę, która do czasu wyboru nowych organów będzie pełnić funkcję 
zarządcy komisarycznego.

1.2. Rozwój lokalny jako nadrzędny cel działań samorządu gminnego
Założeniem funkcjonującego w Polsce modelu samorządu terytorialnego jest 

wiodąca rola samorządu gminnego, którego działania mają być nakierowane na po
budzanie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, podporządkowanego zaspoka
janiu potrzeb wspólnoty mieszkańców (Kłosiewicz-Górecka, Słomińska 2001). Obej
mują one w równej mierze kształtowanie warunków życia ludności, jak i funkcjono
wania zarejestrowanych tam podmiotów gospodarczych.

Rozwój lokalny jest procesem niezmiernie złożonym. Najogólniej można go 
zdefiniować jako proces pozytywnych przemian, wzrostu ilościowego i jakościowe
go, zachodzący w terytorialnych układach lokalnych zamieszkanych przez określoną 
społeczność lokalną (Parysek 1997). Podmiotami tego procesu są: społeczność lokalna, 
władza lokalna oraz inne podmioty funkcjonujące w gminie (Broi 1998, Parysek 1997).

Rozwój lokalny zakłada ich wspólną, systematyczną i harmonijną działalność, 
która ma zmierzać do kreowania nowych i poprawy istniejących walorów użytkowych 
gminy, tworzenia korzystnych warunków dla lokalnej gospodarki oraz zapewnienia 
ładu przestrzennego i ekologicznego (Broi 1998). W rozwoju lokalnym należy 
uwzględniać także uwarunkowania zewnętrzne występujące poza gminą, które znaczą
co wpływają na ten proces.

Rozwój lokalny w gminie może dokonywać się na wielu płaszczyznach. Do 
najczęściej wymienianych zalicza się: rozwój podsystemu społeczno-kulturalnego, 
zwanego inaczej osadniczym, rozwój podsystemu ekologicznego oraz rozwój podsys
temu gospodarczego (Śniegowska 1992).

Rozwój lokalny podsystemu osadniczego (społeczno-kulturalnego) polega na 
artykułowaniu interesów grupowych społeczeństwa. Realizuje się go poprzez popra
wę warunków codziennego życia i jego obsługi w takich dziedzinach, jak: oświata, 
służba zdrowia, opieka społeczna i kultura. Działalność ta powinna opierać się na efek
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tach ekonomicznych lokalnej gospodarki, ale w konkretnych wypadkach powinna być 
zasilana przez strumienie finansowe z zewnątrz (w całości lub części).

Rozwój lokalny podsystemu ekologicznego obejmuje poprawę lub utrzymanie 
dotychczasowego stanu środowiska przyrodniczego. Jak zauważa Sniegowska (1992), 
chociaż ochrona środowiska postrzegana jest jako zadanie ponadlokalne, bo zbyt kosz
towne dla pojedynczej gminy, to jednakże na szczeblu gminy powinno być realizowane 
m.in. poprzez współudział w inwestycjach proekologicznych, wybór miejsc na loka
lizację inwestycji proekologicznych czy utrzymanie stanu zieleni i wprowadzanie form 
ochrony prawnej cennych zasobów przyrodniczych.

Rozwój lokalny podsystemu gospodarczego polega przede wszystkim na inicjo
waniu i rozwijaniu indywidualnej i zbiorowej przedsiębiorczości przy wykorzystaniu 
miejscowych zasobów: surowców, siły roboczej, krajobrazu, a także istniejącej infra
struktury społeczno-technicznej. Wykorzystanie zasobów lokalnych może być realizo
wane przy pomocy sił miejscowych lub przy użyciu czynników zewnętrznych. Pierw
szą sytuację określamy jako lokalny rozwój endogeniczny, a drugą lokalnym rozwo
jem egzogenicznym.

Szczególnie ważne są aspekty funkcjonowania podsystemu gospodarczego, 
określanego mianem gospodarki lokalnej (Parysek 1997). Stanowi ona bardzo istot
ny przedmiot zainteresowania władz lokalnych, chociaż stymulowanie wzrostu gospo
darczego nie należy do ustawowych zadań gminy. Jak pisze Wojciechowski (2001), 
wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze gospodarka lokalna kształtuje strukturę 
lokalnego rynku pracy (tworzy miejsca pracy), a po drugie jej rozwój przyczynia się 
do wzrostu dochodów budżetowych gminy, a tym samym do większych możliwości 
realizowania pozostałych płaszczyzn rozwoju lokalnego gminy.

Sniegowska (1992) wyróżniła cztery podstawowe funkcje władzy samorządowej 
w lokalnej gospodarce: decyzyjną, organizacyjną, administracyjną i kontrolno-infor- 
macyjną, wskazując, że rola samorządu w kierowaniu rozwojem gospodarki lokalnej 
objawia się przede wszystkim dużym zakresem funkcji decyzyjnej i organizatorskiej. 
Podobnie funkcje gminy postrzega Wojciechowski (2001). Postuluje on jednak oddzie
lenie funkcji właścicielskich od bezpośredniego wykonywania zadań. Rozdzielenie 
tych sfer sprawia, że władza lokalna i jej organy wykonawcze skupiają się na szero
ko pojmowanych funkcjach zarządzania strategicznego, pozostawiając realizację za
dań publicznych innym podmiotom. Gmina, jak zauważa Wojciechowski (2001), po
winna spełniać przede wszystkim funkcje inicjatywne, organizatorskie, planistyczne 
i koordynacyjne.

Możliwości realizacji powyższych funkcji samorządu są uzależnione w znacz
nej mierze od nastawienia do nich społeczności lokalnych. Lokalny rozwój gospodar
czy jest bowiem procesem społecznym, wymagającym akceptacji ze strony grup spo
łecznych danego terytorium oraz ich aktywnej postawy (Kłosiewicz-Górecka, Słomiń- 
ska 2001). Samorząd powinien w tym celu budować partnerstwo wewnątrz społecz
ności lokalnych, które doprowadzi do integrowania się ich członków wokół wspólnie 
akceptowanych celów. Szczególne znaczenie ma współpraca władz lokalnych z pod
miotami gospodarczymi. Dzięki niej tworzy się w interesie obu stron klimat przyja
zny dla działalności gospodarczej (Wojciechowski 2001). Wśród działań nakierowa
nych na podmioty lokalnego sektora gospodarczego można wymienić:

- organizowanie specjalistycznego doradztwa dla przedsiębiorców;
- pomoc finansowo-organizacyjną;
- organizowanie szkoleń zawodowych i poradnictwa;
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- usługi informacyjne;
- promowanie idei przedsiębiorczości i promowanie gminy;
- rozpowszechnianie różnych doświadczeń, m.in. w zakresie nowych form 

przedsiębiorczości;
- podejmowanie przedsięwzięć projektowych (restrukturyzacja, przekształcenia 

własnościowe).
Należy podkreślić, że nie wszystkie zadania wspierające lokalną gospodarkę 

mogą być zrealizowane bezpośrednio przez władze lokalne. Niektóre z nich gminy 
podejmują we współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problema
tyką przedsiębiorczości.

Na działalność gminy na rzecz lokalnej gospodarki należy patrzeć przez pryzmat 
jej kontaktów z otoczeniem (Szromnik 1996). Władze lokalne muszą być w tym pro
cesie podmiotem aktywnym. Wiąże się to z poszukiwaniem na zewnątrz efektywniej
szych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów - tzw. podpatrywaniem rozwią
zań, czyli benchmarkingiem, jak i pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych 
na aktywizację lokalnej sfery gospodarczej (np. z funduszy Unii Europejskiej). Niezmiernie 
ważne jest także przyciąganie do gminy inwestorów zewnętrznych. Ogół działań gminy 
w rynkowym otoczeniu określany jest jako marketing terytorialny (Szromnik 2002).

Rozpatrując miejsce i rolę samorządu w zarządzaniu gminą i jej rozwojem, na
leży pamiętać, że możliwości oddziaływania samorządu lokalnego na rozwój określo
nego układu lokalnego są pochodną jego wielkości i złożoności. Inaczej swoją poli
tykę rozwoju będzie kształtować duża gmina miejska, inaczej zaś mała wiejska gmi
na. Według Gorzelaka i Jałowieckiego (1996) większe ośrodki miejskie cechuje znacz
na złożoność struktur gospodarczych i społecznych, a wielość aktorów funkcjonują
cych w miastach powoduje, że władze lokalne odgrywają w procesach rozwoju rela
tywnie małą rolę. Odmiennie jest natomiast w przypadku gmin małych. W tych gmi
nach władze lokalne są głównym podmiotem procesów rozwojowych, a ich wpływ na 
rozwój układów lokalnych jest bardzo ważny, a czasami decydujący.

Odnosząc się do roli samorządu w rozwoju lokalnym należy wskazać na kilka za
sad prowadzenia polityki aktywizacyjnej przytoczonych przez Kudłacza (1999), są to:

- zasada posiadania „oddanego przywódcy” - ośrodka integracji podmiotowe
go układu lokalnego (regionalnego);

- zasada myślenia strategicznego;
- zasada inwestowania;
- zasada ograniczania konsumpcji bieżącej na rzecz konsumpcji odłożonej;
- zasada promowania;
- zasada współdziałania z „siłami” wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym z re

gionami sąsiednimi.

1.3. Samorząd lokalny na tle struktur zarządzania turystyką w Polsce 
po 1989 r.
Turystyka podobnie jak inne sektory gospodarki przeszła w okresie transforma

cji ustrojowo-gospodarczej szereg gruntownych zmian. Przestała być postrzegana 
wyłącznie w kategoriach zjawiska społecznego (socjalnego), a większą uwagę zwró
cono na jej wymiar ekonomiczny (Kornak, Rapacz 2001).
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Do roku 1989, rozwiązania instytucjonalne w zakresie zarządzania turystyką 
wynikały z zasad doktrynalnych systemu gospodarki nakazowo-rozdzielczej (Szubert- 
Zarzeczny 2001). Większość decyzji podejmowana była na szczeblu instytucji central
nych, a władze lokalne (administracja państwowa) były tylko i wyłącznie ich realiza
torem. Wymiar ekonomiczny turystyki w realiach okresu socjalistycznego można od
nosić jedynie do turystyki międzynarodowej, która była podporządkowana pozyskiwa
niu dewiz. Turystyka krajowa miała ściśle socjalny wymiar (wyższa użyteczność) 
i w dominującej części jej organizacją zajmowały się zakłady pracy i inne instytucje 
społeczne (np. PTTK).

Zmiany ustrojowe w latach 90. stopniowo prowadziły do ograniczenia roli or
ganów państwa w kształtowaniu zjawisk i procesów związanych z gospodarką tury
styczną (Strategia rozwoju turystyki w latach... 1997). Współczesne rozwiązania or
ganizacyjne w zarządzaniu państwem odchodzą od funkcji realizacyjnej rządu i po
szczególnych ministerstw na rzecz kreowania przez te organy polityki państwa i fi
nansowania zadań ujętych w programach rządowych oraz ich monitorowania (Raport 
o stanie polskiej turystyki... 2001). Domeną gospodarki turystycznej stała się własność 
prywatna, której funkcjonowanie określają reguły wolnorynkowe. Natomiast rola pań
stwa w zakresie aktywnej polityki turystycznej polega na antycypowaniu zmian 
w generalnej polityce ekonomicznej rządu, nakierowanych m.in. na sektor turystycz
ny (Szubert-Zarzeczny 2001).

W pierwszym okresie transformacji (do 1999 r.) w systemie zarządzania turysty
ką w Polsce istotną rolę nadal odgrywały instytucje rządowe zarówno centralne, jak 
i terenowe, chociaż na układ ten dość znacząco wpływał upodmiotowiony samorząd 
lokalny (gminny). Na szczeblu ogólnokrajowym kształtowaniem rozwoju turystyki 
zajmował się powołany w 1991 r. Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki. Była to jed
nak instytucja o charakterze wykonawczym, a nie zarządczym (określającym ogólno
polską politykę turystyczną). Jej działalność przez dość długi okres ograniczała się 
jedynie do organizacji różnego rodzaju szkoleń oraz opracowywania ekspertyz doty
czących turystyki. Natomiast istotne zadania z zakresu polityki turystycznej były roz
proszone wśród poszczególnych struktur ministerialnych.

Na szczeblu regionalnym zagadnieniami turystyki zajmowały się komórki 
w urzędach wojewódzkich. Jak podają Fedyk i Paliga (2000), zasięg i charakter działań 
podejmowanych przez rządową administrację wojewódzką w zakresie rozwoju i upo
wszechniania turystyki był niewątpliwie znaczący. Chociaż umiejscowienie turystyki 
w sferze socjalnej (większość komórek ds. turystyki włączana była do wydziałów 
zajmujących się sprawami społecznymi, kulturą i sportem) powodowało dość często 
brak zrozumienia wśród urzędników potrzeb branży turystycznej oraz znajomości eko
nomicznych aspektów jej funkcjonowania. Odbijało się to także w rzeczowym zakresie 
kompetencji poszczególnych komórek, w których wyraźnie było widać większy na
cisk na stronę socjalną turystyki i wypoczynku, przy jednoczesnym zaniedbaniu jej 
strony gospodarczej (Butowski 1998).

Samorząd terytorialny (do roku 1999 tylko gminny) w świetle obowiązującego 
prawa w latach 1990-1999 nie otrzymał ustawowego wskazania do podejmowania 
zadań z zakresu turystyki. Jak pisze Butowski (1998), przepisy ustawy o samorządzie 
terytorialnym były w tym okresie raczej neutralne w odniesieniu do rozwoju turysty
ki. Nie pozwalały one bezpośrednio na podejmowanie przez gminy działalności go
spodarczej w dziedzinie turystyki, aczkolwiek wiele z zadań, którymi gminy po
winny się zajmować, było ściśle połączone z rozwojem tego sektora gospodarki. 
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Należy tu wymienić sprawy kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń spor
towych, planowania przestrzennego, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, organi
zacji lokalnej oferty kulturalnej.

Chyba najważniejszym uprawnieniem gmin, które uzyskały na mocy ustawy 
o samorządzie gminnym było wskazanie na rolę faktycznego gospodarza terenu. Moż
na powiedzieć, że rolę samorządu gminy w rozwoju turystyki w okresie od 1990 do 
1999 r. najlepiej oddaje stwierdzenie - „nic o nas bez nas”. Chociaż to władzom wo
jewódzkim przypisano rolę koordynatora rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym, 
to gminom jako gospodarzom dano możliwość akceptacji bądź odrzucenia tych dzia
łań. Tak więc na gminach spoczywała odpowiedzialność za kierunek rozwoju społecz
no-gospodarczego swoich terenów i w ich rękach pozostawała możność inicjatyw 
w zakresie rozwoju turystyki.

Ważną rolę odegrał także zapis umożliwiający gminom powoływanie związków 
gminnych i stowarzyszeń gmin. Instytucje te dość często wykorzystywane były w celu 
wspierania rozwoju turystyki. Do końca lat 90. w Polsce funkcjonowało 49 związków 
gminnych (zarejestrowanych jako związki komunalne), które wśród swoich celów sta
tutowych miały rozwój turystyki. W związkach tych współdziałało łącznie 330 gmin 
(Pawlusiński 2003).

Głębokie przemiany w zarządzaniu gospodarką turystyczną następują od roku 
1999. Wiąże się to nie tylko z wprowadzeniem nowych szczebli samorządu terytorial
nego, ale także zmianami w systemie organizacji turystyki na szczeblu centralnym. 
W 1999 r. sprawy turystyki przejęło Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, 
w którym powołany został Departament Turystyki. Po kolejnej reorganizacji rządu, od 
1 czerwca 2000 r. departament ten znajduje się w strukturach ministerstwa odpowie
dzialnego za sprawy gospodarcze.

Departament Turystyki w swoich działaniach koncentruje się przede wszystkim 
na przygotowywaniu rozwiązań systemowych stymulujących rozwój turystyki i wzrost 
atrakcyjności krajowego produktu turystycznego (Raport o stanie... 2001). Działalność 
operacyjną, głównie w zakresie promocji turystyki w kraju i na świecie, podjęła 
z dniem 1 stycznia 2000 r. Polska Organizacja Turystyczna (POT). Instytucja ta ma 
charakter organizacji rządowo-samorządowej, w której działalność włączają się tak
że przedstawiciele branży turystycznej (samorząd gospodarczy). Podstawowym celem 
jej powołania jest zwiększenie efektywności środków finansowych przeznaczonych na 
realizację zadań administracji publicznej w sferze turystyki, a w szczególności środ
ków przeznaczonych na marketing i promocję turystyki. (Migdal 2001). Do zasadni
czych zadań POT należy:

- promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie;
- zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji tury

stycznej w kraju i na świecie;
- inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji in

frastruktury turystycznej.
Ogniwem uzupełniającym system promocji turystyki w Polsce są lokalne i re

gionalne organizacje turystyczne. Jak pisze Migdal (2001), powołanie POT miało na 
celu stworzenie profesjonalnej instytucji oraz sprawnie działającego, podobnego do 
funkcjonujących w państwach UE, systemu promocji. Doświadczenia tych państw 
wskazują, że system ten działa najefektywniej, gdy jest oparty na regionalnych i lo
kalnych organizacjach turystycznych.
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Decentralizacja zadań rządu w zakresie turystyki na rzecz POT (instytucji rzą- 
dowo-samorządowej) współgrała z procesem decentralizacji władzy terenowej. Spra
wy turystyki znalazły się w ustawowych wykazach zadań własnych samorządów po
wiatowych i wojewódzkich. Wojewodom pozostawiono jedynie kwestie nadzoru nad 
działalnością sektora usług turystycznych (biur podróży, pilotów wycieczek, przewod
ników turystycznych, obiektów hotelarskich)4. Ustawodawca nie określił szczegółowo, 
jakie zadania mają podejmować struktury samorządu terytorialnego w zakresie tury
styki. Podejście takie z jednej strony dawało władzom samorządowym dużą swobo
dę, ale patrząc z drugiej - nie rodziło żadnych obligatoryjnych obowiązków.

4 Zadania te od l stycznia 2006 r. przejmuje samorząd województwa.

Kolejna zmiana ma raczej charakter kosmetyczny, ale z punktu widzenia oma
wianego problemu wydaje się być bardzo istotna. W 2001 r. na mocy nowelizacji 
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 45, poz. 491) w zakres zadań własnych 
gminy ustawodawca dopisał turystykę i promocję gminy. Było to jedynie usankcjo
nowanie stanu faktycznie istniejącego, bowiem zainteresowanie tym zagadnieniem 
wśród samorządów lokalnych w Polsce obserwuje się już od początku lat 90. Jednakże 
zapis ten upewnił samorządy lokalne, że działania w sferze turystyki należą do ich 
zadań własnych.

1.4. Zadania samorządu lokalnego w zakresie rozwoju turystycznego gminy
Zadania samorządu lokalnego (gminnego) w zakresie turystyki mają w większo

ści charakter dobrowolny i są wynikiem podjętej przez gminy strategicznej decyzji co 
do roli turystyki w ich rozwoju społeczno-gospodarczym. Generalnie można je ująć 
w trzy grupy. Do pierwszej zalicza się zadania bezpośrednio podporządkowane sfe
rze turystyki i zmierzające do jej aktywizacji. Drugą grupę tworzą zadania, których 
realizacja ma w głównej mierze zaspokoić potrzeby lokalnej wspólnoty. Choć zwią
zane są one z podnoszeniem poziomu życia w gminie, to jednak nie pozostają bez 
wpływu na możliwości rozwoju turystyki. Uzupełnieniem powyższych dwóch grup 
zadań są zadania nałożone na gminy przez państwo w przepisach szczegółowych. 
Na mocy ustawy o usługach turystycznych samorządy gminne zobligowano do pro
wadzenia ewidencji obiektów noclegowych niepodlegających kategoryzacji (pól biwa
kowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie). Uzyskały 
prawo przeprowadzania kontroli w obiektach hotelarskich i innych obiektach świad
czących usługi hotelarskie wraz z możliwością zastosowania nakazu wstrzymania 
świadczenia tego rodzaju usług. Inne zadania wynikają z rozporządzenia Rady Mini
strów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, 
pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Gminy zobowiązane zo
stały do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na ich terenie 
w celach turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem celów wymienionych w ty
tule rozporządzenia.

W ogóle zadań samorządów lokalnych istotnych dla kształtowania rozwoju tu
rystycznego gminy szczególnego znaczenia nabierają zadania związane z programo
waniem rozwoju turystyki. Turystyka jako sfera życia społeczno-gospodarczego cechu
je się tym, że jej skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne, ujawniają się głównie
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Tab. 1. Zadania samorządu lokalnego w zakresie rozwoju turystycznego gminy

Grupa zadań Zadania

Zadania aktywizujące lokalną gospodarkę 
turystyczną, bezpośrednio związane z 

funkcjonowaniem tego sektora

- programowanie rozwoju turystyki w gminie i kreowanie lokalnego produktu 
turystycznego.
- tworzenie struktur organizacyjnych działających na rzecz rozwoju turystyki w gminie,
- przystosowanie przestrzeni gminy do pełnienia funkcji turystycznych m in. poprzez 
rozwól infrastruktury turystycznej, poprawę stanu walorów turystycznych gminy.
- promocja turystyczną gminy,
- propagowanie Idei rozwoju turystycznego gminy wśród mieszkańców,
■ kształtowanie właściwej postawy mlelscowe) społeczności wobec turystów,
- tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości turystycznej 
oraz wspieranie napływu inwestycji turystycznych z zewnątrz

Zadania o charakterze ogólnogminnym, 
wpływające na funkcjonowanie 

gospodarki turystycznej

- gospodarowanie przestrzenią i zapewnienie ładu przestrzennego
- ochrona środowiska (decydują o jakości przyrodniczych zasobów turystycznych).
- rozwój infrastruktury społecznej 1 technlcznel (niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniego poziomu usług sanitarnych),
- rozwój Infrastruktury komunikacyjnej (umożliwia dotarcie do atrakcyjnych turystycznie 
miejsc w gminie).
- działalność kulturalna oraz kultura fizyczna i sport (ważny element produktu 
turystycznego gminy),
- zapewnienie bezpieczeństwa 1 porządku publicznego

Zadania obowiązkowe nałożone na gminy 
na mocy aktów prawnych

- ewidencja obiektów noclegowych nie podlegających kategoryzacji,
- przeprowadzanie kontroli w obiektach hotelarskich 1 innych obiektach świadczących 
usługi hotelarskie, wraz z możliwością zastosowania nakazu wstrzymania świadczenia 
usług,
- zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie gminy 
w celach turystycznych
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Źródło: opracowanie własne.

w obszarach (miejscach) recepcji. Tak więc od tego, jaki model (paradygmat) rozwoju 
turystyki zostanie wybrany, uzależnione będą konsekwencje społeczno-ekonomiczne, 
które poniesie społeczność lokalna. Bardzo ważne jest także, aby wybór modelu roz
woju turystyki w gminie następował w drodze konsensusu społecznego. W procesie 
tym obok organów samorządowych uczestniczyć muszą działające w gminie przedsię
biorstwa turystyczne oraz organizacje i osoby fizyczne zainteresowane rozwojem tu
rystyki zarówno z gminy, jak i jej otoczenia zewnętrznego. Głównym zadaniem sa
morządów jest stworzenie forum współpracy, w ramach którego wszystkie z wymie
nionych powyżej grup mogłyby wspólnie wypracować cele i programy rozwoju tury
stycznego gminy. Forum to powinno przerodzić się w ciało opiniodawczo-doradcze 
władz lokalnych.

Opracowanie programu rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej wymaga prze
prowadzenia szeregu działań o charakterze diagnostycznym. W ramach takiej diagnozy 
dokonana musi zostać ocena (Kornak, Rapacz 2001):

- zasobów turystycznych gminy oraz możliwości ich wykorzystania w rozwoju tu
rystyki;

- wielkości i struktury ruchu turystycznego, z uwzględnieniem głównych segmen
tów lokalnego rynku turystycznego;

- wielkości i struktury bazy usługowej, której oferta skierowana jest do turystów;
- pozycji gminy na regionalnym rynku turystycznym;



Miejsce i rola samorządu lokalnego w rozwoju turystyki...

- postaw miejscowej ludności wobec turystów i rozwoju gminy poprzez akty
wizację lokalnej gospodarki turystycznej.

Programowanie i organizowanie rozwoju turystyki wiążą się z koniecznością 
powoływania struktur organizacyjnych zajmujących się całokształtem zagadnień zwią
zanych z rozwojem lokalnej gospodarki turystycznej. Obok wspominanego już forum 
opiniodawczego, w gminie powinien być powołany specjalista ds. turystyki określa
ny mianem lokalnego menedżera turystyki (Siwiński 2000; Mika, Pawlusiński 2002). 
Pełniłby on funkcje koordynatora zadań na rzecz szeroko rozumianego rozwoju tury
stycznego gminy. Wybór formy organizacyjno-prawnej, w ramach której funkcjono
wałby ten podmiot, jest kwestią wtórną. Na przykład może to być pracownik urzędu 
gminy, pracownik struktury podległej gminie (np. w ramach gminnej instytucji kul
tury), podmiot funkcjonujący na podstawie kodeksu handlowego, czy instytucja typu 
non-profit.

Do podstawowych zadań, które powinny być przedmiotem działania takiej jed
nostki, należy zaliczyć (Mika, Pawlusiński 2002):

- opracowanie koncepcji obsługi ruchu turystycznego w gminie;
- badanie i monitoring stanu i potrzeb lokalnego rynku turystycznego;
- przygotowanie gminnego banku danych o produktach turystycznych;
- gromadzenie ofert od mieszkańców w zakresie usług noclegowych, gastrono

micznych i innych;
- udzielanie mieszkańcom zainteresowanym podejmowaniem działalności w za

kresie turystyki pomocy w sprawach prawnych i finansowych;
- wdrażanie i koordynowanie działań promocyjnych;
- organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych o charakterze masowym;
- prowadzenia szkoleń i kształtowania przyjaznego klimatu do rozwoju tury

stycznego gminy.
Innym, ważnym zadaniem samorządów lokalnych w aktywizacji turystyki jest 

przystosowanie przestrzeni gminy do pełnienia funkcji turystycznych. W jego zakres 
można wpisać zarówno działania bezpośrednio nakierowane na zagospodarowanie 
turystyczne gminy, jak i związane z rozwojem szeroko pojmowanej infrastruktury 
społecznej i technicznej oraz komunikacyjnej, ochroną środowiska, oraz zapewnieniem 
ładu przestrzennego. Szczególnego znaczenia nabiera ochrona walorów krajobrazo
wych, w tym zachowanie ładu przestrzennego i estetyki krajobrazu. Stanowią one 
bowiem fundament, na którym budowany jest rozwój turystyczny gminy. Działalność 
samorządu powinna obejmować nie tylko działania o charakterze porządkowym, 
ale także uwzględniać tworzenie rozwiązań prawnych, które określałyby m.in. rodzaj 
i wielkość zabudowy, miejsce jej koncentracji itd. Podobnie kwestię tę odnosić trze
ba do walorów kulturowych, zwłaszcza architektonicznych, których utrzymanie w od
powiednim stanie technicznym i estetycznym może być zadaniem o wiele trudniejszym 
dla samorządów niż działalność w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.

Obok utrzymania i zachowania walorów środowiska przyrodniczego i kulturo
wego, działanie samorządu powinno wiązać się także z ich udostępnianiem dla tury
styki. Wspomnieć należy tutaj m.in. oznakowanie terenu, wytyczenie szlaków, ście
żek, miejsc biwakowych czy parkingów. Samorządy mogą także podejmować więk
sze zadania infrastrukturalne. Działalność ta powinna mieć jednak ograniczoną skalę 
i występować tylko wówczas, gdy podmioty sektora rynkowego nie są zainteresowa
ne ich realizacją. Gmina w swoich działaniach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury 
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turystycznej nie powinna konkurować z podmiotami rynkowymi, lecz je uzupełniać, 
tworząc np. infrastrukturę sportowo-rekreacyjną czy kulturalną.

Z zagadnieniem udostępniania przestrzeni gminy wiążą się także kwestie zapew
nienia turystom niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Jak podaje Nesterowicz (1999), 
gmina ma obowiązek utrzymywać w stanie bezpieczeństwa tereny, szlaki i trasy tu
rystyczne oraz należące do niej obiekty będące przedmiotem turystyki masowej. 
Zadanie to dotyczy także innych miejsc ogólnie dostępnych dla publiczności, jak uli
ce, plaże, parki, place itd.

Odrębną sprawą jest poziom rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej 
w gminie. Jest to jedno z ważniejszych zadań własnych gminy. Z punktu widzenia tu
rystyki jest o tyle istotne, że kształtuje możliwości inwestycyjne. Niedorozwój infra
struktury społecznej i technicznej uznaje się bowiem za jeden z istotnych destymulant 
napływu nowych inwestycji (Patrzałek 1996).

Kolejną grupę zadań samorządu lokalnego w kształtowaniu rozwoju turystycz
nego gminy stanowią zadania promocyjne. Promocja obejmuje zespół technik, za po
mocą których rozpowszechnia się idee, wartości czy podglądy tak oddziałując na lu
dzi, aby zmotywować ich do pewnych (oczekiwanych) zachowań. Patrząc z punktu 
widzenia gminy, działania promocyjne mogą być skierowane do dwóch grup adresa
tów. Pierwszą z nich stanowią osoby i podmioty funkcjonujące na zewnątrz gminy. 
Drugą tworzą podmioty wewnętrzne, czyli mieszkańcy gminy oraz instytucje i przed
siębiorstwa działające w gminie (Marks 2002).

Działania promocyjne powinny być realizowane w trzech istotnych dla każdej 
gminy sferach: gospodarczej, społecznej i kulturowej. Uwzględnienie tych sfer i ad
resatów działań promocyjnych pozwala na wyróżnienie sześciu typów promocji, któ
re cechują odmienne cele i narzędzia promocji. W ramach każdego z typów zawiera
ją się istotne zadania z punktu widzenia turystyki.

Działania promocyjne ukierunkowane na potencjalnych turystów wpisują się 
w ramy promocji gospodarczej zewnętrznej. Ich zasadniczym celem jest skłonienie 
mieszkańców innych ośrodków do odwiedzenia gminy. Zalicza się tutaj między innymi:

- udostępnianie informacji o istniejących w gminie atrakcjach turystycznych 
i elementach zagospodarowania turystycznego;

- oznakowanie atrakcji turystycznych w gminie oraz ustawienie tablic informa
cyjnych o walorach gminy przy wjeździe na jej obszar;

- prezentowanie oferty na targach turystycznych;
- przygotowywanie materiałów promocyjnych (broszury, informatory, mapy) 

i przesyłanie ich do regionalnych punktów informacji turystycznej lub bezpo
średnio do zainteresowanych osób;

- opracowanie i prowadzenie własnej strony internetowej (najtańsze narzędzie 
promocji zewnętrznej gminy);

- kreowanie wspólnej marki i logo gminy lub poszczególnych miejscowości;
- współdziałanie w ramach struktur ponadgminnych, poprzez które rozpropago

wano by ofertę turystyczną gminy;
- tworzenie wizerunku turystycznego gminy, m.in.: poprzez nagłaśnianie wyda

rzeń, które mają miejsce w gminie (imprez kulturalnych, sportowych).
W promocji gospodarczej zawierają się także działania, które podejmują gminy 

celem pobudzania lokalnej przedsiębiorczości w sferze turystyki. Skierowane są one 
zarówno do podmiotów już funkcjonujących, jak i zainteresowanych podjęciem aktyw
ności gospodarczej. Ich zadaniem ma być:
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- przekonywanie mieszkańców co do celowości świadczenia przez nich usług 
turystycznych, np. poprzez spotkania z mieszkańcami, informacje w lokalnych 
mediach;

- rozbudzanie wśród rolników zainteresowania dodatkowymi źródłami docho
dów, np. organizowanie warsztatów tematycznych w zakresie aktywizacji młodzie
ży wiejskiej na polu drobnej przedsiębiorczości, w tym agroturystyki;

- stworzenie ulg podatkowych oraz innych zachęt finansowych osobom zain
teresowanym wynajmem miejsc noclegowych, budującym obiekty noclegowe 
czy gastronomiczne;

- udostępnianie zainteresowanym osobom lub instytucjom mikropożyczek 
na rozwój aktywności turystycznej.

Kolejną grupę działań wpisujących się w ramy promocji gospodarczej stanowią 
działania mające na celu przyciągnięcie do gminy inwestorów zewnętrznych. Jak podaje 
Szromnik (1999), władze lokalne mogą pobudzać zainteresowanie inwestorów poprzez:

- przygotowanie specjalnych ofert dla potencjalnych inwestorów;
- zapraszanie przedstawicieli ośrodków informacyjnych, organizacji międzyna

rodowych, izb gospodarczych oraz dyplomacji;
- organizowanie konferencji prasowych;
- udział w wyspecjalizowanych targach, konferencjach, zebraniach w kraju 

i za granicą;
- korzystanie z usług agencji marketingowych;
- zatrudnianie własnych agentów za granicą.

Równie ważna w aktywizacji turystycznej gminy jest promocja społeczna. Po
winna ona zmierzać do pobudzania aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkań
ców gminy oraz funkcjonujących na jej terenie organizacji i instytucji, zachęcania ich 
do podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania wiedzy, a także tworzenie pozytywnego 
wizerunku i nastawienia mieszkańców wobec władz lokalnych i realizowanych przez 
nie działań (Marks 2002). Z punktu widzenia rozwoju turystyki szczególnego znacze
nia nabiera tworzenie pozytywnego nastawienia mieszkańców do turystyki i turystów. 
Jak podaje Zdebski (1995), akceptacja ze strony ludności miejscowej i gościnność 
wpływają na poczucie bezpieczeństwa wśród turystów.

Promocja kulturowa polega na wzmacnianiu więzi, tożsamości oraz świadomo
ści kulturowej mieszkańców gminy (promocja kulturowa wewnętrzna) oraz populary
zowaniu zasobów dziedzictwa kulturowego gminy na zewnątrz (promocja kulturowa 
zewnętrzna). Wiąże się ona ściśle z kreowaniem oferty kulturalnej gminy, która może 
stanowić istotny magnes przyciągający turystów. Wśród działań, które powinien po
dejmować samorząd lokalny w tym zakresie należy wymienić:

- wspieranie inicjatyw lokalnych animatorów kultury oraz gminnych ośrodków 
kultury;

- organizowanie spotkań i imprez o charakterze kulturalnym, np. warsztatów 
tematycznych, festiwali folklorystycznych, dożynek, konkursów związanych 
tematycznie z kulturą gminy i okolic;

- organizowanie wystaw, izb pamięci, muzeów;
- kultywowanie polskiej tradycji świątecznej, obyczajów i obrzędów, wzorów 

kulturowych czy pielęgnowanie zanikających dialektów;
- wspieranie organizacyjflo-finansowe lokalnych zespołów muzyczno-wokal

nych, chórów parafialnych, zespołów folklorystycznych;
- prezentacje oferty kulturalnej gminy na imprezach zewnętrznych.
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1.5. Instrumenty oddziaływania samorządu lokalnego na gospodarkę 
turystyczną5

5 Problematykę tę przedstawiono także w publikacji zamieszczonej w Zeszytach Naukowych WSNEiS w Kętach, 

Problemy społeczne i ekonomiczne, 2, 2005.

Realizacja zadań skierowanych na rozwój turystyczny gminy wiąże się z wyko
rzystaniem przez samorząd narzędzi (instrumentów). Lokalne instrumenty interwen- 
cjonistyczne mają różnoraki charakter. Zazwyczaj służą one do pobudzania rozwoju 
lokalnego gminy, aczkolwiek znajdują się wśród nich także instrumenty przymusu 
administracyjnego (obligującej dyspozycji) (Sztando 2001), poprzez które samorząd 
może (w granicach prawa) eliminować zachowania patologiczne bądź inne sytuacje 
niekorzystnie wpływające na rozwój gminy.

Generalnie instrumenty oddziaływania samorządu na lokalną gospodarkę dzieli 
się na bezpośrednie i pośrednie (Patrzałek 1996, Komak, Rapacz 2001). Patrząc na to 
zagadnienie bardziej szczegółowo, można wyróżnić w ich obrębie: instrumenty pla
nistyczne, finansowe, organizacyjno-prawne, instrumenty instytucjonalne, informacyjne 
i inne. Stosowane w literaturze kryteria podziału instrumentów nie mają rozłącznego 
charakteru (Sztando 2001), a poszczególne instrumenty mogą być zaliczane do wielu 
grup (np. budżet jest instrumentem planistycznym, a także finansowym i prawnym).

Instrumenty planistyczne
Do typowych instrumentów planistycznych zalicza się studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowy plan zagospodaro
wania przestrzennego oraz strategię rozwoju gminy. Relacje pomiędzy tymi instrumen
tami przedstawia ryc. 2.

W studium sporządzanym obowiązkowo dla całości gminy określa się gminną 
politykę przestrzenną. Dokument ten pełni rolę koordynacyjną w stosunku do działań 
mających aspekt przestrzenny oraz zawiera wytyczne do planów miejscowych (Za- 
stawniak, Arvay-Podhalańska, Korzeniak, 1998).

Plan zagospodarowania stanowi implementację zapisów studium uwarunkowań. 
Jest on jedynym przepisem gminnym, na podstawie którego wydaje się decyzję 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT), czyli kształtuje ład prze
strzenny gminy. Może być ustalany dla całej gminy lub jej fragmentów. W planie 
zagospodarowania określa się takie kwestie, jak: przeznaczenie poszczególnych tere
nów gminy, zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, lokalne warunki, zasady i stan
dardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie 
zabudowy i gabaryty obiektów, tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania 
oraz użytkowania terenu, granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyj
nej (Sztando 2001). Patrząc z punktu widzenia rozwoju turystyki, plan przestrzenne
go zagospodarowania to dokument o fundamentalnym znaczeniu. Władze lokalne, 
które zamierzają rozwijać turystykę, powinny w nim dokonać zapisów związanych 
zarówno z wyznaczeniem obszarów preferowanych pod usługi turystyczne, jak i ogra
niczeniem możliwości rozwoju innych form użytkowania terenu, które pozostawały
by w kolizji z funkcją turystyczną.
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Ryc. 2. System planowania na szczeblu gminnym 
Źródło: opracowanie na podstawie Lachiewicz (1998).

Odrębną kwestią jest sama konieczność sporządzenia planu dla obszarów prze
znaczonych pod rozwój usług turystycznych. Obecnie jedną z barier rozwoju turystycz
nego gmin okazuje się brak aktualnych dokumentów, co znacznie wydłuża procedurę 
uzyskania decyzji WZiZT. Przyśpieszenie procedury lokalizacyjnej w gminie może 
okazać się równie istotnym instrumentem oddziaływania jak sam plan (Komak, Ra- 
pacz 2001).

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy to wieloletni plan rozwoju 
zawierający cele długofalowe, uporządkowane hierarchicznie i sposoby ich realizacji, 
podlegający ciągłej aktualizacji i społecznie akceptowany (Nowińska 2000). Strategie 
rozwoju mogą przyjmować różne formy zależne od problemów, które zamierzają roz
wiązać, dziedziny życia społeczno-gospodarczego, której dotyczą, działań, jakie zamie
rza się przedsięwziąć. Cechą, która wyróżnia strategię rozwoju lokalnego od innych 
strategii rozwoju gospodarczego, jest lokalny punkt odniesienia, tj. jej ograniczenie 
do skali jednostki terytorialnej jaką jest gmina (Parysek 1997).

Opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego przez gminy jest 
w świetle polskiego prawa dobrowolne. Jednakże, jak pisze Parysek (1997), posiada
nie strategii rozwoju jest rzeczą niezbędną dla wszelkich struktur i jednostek uwikła
nych w rozwój lokalny, choćby z tego względu, że dobrze opracowana strategia ja
sno przedstawia problemy i możliwości ich rozwiązania, dostarcza narzędzi i struk
tur koordynacji zadań oraz ranguje potencjalne zróżnicowanie działania. Stanowi ona 
także swoistą informację skierowaną do otoczenia gminy odnośnie do kierunków 
jej rozwoju i preferowanych działań.
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Odrębną kwestią jest stosunek władz i mieszkańców do zapisów strategii rozwoju. 
Określone w strategii cele rozwojowe powinny zostać jasno i prosto sformułowane, 
mieścić się w realiach społeczno-ekonomicznych i ekologicznych gminy. Powinny 
uwzględniać także priorytety i preferencje miejscowej społeczności, być powszechnie 
akceptowane przez wszystkich aktorów układu lokalnego. Niestety, strategia staje się 
dość często dokumentem o charakterze politycznym. Oznacza to, że żywotność po
szczególnych strategii jest ściśle związana z kadencją władz lokalnych. Według 
Markowskiego (1999) pierwszy rok po zmianie ekipy rządzącej najczęściej poświę
cony jest krytyce i demontowaniu dorobku poprzedników, z próbą budowania wła
snych programów na zasadzie przeciwieństw do poprzednich.

Niezależnie od zakresu strategii i sposobu formułowania zapisów tego dokumentu 
ogólny model budowy strategii jest bardzo podobny. Prawie zawsze obejmuje on ta
kie fazy, jak (Koziński, Mołoniewicz, Wysocka 1990):

- ocenę stanu w postaci diagnozy prospektywnej;
- identyfikacje podstawowych problemów rozwoju;
- opracowanie scenariuszy przyszłości;
- określenie celów rozwoju;
- sprecyzowanie w ujęciu wariantowym kierunków działań prowadzących do 

osiągnięcia założonych celów.
Schematyczny zapis opracowania strategii rozwoju przedstawia ryc. 3. Przygo

towanie strategii rozwoju gminy może odbywać się na dwa sposoby. W pierwszym, 
tzw. autorskim, strategia wykonywana jest przez konsultantów zewnętrznych lub kie
rownictwo jednostki terytorialnej według znanych im technik planowania i zarządza
nia strategicznego. Co ważne dopiero efekt prac jest popularyzowany wśród członków 
społeczności lokalnej (Markowski 1999). Natomiast w podejściu partnerskim strate
gia powstaje jako wyraz opinii wszystkich aktorów układu lokalnego. Jest to proces 
dość powolny, aczkolwiek jego istotnym atutem jest samoedukacja. Dokument ten, 
chociaż może być uboższy w sensie tekstowym czy co do zakresu zadań, jest bardzo 
realny w realizacji, i - co ważne - zapisuje się w pamięci osób współuczestniczących 
w jego powstaniu. Rola zewnętrznego konsultanta sprowadza się tutaj w zasadzie do 
pokierowania pracą zespołową, wydobycia istoty problemów, zapisu strategii i uzgod
nienia jej z partnerami (Markowski 1999).

Należy podkreślić, że dobrze opracowana i realna strategia rozwoju może 
w znacznym stopniu ułatwić proces aktywizacji turystycznej gminy. Daje ona bowiem 
odpowiedź na podstawowe pytanie o miejsce i rolę turystyki w gospodarce gminy 
w przyszłości. Wskazuje zadania, które powinny być podejmowane w tym celu oraz 
ustala na drodze konsensusu podmioty odpowiedzialne za wdrożenie i realizację po
szczególnych zadań. Nie należy zapominać także o funkcji informacyjnej i edukacyjnej 
strategii. W wielu wypadkach opracowanie strategii rozwoju gminy stanowi pierwszy 
krok w zakresie planowania strategicznego rozwoju turystyki. Strategia to często przy
czynek do powstania planów i programów szczegółowych, odnoszących się do wy
branych sfer życia społeczno-gospodarczego gminy (np. strategia rozwoju produktu 
turystycznego gminy itp.).

Lokalne programy rozwoju turystyki są dokumentami uzupełniającymi w stosun
ku do strategii rozwoju gminy. Choć powstają na podstawie zbliżonej do ogólnych 
strategii metodyki, to ich treść i zawartość muszą być ściśle podporządkowane sferze 
turystyki. Wiele z tych dokumentów precyzyjnie wskazuje konkretne zadania niezbęd
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ne do realizacji, stając się swoistym 
planem inwestycyjnym w zakresie 
lokalnej gospodarki turystycznej w 
gminie. Wśród wielu zalet związa
nych z opracowaniem dokumentów 
planistycznych poświęconych bez
pośrednio sferze turystyki wskazać 
należy na aspekt integracji środowi
ska branżowego oraz uświadomie
nie problematyki badań rynku tury
stycznego. Konieczność wypraco
wania wizji i kierunków rozwoju 
turystyki wymusza bowiem na wła
dzach lokalnych i innych podmio
tach zaangażowanych w lokalne 
planowanie dyskusję nad posiada
nym zasobem informacji wyjścio
wych (niezmiernie ubogich w sys
temie sprawozdawczości statystycz
nej w Polsce), co w efekcie prowa
dzi niejednokrotnie do organizacji 
gminnego systemu sprawozdawczo
ści i monitoringu zjawisk turystycz
nych. Najczęściej procedura plani
styczna w zakresie lokalnej gospo
darki turystycznej jest dwuetapowa. 
Pierwszy etap obejmuje diagnozę 
stanu (audyt turystyczny), który re
alizowany przy pomocy zewnętrz
nych ekspertów. Drugi etap polega 
na wypracowaniu przez lokalne fo
rum programu zadań niezbędnych 
do osiągnięcia zasadniczych celów 
związanych z turystyką.

Ryc. 3. Metodyka opracowywania strategii rozwoju gminy 
Źródło: Wysocka (1998).

Instrumenty finansowe
Najważniejszym instrumentem finansowym służącym do realizacji polityki roz

woju gminy jest budżet (Barczak 2001). Jest to jedyny plan, w którym zawarte są wy
tyczne co do realizacji i finansowania zadań gminy. Budżet ustalany jest na okres jed
nego roku, jednakże w swoim kształcie powinien on odzwierciedlać zapisy zawarte 
w strategii rozwoju gminy. Generalnie można stwierdzić, że budżet jest obrazem po
dejścia władz samorządowych do osiągania celów i realizowania zadań (Owsiak i in. 
2002). W ramach uchwały budżetowej podejmowanej corocznie przez radę gminy 
określane są (Barczak 2001):

- dochody gminy w podziale na źródła;
- wydatki gminy według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej;
- odrębny plan zadań z zakresu administracji rządowej;

29



Samorząd lokalny a rozwój turystyki ...

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rolewicz (1999).

Tab. 2. Instrumenty fiskalne wspierania rozwoju turystyki w gminie

Instrument 
oddziaływania

Charakter 
wpływu 
na rozwó| 
turystyczny 
gminy

Skala wpływu 
instrumentu 

na działalność 
podmiotów 

sektora turystyki

Możliwości działania 
władz lokalnych

Cele działania 
władz lokalnych (wybór)

Podatek od nieruchomości bezpośredni duża - poziom sławki podatkowej,
- zwolnienia podatkowe.
- ulgi podatkowe.
- zaniechanie poboru podatku,
- umorzenie,
- odroczenie terminu płatności

pobudzenie 
przedsiębiorczości, 
napływ inwestorów 
zewnętrznych

Podatek rolny bezpośredni duża 
(tereny 

wiejskie)

- poziom stawki podatkowej,
- obniżka podstawy opodatkowania,
- zwolnienia podatkowe,
- ulgi podatkowe,
- zaniechanie poboru podatku,

rozwój gospodarstw 
agroturystycznych

Podatek leśny pośredni mała - umorzenie,
- odroczenie terminu płatności

zwiększanie areału 
terenów zalesionych

Podatek od środków 
transportu

pośredni mała - poziom stawki podatkowe! rozwój firm 
transportowych

Zryczałtowany podatek 
w formie karty podatkowej

pośredni duża podatki te pobierane są 
przez urzędy skarbowe 
i przekazywane gminom;

pobudzenie 
przedsiębiorczości

Zryczałtowany podatek 
od przychodów osób fizycznych

pośredni duża urzędy skarbowe mogą 
na wniosek gmin obniżyć 
lub umorzyć należność

pobudzenie 
przedsiębiorczości

Podatek od spadków i darowizn brak brak wobec konkretnych podmiotów

Oplata targowa pośredni mała - wysokość opłaty,
- zwolnienia z opłaty

pobudzenie działalności 
handlowej

Opłata miejscowa bezpośredni duża - zmniejszenie stawki podatkowej,
- ulgi 1 zwolnienia,
- zaniechanie poboru opłaty

napływ nowych turystów 
(obniżenie kosztów pobytu 
na danym terenie)

Opłata administracyjna pośredni duża - wysokość opłaty,
- ulgi 1 zwolnienia,
- zaniechanie poboru opłaty

obniżenie kosztów 
funkcjonowania 
podmiotów 
gospodarczych

Udziały w podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych

pośredni duża możliwość wykorzystania 
tych podatków w celu 
stymulowania 
przedsiębiorczości 
dostępna jest jedynie 
organom państwa

pobudzenie 
przedsiębiorczości 
na terenie gminy

- plan dochodów i wydatków gminnych jednostek gospodarki pozabudżetowej 
(zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych);

- prognoza sfinansowania długu gminy.
Zastosowanie budżetu jako narzędzia oddziaływania na lokalną gospodarkę tu

rystyczną można rozpatrywać z dwóch stron: dochodowej i wydatkowej. Instrumen
tami stymulowania rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej po stronie dochodów 
budżetowych są przede wszystkim instrumenty polityki fiskalnej, czyli podatki i opłaty.
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Samorząd poprzez ich użycie może oddziaływać na podmioty gospodarcze w celu 
zachęcenia lub zniechęcenia ich do podejmowania określonej działalności. W celach 
stymulacyjnych mogą być wykorzystane elementy konstrukcji podatków tj. stawki 
podatkowe, ulgi i zwolnienia oraz potrącenia i wyłączenia o charakterze podmioto
wym, jak i przedmiotowym. Decyzje samorządów w tym zakresie nie należą jednak 
do łatwych. Jak pisze Rolewicz (1999), łagodzenie obciążeń finansowych wpływa 
wprawdzie na rozwój gospodarczy, promuje daną działalność, ale i obniża w danym 
czasie dochody budżetowe niezbędne do realizacji zadań samorządów.

W stymulowaniu rozwoju turystycznego gminy ważną rolę mogą odgrywać po
datek od nieruchomości, podatek rolny oraz opłata miejscowa (tab. 2). Pierwszy z nich 
bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorców turystycznych, jak i osoby planujące za
kupić działkę pod osadnictwo turystyczne (drugie domy), a także inne podmioty sfe
ry turystyki. Odpowiednie działanie zakładające obniżkę lub zwolnienia z tego podatku 
może prowadzić do napływu nowych inwestycji oraz obniżenia kosztów funkcjono
wania podmiotów lokalnej gospodarki turystycznej. Podatek rolny ciąży na właścicie
lach gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W zakresie rozwoju tury
styki jest on o tyle istotny, że dotyczy także rolników prowadzących lub zamierzają
cych rozpocząć działalność agroturystyczną.

Samorządy obok obniżenia stawek podatkowych mogą przewidywać zwolnienia 
podatkowe dla tych osób, które podejmują inwestycje związane z rozwojem gospo
darstwa rolnego. Opłata miejscowa jest natomiast podatkiem lokalnym skierowanym 
do turystów. Mogą go pobierać gminy o dużych walorach przyrodniczych i krajobra
zowych. Chociaż nie stanowi on znacznego obciążenia finansowego, to jest dość często 
odbierany negatywnie przez turystów. Rezygnację przez gminę z poboru tej opłaty 
należy rozpatrywać przede wszystkim w kategoriach marketingowych.

Obok wyżej wymienionych instrumentów należy wspomnieć także o opłatach 
lokalnych tj. opłata administracyjna i targowa. Opłatę administracyjną mogą wykorzy
stywać organy samorządu w celu wpływania na koszty prowadzenia działalności go
spodarczej (np. oplata za wywieszenie reklamy na budynkach komunalnych). Or
gany gminy mogą w ogóle tej opłaty nie pobierać bądź ustalić jej wysokość na po
ziomie niższym niż maksymalny, określony przez Ministra Finansów (Rolewicz 1999). 
Podobnie sprawa przedstawia się z opłatą targową. Patrząc z perspektywy małej gminy, 
targowisko jest często jedną z atrakcji turystycznych. Obniżenie opłaty targowej lub 
zwolnienie z niej powinno mieć na celu przyciągnięcie większej liczby sprzedawców, 
a tym samym rozszerzenie oferty handlowej.

Do instrumentów finansowych po stronie dochodowej budżetu zaliczyć nale
ży także instrumenty cenowe. Wiążą się one z ceną ustalaną przez gminę za dostar
czane usługi komunalne, czynszem lub opłatą dzierżawną za obiekty komunalne. 
W gospodarce rynkowej powinny one stanowić efekt gry popytu i podaży, aczkolwiek 
samorząd może wprowadzić system dotacji, oczywiście w zakresie odpowiadającym 
uregulowaniom przepisów szczegółowych.

Na zagadnienie roli strony wydatkowej budżetu jako instrumentu oddziaływania 
należy patrzeć dwojako. Z jednej strony z punktu widzenia jego czytelności polega
jącej na tym, że określonym zadaniom (celom) powinny zostać jasno przypisane od
powiednie środki, a z drugiej od kwestii jego długofalowości, tzn. budżet powinien 
uwzględniać wieloletnie programy inwestycyjne.

Do instrumentów ekonomicznych występujących po stronie wydatków budżeto
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wych nakierowanych bezpośrednio lub pośrednio na rozwój turystyki zaliczyć moż
na wydatki na:

- inwestycje oraz związany z nimi rozwój i udostępnianie infrastruktury, w tym 
infrastruktury turystycznej;

- wydatki na promocję gminy;
- wydatki na działalność kulturalną i sportową;
- dotacje, pożyczki i poręczenia majątkowe udzielane podmiotom sektora tury

styki;
- dotacje dla organizacji społecznych działających na rzecz szeroko pojętego 

rozwoju turystycznego gminy;
- wydatki na szkolenia mieszkańców.

Wśród ogółu wydatków budżetu szczególnego znaczenia nabierają wydatki in
westycyjne. Inwestycje są jednym z podstawowych czynników pobudzających ko
niunkturę gospodarczą, powszechnie stosowanym w warunkach gospodarki rynkowej 
(Rolewicz 1999). Realizacja zadań inwestycyjnych opierać się może nie tylko na wła
snych zasobach budżetowych i kredytach pozyskanych przez gminę, ale także dota
cjach ze źródeł zewnętrznych (budżet państwa, fundusze UE). W stosowanym obec
nie systemie wsparcia finansowego dla samorządów lokalnych rola władz gminny 
w zakresie wydatków inwestycyjnych powinna przede wszystkim polegać na zagwa
rantowaniu odpowiedniego udziału gminy w ogóle kosztów inwestycji.

Ważnym instrumentem o charakterze prawno-finansowym są wieloletnie part
nerskie umowy, głównie inwestycyjne, określane w literaturze mianem partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Partnerstwo publiczno-prywatne polega na formalnym powią
zaniu podmiotu publicznego i podmiotu prywatnego, w wyniku którego zadania - tra
dycyjnie lub ustawowo przypisane do sektora publicznego - są realizowane siłami pry
watnymi. Strony porozumienia (samorząd gminy oraz przedsiębiorca prywatny) doko
nują określonego wkładu i oczekują uzyskania określonego rodzaju korzyści. Po stronie 
podmiotu publicznego takimi korzyściami są np. wzrost liczby miejsc pracy, wzrost 
dochodów budżetowych, poprawa jakości życia mieszkańców.

Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego odzwierciedla sposób postępowania 
władzy publicznej, która gotowa jest do poniesienia wysiłku mentalnego i organiza
cyjnego w celu realizacji projektów służących rozwojowi sfery publicznej - wspól
nie z podmiotami prywatnymi i przy akceptacji ich komercyjnych celów. Podstawo
wą cechą tego kontraktu jest to, że jego realizacja odbywa się na podstawie wielolet
niej notarialnej umowy cywilnoprawnej, zawieranej pomiędzy jednostką publiczną 
a podmiotem prywatnym, w której strony w sposób dowolny kształtują swoje prawa 
i obowiązki w ramach obowiązującego prawa. Druga niezbywalną cechą partnerstwa 
publiczno-prywatnego, która szczególnie odróżnia partnerstwo od innych form współ
pracy tych sektorów, to podział ryzyka. Jest on możliwy tylko na drodze swobodnego 
kształtowania umowy pomiędzy dwoma partnerami - w partnerstwie samorząd często jest 
uwolniony od nakładów inwestycyjnych i związanych z nimi ryzyka finansowego.

Instrumenty organizacyjno-prawne
Na instrumenty organizacyjno-prawne składają się zarówno normy powszech

nie obowiązujące w gminie (akty prawa miejscowego), jak i decyzje administracyjne 
wydawane przez organy gminy. Normy powszechnie obowiązujące określają reguły 
postępowania obowiązujące wszystkie podmioty w gminie, a decyzje administracyj
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ne stanowią formy aplikacji powszechnie obowiązujących norm (Truskolaski 2000).
W sferze turystyki instrumenty organizacyjno-prawne mogą kształtować wiele 

istotnych zagadnień. Odnoszą się one do gospodarowania przestrzenią, ochrony zaso
bów środowiska naturalnego i krajobrazu, zasad bezpieczeństwa czy lokalizacji 
określonych typów działalności gospodarczej w przestrzeni gminy. Na przykład samo
rząd lokalny podejmuje decyzje w sprawie organizacji imprez masowych na swoim 
terenie, wyznaczenia miejsc, w których te imprezy mogą się odbywać, a także ram cza
sowych ich trwania.

Instrumenty instytucjonalne
Instrumenty instytucjonalne polegają na powoływaniu (lub reorganizacji) jedno

stek organizacyjnych działających w zakresie osiągania celów i zamierzeń gospodar
ki lokalnej (Kłosiewicz-Górecka, Słomińska 2001). Instytucje te mogą przybierać róż
norodne formy organizacyjno-prawne.

Pierwsza grupa rozwiązań instytucjonalnych wiąże się z możliwością podejmo
wania przez gminę działalności gospodarczej. Przyjmuje się, że samorząd powinien 
podejmować aktywność gospodarczą nastawioną na realizację zadań publicznych, 
a działalność ta nie powinna być zorientowana na osiąganie zysku. Jednak w niektó
rych krajach dopuszcza się funkcjonowanie gminy w sferze czysto rynkowej (Wojcie
chowski 1997).

W Polsce kwestia zakresu dopuszczalnej działalności gospodarczej gminy prze
szła interesującą ewolucję. Początkowo gmina miała przyzwolenie na prowadzenie 
działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności pu
blicznej, jeśli wymagały tego potrzeby społeczne. W latach 1992-1996 wprowadzo
no wyraźne ograniczenie samodzielności gmin w tym zakresie. Sytuacja ta uległa 
zmianie po raz kolejny na mocy ustawy o gospodarce komunalnej. Ustawa ta gene
ralnie pozwala na znaczną swobodę uczestniczenia gmin w działalności gospodarczej. 
Gmina może też podejmować zadania wykraczające poza sferę użyteczności publicz
nej, ale pod dwoma warunkami. Jednym z nich jest forma organizacyjno-prawna - nie 
może to być zakład budżetowy, drugim zakres działalności - wiążąc go m.in. z nie
zaspokojonymi potrzebami lokalnymi i bezrobociem (Adamiak 2001).

Od strony organizacyjno-prawnej samorząd może prowadzić działalność gospo
darczą w zakresie zadań publicznych i innych samodzielnie albo łącznie z innymi 
podmiotami. W pierwszym wypadku należy odróżnić działalność prowadzoną przez 
jednostkę wchodzącą w skład struktur samorządowych od jednostek utworzonych przez 
samorząd, ale stanowiących odrębny od niego podmiot prawa. Drugi wariant obejmuje 
wszelkie formy współdziałania w ramach prawa cywilnego i prawa publicznego (Ada
miak 2001).

Obok instytucjonalnych form prowadzenia aktywności gospodarczej gminy na 
uwagę zasługują także inne rozwiązania, poprzez które samorząd może oddziaływać 
na rozwój społeczno-gospodarczy, w tym także na rozwój turystyki. Wymienić tutaj 
należy współdziałanie między różnymi jednostkami samorządu terytorialnego i pod
miotami sektora rynkowego. Realizacja współpracy na rzecz rozwoju turystyki może 
się odbywać w postaci związków gminnych, lokalnych i regionalnych organizacji tu
rystycznych, agencji rozwoju lokalnego. Turystyka pojawia się także jako jedno 
z zadań współpracy euroregionalnej oraz w ramach działalności związków bliźniaczych 
i partnerskich miast i gmin (tab. 3).
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Tab. 3. Instytucjonalne formy współpracy w dziedzinie gospodarki turystycznej

Źródło: opracowanie na podstawie Mika, Pawlusiński (2001).

Szczególnie dobrze rozwiniętą formą współpracy samorządów lokalnych na rzecz 
rozwoju turystyki są związki gmin. Prawne podstawy ich tworzenia określone zosta
ły w ustawie o samorządzie gminnym. Gminy, w myśl przepisów tejże ustawy, mogą 
zrzeszać się w związkach międzygminnych (komunalnych) oraz stowarzyszeniach 
gmin6. Zarówno związki komunalne, jak i stowarzyszenia gmin zyskują w momencie 
ich rejestracji osobowość prawną, co pozwala im reprezentować gminy członkowskie 
na zewnątrz - np. występować o środki pozabudżetowe, nawiązywać współpracę 
z innymi związkami gmin.

6 Związek komunalny powoływany może być w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, a jego 
kompetencje mają się mieścić w zakresie przedmiotowym ustalonym w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym. Stowarzyszenia gmin tworzy się w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony 
wspólnych interesów. Od związków komunalnych różnią się one tym, że nie są powoływane do wykonywania 
funkcji administracji publicznej, a zwłaszcza stanowienia aktów władczych (Leoński 2001).

Nową formą współpracy samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki są 
lokalne i regionalne organizacje turystyczne. Koncepcja ich tworzenia wiąże się ze 
zmianą sposobu zarządzania gospodarką turystyczną w Polsce i powołaniem Polskiej 
Organizacji Turystycznej. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) stanowią forum 
współpracy samorządów terytorialnych (gminnych, powiatowych), przedstawicieli 
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Formy współpracy Formy organizacyjno-prawne Zasięg oddziaływania Zakres działań

Międzygminne związki 
turystyczne

związki komunalne, 
stowarzyszenia

lokalny, regionalny, krajowy, 
międzynarodowy

tworzenie prawnych oraz 
finansowych warunków dla 
rozwoju turystyki na terenie 
stowarzyszonych gmin

Euroregiony umowy o współpracy 
transgranicznej między 
władzami samorządowymi lub 
stowarzyszeniami

międzynarodowy opracowywanie projektów 
rozwojowych wybranych 
działów sektora turystycznego 
oraz pozyskiwanie źródeł 
finansowania dla ich realizacji 
z funduszy Unii Europejskiej

Miasta partnerskie i bliźniacze umowy o współpracy między 
miastami

międzynarodowy turystyka podejmowana przy 
okazji współpracy (np. 
wymiany dwustronne)

Lokalne i Regionalne 
Organizacje Turystyczne

stowarzyszenia, 
spółki prawa handlowego

lokalny, regionalny łączenie struktur samorządu 
terytorialnego z samorządem 
gospodarczym branży 
turystycznej

Fundacje ustawa o fundacjach, 
statut fundacji

lokalny, regionalny, krajowy wspieranie rożnych form 
działalności turystycznej

Partnerstwo 
Publlczno-Prywatne

umowa cywilno-prawna lokalny, regionalny inwestycje turystyczne

Inne lormy współpracy porozumienia komunalne, 
umowy cywilno-prawne

lokalny, regionalny szeroki
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lokalnej branży turystycznej oraz wszystkich innych osób i instytucji zainteresowanych 
rozwojem turystyki. Regionalne organizacje turystyczne (ROT) tworzone są na szcze
blu województw.

Tab. 4. Zakres zadań poszczególnych ogniw systemu zarządzania turystyką w Polsce
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POT ROT LOT

Informacja turystyczna

• zapewnia stworzenie 1 funkcjonowanie 
polskiego systemu Informacji turystycznej 
w kraju l za granicą;
- określa zasady funkcjonowania systemu 
na poziomie krajowym, regionalnym
i lokalnym w porozumieniu z regionami;
- koordynuje krajowy obieg informacji 
turystycznej;
- określa l przyznaje logo dla punktów it.
- szkoli informatorów i administratorów sieci 
regionalnych it we współpracy z ROT;
- prowadzi rejestr punktów it należących 
do polskiego systemu it;
- zatwierdza wnioski ROT o oznakowanie 
drogowe rekomendowanych tras turystycznych 
dla zmotoryzowanych

- współpracuje w zakresie tworzenia polskiego 
systemu it na szczeblu regionalnym;
‘ wskazuje, tworzy lub zapewnia administratora 
sieci regionalnej;
- zapewnia funkcjonowanie w ramach systemu 
lokalnych punktów rtw regionie;
- dba o aktualizację i weryfikuje Informacje 
w ramach systemu na szczeblu regionalnym; 
-zapewnia informację ogólną o regionie;
' we współpracy z POT szkoli informatorów 
lokalnych it;
• dba o zachowanie standardu Informacji 
w skali regionu;
• wnioskuje o przyznanie logo it do POT;
- wnioskuje do POT o zgodę na oznakowanie 
rekomendowanych tras turystycznych dla 
zmotoryzowanych

- tworzy lokalne punkty it,
* zapewnia funkcjonowanie lokalnych punktów It 
w ramach regionalnego systemu It,
• wprowadza i przestrzega przyjętych przez POT 
standardów dla punktu It;
■ gromadzi w ramach systemu Informacje 
na szczeblu lokalnym;
- zapewnia aktualną Informację turystyczną 
o lokalnych atrakcjach i produktach 
turystycznych;
- zapewnia dystrybucję Informacji turystycznej 
o lokalnych atrakcjach i produktach 
turystycznych;
- szkoli Informatorów i administratorów punktów 
It w ramach szkoleń organizowanych przez ROT

Imprezy targowe

- kreuje politykę targową Polski;
- wskazuje imprezy targowe w kraju
i za granicą, na których organizowane 
będą stoiska narodowe lub promocyjne;
- ustala wielkość stoiska oraz program Imprez 
towarzyszących targom;
- ustala zasady udziału poszczególnych 
regionów i podmiotów w ramach stoiska;
- przygotowuje projekt modułowego stoiska 
narodowego;
• organizuje stoiska narodowe w ramach 
krajowych i zagranicznych imprez targowych;
• koordynuje organizację imprez 
towarzyszących, na których POT organizuje 
stoiska narodowe;
• udziela patronatów krajowym targom 
turystycznym wg przyjętych zasad

• kreuje politykę targową regionu;
- wskazuje imprezy targowe w kraju
i za granicą, na których w celu zapewnienia 

efektywnel promocji zalecana jest obecność 
całego regionu, poszczególnych subregionów 
lub podmiotów reprezentujących produkt 
turystyczny;
- określa zasady udziału poszczególnych 
podmiotów w ramach stoiska regionu;
- organizuje stoisko dla całego regionu 
na krajowych i zagranicznych targach 
turystycznych;
- koordynuje prace związane z obecnością 
przedstawicieli regionu na targach 
turystycznych w kraju i za granicą (koordynacja 
organizacyjna, techniczna, finansowa);
- organizuje imprez towarzyszące targom w celu 
zwiększenia efektu promocji regionu na targach 
turystycznych (np. konferencje prasowe, 
warsztaty, konkursy, występy artystyczne;
- przygotowuje projekt modułowego stoiska 
na targi krajowe lub Imprezy, na których 

nie ma stoiska POT

- współuczestniczy w budowaniu polityki 
targowej regionu;
- promuje lokalne produkty turystyczne i atrakcje 
turystyczne w ramach regionalnego stoiska
na targach turystycznych w kraju i za granicą;
- występuje w ramach stoiska regionalnego 
przygotowanego przez ROT, a w przypadku 
jego braku w ramach własnego stoiska;
- kreuje wewnętrzną własną politykę promocyjną 
z uwzględnieniem polityki promocyjnej regionu, 
kierunków polityki POT oraz potencjału 
subregionu i specyfiki produktu turystycznego;
- zapewnia udział przedstawiciela LOT
na najważniejszych z punktu widzenia promocji 
Imprezach targowych, a na wszystkich targach, 
na których promowany jest region, udostępnia 
bezpłatnie swoje materiały promocyjne;
- współuczestniczy w organizacji stoiska 
regionalnego zgodnie z przyjętymi zasadami ROT 
i POT oraz partycypuje w kosztach
jego organizacji

Imprezy study|ne 
(study tour, study press)

* organizuje we współpracy z ROT imprezy 
studyjne dla krajowych i zagranicznych 
louroperatorów oraz dziennikarzy krajowych 
i zagranicznych;
* dąży do zapewnienia najlepszych warunków 
finansowych przy organizacji Imprez 
studyjnych;
- tworzy ogólnopolską bazę danych: 
dziennikarzy, regionalnych atrakcji turyst.
1 tematycznych tras do wykorzystania przy 
organizacji Imprez studyjnych

■ organizuje we współpracy z POT i LOT imprez 
studyjne;
- informuje POT o organizowanych przez siebie 
w regionie imprezach studyjnych;
- dąży do zapewnienia najlepszych warunków 
finansowych poprzez pozyskiwanie sponsorów 1 
uzyskiwanie rabatów;
- tworzy regionalną bazę danych o atrakcjach 
turystycznych oraz przykładowe trasy 
tematyczne do wykorzystania przy organizacji 
imprez studyjnych

- organizuje we współpracy z ROT i POT imprezy 
studyjne;
- informuje ROT o przygotowywanych przez 
siebie imprezach studyjnych;
- dąży do zapewnienia najlepszych warunków 
finansowych poprzez pozyskiwanie sponsorów 
i uzyskiwanie rabatów;
• tworzy regionalną bazę danych o atrakcjach 
turystycznych i przekazuje ją do ROT
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Tab. 4. cd.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wójcik, Golkowski (2001).

W odniesieniu do regionalnych organizacji turystycznych zasadniczy nacisk położony 
jest na zapewnienie profesjonalnej promocji turystycznej regionu. W przypadku lokalnej 
organizacji turystycznej zwraca się uwagę przede wszystkim na rozwój i promocję 
lokalnych produktów turystycznych (Wójcik, Golkowski 2001). W obu tych organizacjach 
zasadniczą rolę powinny odgrywać samorządy terytorialne wszystkich szczebli.

Powołanie ROT lub LOT stwarza wiele korzyści, także z punktu widzenia władz 
samorządowych, m.in.:

- umożliwia skupienie ludzi zainteresowanych rozwojem turystyki w jednym 
forum (organizacja ta nie może mieć w swoim statucie innych celów poza 
turystyką, co zapewnia jej dużą klarowność działania);
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imprezy promocyjne

* przyznaje patronaty imprezom promocyjnym - regiony muszą się ubiegać o patronat POT * organizuje imprezy o zasięgu lokalnym
o charakt. międz., krajowym i ponadreg.; w przypadku imprez promocyjnych o charakt. 1 regionalnym, a we współpracy z POT 1 ROT
- imprezy, którym POT udziela patronatów oraz międzynarodowym, krajowym i ponadregio- o zasięgu mlędzyn., krajowym i ponad region.;
wsparcia finansowego i merytorycznego muszą nalnym (przyznanie patronatu POT jest - może się ubiegać o patronat ROT,
być rekomendowane przez co na|mnlej Jeden zastrzeżone tylko dla ROT); a w przypadku Imprez o charakterze mlędzynar.,
ROT - Imprezy współorganizowane przez POT oraz ogólnopolskim i ponadreg. po uzyskaniu

rekomendowane przez ROT znajdują się 
w ogólnopolskich informatorach oraz wykazie 
imprez ośrodków zagranicznych

rekomendacji i patronatu ROT do POT

Wydawnictwa promocyjne,
znak promocyjny

- określa standaryzację dla wydawnictw - określa politykę wydawniczą regionu; - prowadzi lokalną politykę wydawniczą
promocyjnych w cyklach, na okres 3*4 lat; - określa standaryzację dla wydawnictw; w ramach polityki regionu, z uwzględnieniem
- ustala politykę wydawniczą; promocyjnych w regionie, z uwzględnieniem kierunków polityki wydawniczej POT 1 ROT;
- opracowuje i wydaje wydawnictwa standaryzacji POT; - opracowuje wydawnictwa promocyjne na
promocyjne ogólnopolskie - foldery ogólne - opracowuje regionalne wydawnictwa potrzeby promocji lokalnych produktów i atrakcji
'produktowe', mapy. Informatory i In.; promocyjne w przyjętej przez POT szacie turystycznych, wydawnictwa; ‘produktowe*,
- udostępnia na potrzeby wydawnictw graficznej; mapy, informatory;
regionalnych l lokalnych szatę graficzną - tworzy logo turystyczne regionu. - przygotowuje lokalne wydawnictwa promocyjne
obowiązującą wg standaryzacji; - wydalę foldery promocyjne 2 LOT 1 POT w przyjętej przez ROT szacie graficznej;
-udostępnia na potrzeby wydawnictw - tworzy i prowadzi Regionalny Bank - wykorzystuje na potrzeby wydawnictw
regionalnych I lokalnych turystyczny znak Wizerunków Polski; promocyjnych znak promocyjny Polska, logo
promocyjny Polski oraz zdjęcia z Banku - wykorzystuje na potrzeby materiałów turystyczne regionu oraz zdjęcia z banków
Wizerunków Polski; promocyjnych znak promocyjny Polska, logo wizerunków Polski
- wydaje z ROT regionalne wydawnictwa turystyczne regionu oraz zdjęcia z Regionalnego
promocyjne; - zapewnia odpowiednią jakość 1 Ogólnopolskiego Banku Wizerunków Polski;
wydawnictw promocyjnych w kraju i za granicą - koriysta z kanałów dystrybucji POT poza
- monitoring, controlling; granicami kraju:
- umożliwia dystrybucje, składowanie - zapewnia odpowiednią jakość wydawnictw
1 magazynowanie materiałów promocyjnych promocyjnych w regionie - monitoring
za granicą przy wykorzystaniu rozwiązań 
logistycznych POT;

i controlling

- zarządza Bankiem Wizerunków Polska 
oraz logo turystycznym Polski

Szkolenia

- organizuje szkolenia ogólnopolskie - organizuje szkolenia w regionie (samodzielne, - organizuje szkolenia lokalne (samodzielnie lub
(samodzielnie 1 we współpracy z ROT); z POT. LOT) w zakresie promoc|l, tworzenia we współpracy) w zakresie promoc|i, tworzenia
- udziela konsultacji przy organizacji szkoleń l rozwoju produktu turystycznego, informacji 1 rozwoju produktu turystycznego. Informacji
dla ROT 1 LOT; turystyczne! oraz marketingu turystycznego turystycznej oraz marketingu turystycznego
- współuczestniczy w niektórych szkoleniach w regionie; w regionie;
regionalnych; • uczestniczy w szkoleniach organizowanych - współpracuje z ROT podczas organizacji
- organizuje co roku warsztaty regionalne z przez POT, szkoleń lokalnych;
udziałem przedstawicieli POT i jej ośrodków - udziela konsultacji i wsparcia szkoleniom - uczestniczy w seminariach organizowanych
zagranicznych, ROT 1 LOT organizowanym przez LOT;

- uczestniczy w seminariach organizowanych 
przez POT

przez POT
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- daje możliwość uczestniczenia w krajowym systemie promocji i międzynaro
dowym poprzez Polską Organizację Turystyczną - LOT mogą np. promować 
swoje obszary na stoiskach targowych ROT, co znacznie zmniejszy koszty 
udziału w targach,

- jednostki zarejestrowane jako stowarzyszenia mogą ubiegać się o środki po
mocowe Unii Europejskiej,

- współfinansowanie organizacji przez samorząd terytorialny i lokalną branżę 
turystyczną daje większe możliwości efektywnego wykorzystania tych środków.

Utworzenie i współuczestniczenie w regionalnych i lokalnych organizacjach 
turystycznych jest dla samorządów dobrowolne. Dobrowolna jest także forma orga
nizacyjno-prawna, aczkolwiek wydaje się, że celowym jest tworzenie organizacji 
w formie stowarzyszeń, co umożliwi ubieganie się o środki pomocowe. Zakres współ
pracy organizacji turystycznych w Polsce i jej ogólne założenia koncepcyjne przed
stawia tabela 4.

Wśród innych form współpracy samorządów lokalnych na uwagę zasługują eu
roregiony. Stanowią one instytucje współpracy dwóch lub więcej jednostek reprezen
tujących regiony co najmniej dwóch państw. Każda z nich jest powoływana na pod
stawie prawa wewnętrznego swojego kraju. Mogą nimi być korporacje samorządowe 
(tzn. pojedyncze samorządy lub związki gmin) lub władze lokalne. Zawierają one 
pomiędzy sobą umowy o współpracy przekraczającej granice jednego państwa. Idea 
euroregionów stanowi istotny element procesu integracji europejskiej. W Polsce funk
cjonują dwa modele organizacyjno-prawne struktur euroregionalnych: tzw. model sa
morządowy - euroregion tworzą związki gmin zarejestrowane jako stowarzyszenia 
oraz tzw. model administracyjno-samorządowy, w którym powoływane są związki mię
dzyregionalne z udziałem samorządów lokalnych, władz wojewódzkich i centralnych.

Kolejnym rozwiązaniem instytucjonalnym są instytucje i organizacje rozwoju lo
kalnego. Są to: agencje i fundacje rozwoju lokalnego, agencje i fundacje działające na 
rzecz inicjatyw lokalnych oraz inkubatory i kluby przedsiębiorczości. Funkcjonują one 
zgodnie z zasadami konkurencji rynkowej i powoływane są do rozwiązywania okre
ślonego problemu na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ich założycielami są najczę
ściej samorządy terytorialne różnych szczebli (Kudłacz 1999). Zaletą tego rodzaju 
struktur jest ograniczenie wpływu czynników politycznych na politykę rozwojową. 
Funkcjonowanie organów samorządowych, w tym również kierunki ich aktywności, 
zawsze będzie nosiło znamiona kadencyjności ujawniające się poprzez tendencje 
do podporządkowania ich działań priorytetom wynikającym z celów politycznych. 
Powierzenie kierowania i organizacji realizowanej strategii rozwoju wyspecjalizowa
nej organizacji stwarza duże bezpieczeństwo jej realizacji (Kudłacz 1999).

Instrumenty informacyjne
Instrumenty informacyjne określane również jako niematerialne (Truskolaski 

2000) związane są przede wszystkim z kształceniem, szkoleniem i przekazywaniem 
informacji. Powinny one dostarczać podmiotom gospodarczym jasnych i klarownych 
danych o sytuacji gospodarczej w gminie. Jak podaje Kupiec (Truskolaski 2000), 
instrumenty te powinny informować o:

- technologiach ochrony środowiska oraz sprzyjających środowisku technolo
giach produkcji;

- zagrożeniach środowiska dla ludności i gospodarki w regionie (gminie);
- gospodarce zasobami naturalnymi;
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- zmianach warunków funkcjonowania układów gospodarczych;
- preferencjach produkcyjnych i lokalizacyjnych;
- wolnych i niewykorzystanych mocach produkcyjnych;
- wielkości i strukturze kadr kwalifikowanych.

Patrząc z punktu widzenia rozwoju turystyki w gminie, niezmiernie istotnym jest 
posiadanie własnej bazy o zasobach turystycznych, obiektach świadczących usługi 
turystyczne oraz o miejscach przewidzianych pod konkretne inwestycje turystyczne. 
Na uwagę zasługuje także rozpowszechnianie informacji wśród mieszkańców. Gmi
na powinna bowiem włączyć się w przekazywanie informacji pomiędzy podmiotami 
otoczenia gminy a mieszkańcami np. o możliwościach uzyskania kredytu lub dofinan
sowania na działalność turystyczną.

W obrębie instrumentów informacyjnych zawierają się także działania promocyj
ne, poprzez które gmina kształtuje zachowania podmiotów otoczenia. Realizacja tych 
działań może odbywać się na wiele sposobów, aczkolwiek są dwie zasadnicze drogi 
ich przeprowadzenia: samodzielnie poprzez własne struktury lub poprzez wykorzysta
nie instytucji zewnętrznych poza gminą (tzw. outsourcing).
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2. Charakterystyka uwarunkowań rozwoju turystyki

2.1. Położenie obszaru badań
Pod względem fizyczno-geogra

ficznym obszar badań położony jest w ob
rębie pasa wyżyn polskich. Zdecydowana 
większos'ć z 33 badanych gmin znajduje 
się w obrębie Wyżyny Krakowsko-Czę
stochowskiej. Częściowo obszar badań za
chodzi na jednostki fizyczno-geograficzne 
bezpośrednio sąsiadujące z Wyżyną Kra
kowsko-Częstochowską: od zachodu na 
Wyżynę Śląską (Garb Tamogórski i Pagó
ry Jaworznickie) i Wyżynę Woźnicko- 
Wieluńską (Obniżenie Górnej Warty i po
łudniowa część Progu Woźnickiego), od 
wschodu na Wyżynę Przedborską (Próg 
Lelowski, zachodnia część Niecki Włosz- 
czowskiej) oraz Wyżynę Miechowską, 
a na południu na Kotlinę Oświęcimską.

Specyfiką położenia obszaru badań 
jest jego usytuowanie w stosunku do du
żych aglomeracji miejskich. Większość 
badanych gmin ma charakter podmiejski. 
Ich centra leżą w odległości do 50 km od 
jednej z głównych aglomeracji tego ob
szaru: krakowskiej - na południu, górno
śląskiej - na zachodzie i częstochowskiej 
- na północy. Ze wszystkich badanych 

Ryc. 4. Położenie obszaru badań 
Źródło: opracowanie własne.
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gmin jedynie gmina Żarnowiec oddalona jest od najbliższej aglomeracji - górnoślą
skiej o ponad 50 km. Ta bliskość dużych aglomeracji i krótki czas dojazdu w znacz
nym stopniu determinują charakter ruchu turystycznego na badanym terenie.

2.2. Sytuacja społeczno-ekonomiczna badanych gmin
Obszar objęty badaniami zamieszkiwało w 2001 r. łącznie 398,8 tys. osób, 

z czego najwięcej w gminach: Olkusz (52,3 tys.), Trzebinia (34,9 tys.), Krzeszowice 
(31,4 tys.). Łącznie te trzy gminy obejmują prawie 30% populacji badanego obszaru. 
Wśród gmin wiejskich największą liczbą ludności odznaczają się: Klucze (14,8 tys.), 
Zielonki (13,3 tys.), Poraj (10,6 tys.), Jerzmanowice-Przeginia (10,3 tys.). Najmniej 
mieszkańców liczą gminy typowo rolnicze: Przyrów (4,3 tys.), Żarnowiec (4,9 tys.), 
Włodowice (5,3 tys.), Lelów (5,4 tys.).

Średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie porównywalnym ze śred
nią krajową (124,4 os/km2), choć w rozkładzie przestrzennym jest ona znacznie zróż
nicowana (tab. 5). Najgęściej zaludnione są gminy południowe: Olkusz (347 os/km2), 
Trzebinia (332 os/km2), Zielonki (275 os/km2) oraz Krzeszowice (225 os/km2). Sto
sunkowo niewielką gęstością zaludnienia odznaczają się gminy położone w północ
nej i środkowej części obszaru badań, jak: Żarnowiec (39,5 os/km2), Janów (42,5 os/ 
km2), Lelów (45 os/km2), Przyrów (53 os/km2) i Kroczyce (56 os/km2).

Wsie zamieszkuje ok. 72% populacji badanego obszaru. Większość z 668 miej
scowości znajdujących się na terenach wiejskich to osady małe, liczące po kilkuset 
mieszkańców. Do największych osad o typowo wiejskim charakterze należy Sułoszowa 
(ok. 4 tys. mieszkańców), która jest jedną z najdłuższych wsi w Polsce ciągnąca się 
wzdłuż źródliskowego odcinka doliny Prądnika na długości ok. 9 km. Do dużych wsi, 
o fizjonomii zbliżonej do osiedli miejskich, należą Klucze oraz Poraj. Ludność miej
ska skupiona jest w 12 miastach, z których największe to: Olkusz (39,6 tys.), Trzebi
nia (19,6 tys.), Krzeszowice (10,5 tys.). Pozostałe miasta nie przekraczają 10 tys. 
mieszkańców, a najmniejsze - Pilica, liczy tylko 2 tys. osób.

W okresie między 1995 a 2001 r. ponad połowa badanych gmin cechowała się 
spadkiem ogólnej liczby mieszkańców (tab. 5). Tendencje depopulacyjne występują 
zarówno w dużych gminach miejsko-wiejskich, jak i w gminach wiejskich, oddalo
nych od dużych aglomeracji. W wartościach bezwzględnych zjawisko to najwyraźniej 
zarysowało się w gminach Olkusz - ubytek 515 osób, Trzebinia - 488, Koziegłowy 
-416, aczkolwiek w ujęciu procentowym na czoło wysuwają się małe gminy wiej
skie, jak: Żarnowiec (-5,4%), Przyrów (-5,0%). Wzrost liczby mieszkańców w oma
wianym okresie odnotowały gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa 
i Częstochowy, głównie gminy podkrakowskie: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, 
które ze względu na łatwy i szybki dojazd do centrum Krakowa, atrakcyjny krajobraz 
oraz mniejsze zanieczyszczenie powietrza coraz częściej stają się miejscem zamiesz
kania krakowian. Jak podaje Zymek (2000), w gminie Michałowice blisko 23% grun
tów należy już do mieszkańców Krakowa. Najszybszy przyrost mieszkańców odno
towano w gminie Zielonki, gdzie w latach 1995-2001 liczba mieszkańców zwiększy
ła się prawie o 1400 osób - tj. 11,6%, a gęstość zaludnienia wzrosła z 252 os/km2 do 
275 os/km2. Presja osadnicza ze strony mieszkańców pobliskich aglomeracji zaczyna 
być coraz częściej zauważalna nie tylko w sąsiedztwie aglomeracji, ale także na te-
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Tab. 5. Struktura ludnościowa badanych gmin

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Gmina
Powierzchnia

[km1]
Liczba 

ludności

Zmiana 

liczby ludności 

w okresie 

1995-2001

Gęstość 

zaludnienia 
[liczba osAm1]

Przyrost 

naturalny 

[%.]

Saldo migracji 

stałych 

[liczba osób]

Alwernia 75,3 12499 204 166,1 -0.32 12
Babice 54,5 8538 187 156,7 -1,28 22
Bolesław 41,4 7924 23 191,3 -3,67 69
Gołcza 90,3 6675 -193 74,0 -0,45 -26
Iwanowice 70,6 7906 79 112,0 -3,77 28
Janów 147,0 6243 -84 42.5 -4,40 -18
J. -Przeginia 66,4 10253 97 149,9 2,81 18
Klucze 119,3 14828 -8 124,3 -2,15 -22
Koziegłowy 159,2 14587 -416 91,6 -4,35 0
Kroczyce 110,2 6191 108 56,2 1,13 32
Krzeszowice 139,4 31420 209 225,4 0,10 59
Lelów 120,8 5429 -120 44,9 -3,35 50
Łazy 132,6 16357 -370 123,4 -5,92 29
Michałowice 51,3 7078 481 138.1 -0,72 78
Mstów 119,8 9812 353 81,9 -2,85 14
Niegowa 87,6 6093 -98 69,9 2,42 -4
Ogrodzieniec 85,7 9739 78 113,7 -1,53 37
Olkusz 151 52332 -515 347,4 0,28 -195
Olsztyn 108,8 6479 -70 59,5 -1,92 -25
Pilica 138,9 9573 -333 68,9 -4,51 -43
Poraj 58,5 10629 406 181,6 ■2,36 80
Przyrów 80,4 4273 -227 53,1 -9,95 -29
Siewierz 115,8 12227 -176 105,6 -4,40 31
Skata 74,3 9528 195 128,2 •2,01 38
Sułoszowa 53,4 5984 -37 111,4 -0,99 33
Trzebinia 105,2 34920 -488 331,9 -1,40 51
Trzyciąż 96,6 7186 -117 74,4 0,41 -25
Wielka Wieś 48,1 8605 476 178.9 1,52 63
Włodowice 76,3 5323 -9 69,8 -4,92 88
Wolbrom 150,8 23863 0 158,2 0,33 43
Zielonki 48,4 13314 1383 275,1 -0,53 237
Żarki 100,7 8120 43 80,7 0,12 37
Żarnowiec 124,8 4923 -280 39,5 -4,71 -27

Ogółem 3.205,4 398.815 749 124,4 - 735

renach od nich oddalonych. W 2001 r. dodatnie saldo migracji zanotowało 20 bada
nych gmin (tab. 5), pośród których znaczna część to gminy o dużych walorach przy
rodniczych. Należy się spodziewać, że w kolejnych latach badany obszar będzie pod 
coraz silniejszą presją osadniczą, a zasięg strefy osadnictwa podmiejskiego z roku na 
rok będzie się rozszerzał.

W zakresie ruchu naturalnego badane gminy odzwierciedlają tendencje ogólno
krajowe. W przeważającej części gmin od lat obserwuje się ujemny przyrost natural
ny. W 2001 r. wartość tego wskaźnika wahała się od -10%c w przypadku gminy Przy
rów do -0,32%c dla Alwerni. Wzrost liczby ludności na drodze naturalnej odnotowało 
jedynie 6 gmin, z czego najwyższy Jerzmanowice-Przeginia (2,8 l%c).

Pod względem gospodarczym badane gminy są znacznie zróżnicowane. Przeja
wia się to między innymi w strukturze użytkowania ziemi, strukturze podmiotów 
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gospodarczych, wielkości i strukturze zatrudnienia, poziomie bezrobocia oraz w do
chodach budżetu gmin.

Większość z badanych gmin predysponowana jest do rozwoju rolnictwa, jednak 
warunki przyrodnicze w tym zakresie są dość niejednorodne. Najlepsze warunki do 
rozwoju rolnictwa posiada część wschodnia i południowo-wschodnia, z dość żyzny
mi glebami, wykształconymi na bazie pokryw lessowych (pas od Lelowa na północy 
po Michałowice na południu). Niekorzystne warunki dla rolnictwa występują w osi 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (słabe gleby V i VI klasy, zjawiska krasowe 
i związane z nimi problemy z retencją wody). Są one przyrównywane do warunków 
panujących na obszarach górskich (np. Kroczyce, Niegowa). W zachodniej części 
badanego obszaru barierę dla rozwoju rolnictwa stanowi działalność przemysłowa 
i związane z nią zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Najwyższym udziałem użytków rolnych odznaczają się gminy wschodniej 
i południowo-wschodniej części obszaru badań: Iwanowice (90%), Sułoszowa (88,6%), 
Michałowice (86,9%), Gołcza (86,7%), Zielonki (85,2%), Jerzmanowice-Przeginia 
i Wielka Wieś. Najmniej użytków rolnych występuje natomiast w gminach na zacho
dzie obszaru badań: Klucze (36,7%), Bolesław (38,1%), Trzebinia (40,4%), Poraj 
(45,7%), Ogrodzieniec (46,2%).

W strukturze użytków rolnych przeważają grunty ome (79,9%). W kilku gminach 
zaznacza się dość duży udział łąk i pastwisk, np. Przyrów (42,7% użytków rolnych), 
Łazy (42%), Babice (34%), Poraj (33,5%), Koziegłowy (31,4%). Niewielki odsetek 
użytków rolnych stanowią sady, na które przypada około 2,2% ogółu użytków. Zgru
powania sadów obserwuje się jedynie w gminach podkrakowskich (Michałowice, Zie
lonki, Iwanowice).

Na podstawie badań typologicznych przeprowadzonych przez Głębockiego 
(2000) badane gminy pod względem stanu rozwoju rolnictwa można podzielić na trzy 
typy1 (ryc.5). Rolnictwo pierwszego typu (typ I) charakterystyczne dla obszarów 
o przewadze gospodarstw średnich, ze znacznym udziałem gospodarstw dużych, wy
stępuje w 5 badanych gminach. Typ ten cechuje się stosunkowo niskim, jak na pol
skie warunki, średnim zatrudnieniem w rolnictwie, które nie przekracza 35 osób na 
100 ha użytków rolnych oraz wysokim udziałem gospodarstw towarowych, wśród 
których znaczna część ma charakter rozwojowy. Rolnictwo drugiego typu (typ II) roz
winęło się na terenach z dominacją dużych gospodarstw, o średnim zatrudnieniu do 
20 osób na 100 ha. W grupie tej przeważają gospodarstwa, których dochody pocho
dzą wyłącznie lub głównie z działalności rolniczej, a znaczny udział ma produkcja na 
własne potrzeby. Stosunkowo niewielki jest udział gospodarstw rozwojowych. Do tego 
typu z omawianych gmin należy 13 jednostek. Trzeci typ rolnictwa (typ III) charak
teryzuje obszary o dominacji gospodarstw średnich i małych (małe stanowią do 25% 
ogółu gospodarstw), stosunkowo niskim zatrudnieniu w przeliczeniu na jednostkę po
wierzchni oraz słabych powiązaniach z rynkiem (znaczna część gospodarstw całą 
swoją produkcję przeznacza na własne potrzeby). Do tego typu należy 15 badanych 
gmin.

1 W badaniach tych ujęto 14 cech diagnostycznych odnoszących się zarówno do potencjału produkcyjnego 

gospodarstw, rodzaju produkcji rolniczej i źródeł dochodów, jak i efektów działalności produkcyjnej gospodarstw 

indywidualnych.
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Według danych GUS w 2001 roku na obszarze badanych gmin funkcjonowało 
łącznie 31,6 tys. podmiotów gospodarczych, z których 96,8% stanowiły podmioty 
należące do osób prywatnych (tab. 6). Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było 
w gminie Olkusz (5,3 tys.), najmniej zaś w Lelowie, Żarnowcu i Przyrowie (po ok. 
200). Zróżnicowanie to odzwierciedla wskaźnik przedsiębiorczości lokalnej mierzo
ny liczbą podmiotów gospodarczych osób fizycznych i spółek cywilnych na 1000 
mieszkańców. Do najdynamiczniej rozwijających się gmin w tym zakresie należy za
liczyć Koziegłowy (111,3 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców), Olkusz 
(79,6), Żarki (97,4), Zielonki (92,2) Poraj (91,5), Siewierz (90,9) (ryc. 6). Na szcze
gólną uwagę zasługują gminy: Koziegłowy, której mieszkańcy wyspecjalizowali się 
w produkcji sztucznych choinek oraz Żarki z licznymi zakładami obuwniczymi. Naj
niższe wskaźniki przedsiębiorczości cechują natomiast gminy rolnicze, położone we 
wschodniej części obszaru badań (Żarnowiec - 32,7; Lelów - 30,9; Gołcza - 40,1; Su
łoszowa - 40,3; Janów - 42,3; Przyrów - 42,6).

W strukturze zatrudnienia wyraźnie widoczne są dysproporcje pomiędzy gminami 
zachodniej i południowo-zachodniej części obszaru badań a gminami leżącymi na 
wschodzie (tab. 6). Zachodnia część cechuje się dużym udziałem zatrudnionych 
w przemyśle i budownictwie (np. Bolesław - 76,0%, Trzebinia - 61,4%, Alwernia - 
62,5%, Poraj - 60,4%, Klucze - 58,1%, Ogrodzieniec - 57,7%). Wiąże się to przede 
wszystkim z bliskością Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a także z występo
waniem i eksploatacją surowców mineralnych (m.in. okolice Olkusza), co w przeszło
ści determinowało kierunek ich rozwoju gospodarczego. Gminy zachodniej części re
gionu generują także stosunkowo dużo miejsc pracy. Dla przykładu gmina Olkusz dys
ponuje prawie 10 tys. miejsc pracy, Trzebinia - 8,0 tys., Krzeszowice - 4 tys., Klu
cze - 2,3 tys., Poraj - 1,9 tys., Bolesław (mała gmina wiejska) - ok. 1,8 tys. W czę
ści wschodniej istotną rolę odgrywa nadal rolnictwo, choć w strukturze zatrudnienia 
dominuje sektor usług, zwłaszcza usług nierynkowych. Dla wielu małych wiejskich 
gmin głównym kreatorem miejsc pracy są struktury i instytucje samorządowe. 
Do gmin o rozwiniętym przemyśle w tej części obszaru badań należą Wolbrom oraz 
Pilica. Wzrost znaczenia sektora przemysłowego w strukturze zatrudnienia mieszkań
ców obserwowany jest także w gminach położonych w sąsiedztwie dużych aglome
racji (np. Zielonki, Olsztyn, Mstów).

Istotnym problemem o charakterze społeczno-gospodarczym całego obszaru ba
dań jest stosunkowo wysokie bezrobocie. Ogółem na koniec 2001 r. zarejestrowanych 
było prawie 25 tys. bezrobotnych, z czego 47,8% pozostawało bez pracy dłużej niż 
12 miesięcy (tab. 6). Bezrobotni stanowili średnio 11,8% ogółu ludności w wieku pro
dukcyjnym. Najwyższymi wskaźnikami w tym zakresie odznaczały się gminy: Ogro
dzieniec (19,1%), Włodowice (18,3%), Kroczyce (17,8%), Żarki (17,7%) oraz Klucze 
(16,5%). Najniższymi wartościami zarówno względnymi, jak i bezwzględnymi wyróż
niają się małe gminy wiejskie, zwłaszcza we wschodniej części. W gminach tych, 
podobnie jak w wielu innych regionach wiejskich kraju, bezrobocie ma charakter bez
robocia ukrytego.

Prezentowane zróżnicowanie gospodarcze znajduje odzwierciedlenie w wielko
ści i strukturze dochodów budżetowych. Najwyższe dochody osiągają gminy zachod
niej części obszaru badań, najniższe zaś - rolnicze gminy części wschodniej. Liderem 
pod względem dochodów mierzonych per capita jest gmina Bolesław, która w 2001 r. 
osiągnęła dochód na 1 mieszkańca w wysokości 1762 zł. Wysokim poziomem

44



Charakterystyka uwarunkowań rozwoju turystyki

Źr
ód

ło
: o

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e n
a p

od
sta

w
ie

 d
an

yc
h 

G
U

S.

45



Samorząd lokalny a rozwój turystyki ...

>» 1 ■8 8 i f v> !
SS

a
& 

a

o o *Q •₽• 
en < £> en 
r*- co t — 
C0 en

®u5<J)m^oncd
8' co" 10* CO

CM >— 3 U> 3 c£
■ł co ćn J5

ł

8

5

•SŁ 
s

I
ifi

en 
en

en o 
en CM* CM* en o o

® tń ® ® r”“- o o o o
^enounooo

en csi v 
tri O

¿Ti
9

« X.
» Se

¿Ti
s

3

8 H>

N-§o°°
CM

b»._ U"5, en CM 
CM* — CO »0* S

«» 10 °. ^-. C= O
?<£Roo3i<2o £<o£f£i «10S

<0~-o0. nr~ “’=>.
5h'S = i?000088

en o o

ci ai^

S 

CM
i 

.£ 
£ 

ao
xo
§ 

■S 

X
X o >1
o 

o 
•N 
T3
3 
X 
£ 

'O 
"O
o 
X
o 
o 

"O
en
Im□

5 
<55

V
I

§

ae

ś°H|

E S

8?“
■o

r*

X)

e2
3 

E 
o

cm m__ r— -<y ‘M. °* ® *© CM ®- CO — S '■- CD •— ' 1 _

CM

10 Ty » 
<10'2
CD 0> K

—.«5.10
§§s

R s 5

C0Qmi0CQCM0?C0'— l0^CMCMl00Qen 
mScnen»CM&cncncnz;cicMb~a>oirt  b~CM®cMOłT—cOt— o ul 5? r- i0 o <n io b- ■_ 
c0^'enn,TrTrcof'~<ocni2:cn<0Tri0Tycn;i;

“ 0» CD •— O 
a < CM* 10 ’

CD CO CO 10
3 S 5 S

s&tgs
® ^oincsj 
cm — en en

~ cm »-Oc0c0ł-o0>cH
- cm' ° O ® CO T-' Ty TT O J£

ff>®r^O®NO)(nSoł<nb.inn,b'CM0^ff>ł-QUl®®®pjOlO^--r-^M 
S Si ę a S S 3 2 8 5 3 8 S f? « s- 3 S s 8 8 S S < 8 R ~ 8 S sy S
’•<-^®Nr-cMcnin<7'cnen®9enT-^®r'<n®r-cM^^'TencMnj;cnv'r

O U*> CO. <O CO O en £ «o
V •N T55 -Ci

b~

r ®. OJ S Ol N~. ®. CM H-_ O) ^.Mf^r-coO
’» S <m' 2 ” 2

®^<Jir~en^r-~cooi№co 
T-* CM CO OJ T- < V T~ < cm' 
m^tSCNfn^MLDTTfnin

o co_ r—_ ai b- cm_ en co_ 
t—* cm" 9 O cm' Ty ■«■’ »—* 
en,— en en en cm en t—

a s «?

»-■ a, <o_ «> en t—_ o_. o en ® o\ cm_ co o r-~ o o 10 c> »—. 
Sul O Óo en ® J) v ® N O O (O O) # ® ® V V '-

cocn^cMirtun^cnmcnr^^eMcocnTren^io^'«-

cm ci in en co en °.

co en ęn£ g> 9

tg
|8
5 £

CM

8
S

5
I R 

Hlh«
□ SC S£ M S£

u en N
en
SP

w ui cm fs.cncoco®-cne0,®cM0»^’—. cmoicd
2 u*> co" 9 t-* £ co 9* en en *£ <0 o> ? co en SD en cm* o" 
^CM^b-.®25®cO!0gcncns®b«.®g^'CDCh 
3v-t0ene>So0>i0Ogc0rT.?^^o?acDc0rT. o -- -----------.-.en-------------------  C0---------^cMTycM^?cDTycM

S' ci
en

“■»8 Ty en S CM

8<0* £ £ c 
"^2°

©»
®8R

CM en
Ul

CO 10 T— 'H ''ł <0
■V i-* CO J® * 
CM r»- b- Ii SSSS

85?
CO o £

ł 3
S C 

■o o* o -* %
J: c _ S 
S o 2 £ 
SReS-rS

N 
'S 
■S o 
£ a 
Ł 
t/>
o 
iw

ŁO 
l

en c
<D C 
ą
s
<u 
§
o <J CO k-O. O

?

'N

46



Charakterystyka uwarunkowań rozwoju turystyki

Ryc. 7. Udział dochodów własnych w ogóle dochodów badanych gmin w 2001 r. 
Źródło: opracowanie własne.

dochodów per capita odznaczała się roku także gmina Siewierz (1734 zł.) Z innych 
gmin o stosunkowo wysokich dochodach na jednego mieszkańca należy wymienić: 
Trzebinię (1524 zł.), Żarnowiec (1372 zł.), Janów (1343 zł.) oraz Klucze (1317 zł.). Spo
śród wszystkich omawianych gmin jedynie gmina Koziegłowy zanotowała w 2001 r. 
dochód per capita poniżej 1000 zł. W przedziale od 1000 do 1100 zł znalazło się 
7 gmin, pomiędzy 1100 a 1200 zł. - 11 gmin, a od 1200 do 1300 zł. - 6 gmin.

W strukturze dochodów budżetowych dochody własne stanowią średnio 45% 
ogółu dochodów. Niskim udziałem dochodów własnych odznaczały się gminy typo
wo rolnicze: Przyrów (39%), Kroczyce (38%), Iwanowice (34%), Lelów (34%), Goł
cza (30%), Jerzmanowice-Przeginia (28%), Pilica (24%), Niegowa (20,5%). Natomiast 
ponad 50%-owy udział dochodów własnych w ogóle dochodów budżetu zanotowały 
gminy: Siewierz (70,4%), Trzebinia (69,5%), Olkusz i Poraj (58%), Łazy (56%), Klucze, 
Zielonki (54,5%), Ogrodzieniec (53%), Krzeszowice (52,8%) oraz Alwernia (51,8%).

Szczegółowa analiza struktury dochodów własnych poszczególnych gmin pozwa
la dokonać wyraźnego podziału na jednostki, w których znaczną część budżetu sta
nowią wpływy z podatku rolnego oraz na gminy, które w znacznej mierze swoje 
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dochody własne czerpią z podatku od nieruchomości (tab. 7). Do pierwszej grupy na
leży zaliczyć gminy: Gołcza (29% wpływów własnych budżetu stanowi podatek rol
ny), Iwanowice (23,4%), Żarnowiec (16,2%), Trzyciąż (16%), Lelów (14,5%), Micha
łowice (13%), Niegowa (12,6%), które są w większości gminami rolniczymi o słabo 
rozwiniętej działalności przemysłowej. Do drugiej grupy należą Trzebinia (51%), Al
wernia (46,7%), Klucze (46,3%), Olsztyn (44,8%) oraz Mstów (44,8%). Pod wzglę
dem wielkości dochodów własnych na 1 mieszkańca na czoło wysuwają się gminy: 
Siewierz (1227 zł.), Bolesław (1173 zł.) i Trzebinia (1061 zł.). Najniższym wskaźni
kiem odznaczają się natomiast Niegowa (226 zł.), Sułoszowa (291 zł.), Jerzmanowi- 
ce-Przeginia (298 zł.), Gołcza (315 zł.), Iwanowice i Lelów (384 zł.).

Istotną informacją płynącą z analizy sytuacji budżetowej gmin jest stan wolnych 
środków na koniec roku budżetowego. Mogą one zostać spożytkowane na różne cele, 
w tym także na rozwój turystyki. W 2001 r. aż 16 z 33 gmin zanotowało dodatnią 
różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi. W przeliczeniu na 1 miesz
kańca kształtowała się ona w przedziale od ponad 320 zł. w gminie Żarnowiec do ok. 
7 zł. w gminach: Gołcza, Iwanowice. Jednakże tylko w kilku gminach obserwuje się 
stałą nadwyżkę środków finansowych (Bolesław, Janów, Klucze i Żarnowiec).

2.3. Potencjał turystyczny

2.3.1. Środowisko przyrodnicze i związane z nim zasoby turystyczne
Zasadniczym elementem kształtującym zasoby turystyczne badanych gmin jest 

ich bogate i różnorodne środowisko przyrodnicze. Wyżyna Krakowsko-Częstochow
ska uznawana jest za jeden z najatrakcyjniejszych pod względem przyrodniczym re
gionów kraju. Decyduje o tym zarówno budowa geologiczna, która sprawia, że jest 
to największy w Polsce obszar zjawisk krasowych z urozmaiconym krajobrazem ska
listych wzgórz, jak i bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, w tym wielu gatun
ków rzadkich i reliktowych (Żabińska 2000).

Pod względem geologicznym obszar badań zaliczany jest do jednostki geologicz
nej zwanej Monokliną Sląsko-Krakowską. W jego budowie wyróżnia się trzy piętra 
strukturalne (Kleczkowski 1972a), są to: utwory podłoża paleozoicznego, utwory płyty 
mezozoicznej oraz utwory kenozoiczne, przy czym najwyraźniej zaznaczają się utwory 
mezozoiczne. W zachodniej części badanego obszaru przeważają utwory triasowe 
(Wyżyna Śląska, Wyżyna Woźnicko-Wieluńska), które na terenie Wyżyny Krakowsko- 
Częstochowskiej przechodzą w utwory jurajskie. We wschodniej części utwory juraj
skie łagodnie zapadają się pod utwory kredowe budujące Nieckę Nidziańską.

Zróżnicowanie geologiczne odzwierciedla się w urozmaiconej rzeźbie terenu, 
która stanowi najważniejszy komponent zasobów przyrodniczych badanego obszaru 
(Radziejowski 1995). Bogdanowski (1972) wyróżnił na podstawie analizy rzeźby 
terenu cztery typowe formy krajobrazowe:

- krajobraz wzgórz i dolin ze skalami;
- krajobraz wzgórz i dolin bez skał;
- krajobraz silnie sfalowany, zamykający dwie poprzednie formy w kompleksy;
- krajobraz płaski lub prawie płaski, tworzący obramienie dla obszaru Wyżyny Kra

kowsko-Częstochowskiej .
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Najbardziej zróżnicowaną rzeźbą cechuje się Wyżyna Krakowsko-Częstochow
ska. Stanowi ona płytę wapieni gómojurajskich, wyniesioną od ok. 300 m w okoli
cach Częstochowy do 450-500 m w części południowo-wschodniej (Kondracki 1981). 
Od zachodu Wyżyna ograniczona jest progiem strukturalnym (kuesta), którego wyso
kość osiąga ponad 100 metrów wysokości (okolice Żarek), a od północnego-wscho
du granicę stanowi nieciągły próg denudacyjny. Południowa część Wyżyny Krakow
sko-Częstochowskiej rozpada się natomiast na szereg coraz to niższych zrębowych 
garbów i pagórków, zanurzając się w utworach mioceńskich, wypełniających zapadli
sko przedkarpackie (Kleczkowski 1972a).

W rzeźbie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zaznaczają się formy ostańco- 
we zbudowane z odpornych wapieni skalistych, w znacznym stopniu skrasowiałych. 
Tworzą one pojedyncze wzniesienia lub grupy wzniesień. Najwyższe skałki osiągają 
ponad 500 m n.p.m. (Skałka 502 w Jerzmanowicach - najwyższy szczyt Wyżyny Kra
kowsko-Częstochowskiej o wysokości 512,8 m n.p.m.; Góra Janowskiego (Zamkowa) 
w Ogrodzieńcu - 504 m n.p.m.), a ich wysokości względne przekraczają ponad 
100 m. W północnej i środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej formy 
te mają charakter wierzchowinowy, natomiast w południowej części dominują formy 
zboczowe (dolinne) (Hyrczak 1984). Stosunkowo dużym zgrupowaniem form skalnych 
odznaczają się gminy: Olsztyn, Janów, Żarki, Niegowa, Włodowice, Kroczyce, Ogro
dzieniec, Olkusz, Klucze, Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Wielka Wieś, 
Krzeszowice. Ostańce, obok swoich walorów krajobrazowych, przyciągają także moż
liwością uprawiania wspinaczki skałkowej. Szczególnie preferowane dla tej formy 
ruchu turystycznego są skałki w okolicach Olsztyna, Kroczyc, Podlesie, Włodowic, 
Ogrodzieńca, Ryczowa, Smolenia, Jerzmanowic oraz w Dolinkach Krakowskich: Będ
kowskiej, Kobylańskiej i Bolechowickiej.

Powierzchniowym formom skalnym towarzyszą dobrze rozwinięte formy kra
su podziemnego reprezentowane przez jaskinie. Stanowią one fragmenty wewnętrznych 
kanałów odwadniających powstałych przede wszystkim w paleoceńskiej i eoceńskiej 
fazie rozwoju rzeźby krasowej tego obszaru (Kleczkowski 1972a). Procesy krasowe 
wewnątrz skał wapiennych zachodzą nadal, modelując stare i tworząc nowe formy 
krasu wewnętrznego. Na obszarze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej odkryto do dnia 
dzisiejszego około 1500 jaskiń i schronisk skalnych, z czego jedynie na terenie Wy
żyny Częstochowskiej znajduje się ich prawie 900 (Tyc 2001). Jaskinie grupują się 
w kilku większych skupiskach (Szelerewicz, Górny 1986). Są to: Dorzecze Prądnika, 
rejon Olsztyna i Sokolich Gór, okolice Trzebniowa i Złotego Potoku (gmina Janów), 
rejon Podlesie (gmina Kroczyce), rejon Ryczowa (gminy: Wolbrom, Pilica, Ogrodzie
niec), Dolina Będkowska (gminy: Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia). Najdłuższa 
z dotychczas odkrytych jaskiń na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej to jaskinia 
Wierna o długości 1027 m, najgłębsza zaś to jaskinia Studnisko 75,5 m (Tyc 2001).

Jaskinie, obok form skalnych, stanowią ważny obiekt zainteresowania turystów. 
Najliczniej odwiedzane są jaskinie dostosowane do masowego ruchu turystycznego: 
Jaskinia Łokietka i Ciemna - na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Jaski
nie Wierzchowska Górna (gmina Wielka Wieś) i Nietoperzowa (gmina Jerzmanowi
ce-Przeginia). Popularność innych jaskiń uzależniona jest od ich dostępności, jak 
i ułożenia oraz szerokości korytarzy. Niektóre z jaskiń zostały całkowicie wyłączone 
ze zwiedzania (np. poprzez zakratowanie) lub dostęp do nich został ograniczony dla 
członków klubów speleologicznych, którzy każdorazowo muszą uzyskać zgodę 
na penetrację jaskiń od dyrekcji parków krajobrazowych.
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Gminy położone na obrzeżach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej cechuje 
słabiej rozwinięta rzeźba. Granicząca od zachodu z Wyżyną Krakowsko-Częstochow
ską Wyżyna Śląska, a dokładnie jej mezoregion, Garb Tamogórski wznosi się śred
nio 340-380 m n.p.m. Obszar ten poprzecinany jest dolinami Białej Przemszy, Czar
nej Przemszy i Mitręgi. W obniżeniu Białej Przemszy zalegają pokrywy piasków 
czwartorzędowych o dużej miąższości, które tworzą Pustynię Błędowską. Rozciąga się 
ona na długości 8 i szerokości 4 kilometrów między miejscowościami Chechło, Klu
cze i Błędów; obecnie w znacznej części porośnięta roślinnością. Na południe od 
Pustyni Błędowskiej leżą Pagóry Jaworznickie (okolice Trzebini). Są one ciągiem zrę
bów wapiennych, wznoszących się ponad 300 m n.p.m. Pomiędzy pagórami występują 
kotliny, w których zalegają utwory czwartorzędowe (np. Kotlina Chrzanowska).

Obszar na północ od Wyżyny Śląskiej, na linii Zawiercie-Częstochowa, obejmuje 
Obniżenie Górnej Warty (subsekwentna bruzda u podnóża kuesty Wyżyny Często
chowskiej) (Kondracki 1994). Obniżeniem tym płynie Warta, która bierze początek 
w Kromołowie (obecnie dzielnica Zawiercia). Jej dolina opada do wysokości 240 m 
n.p.m. w okolicach Częstochowy. W obrębie obniżenia występują pojedyncze formy 
ostańcowe oraz piaszczysto-żwirowe pagórki polodowcowe.

Wschodnia cześć obszaru badań, ze względu na stosunki hipsometryczne, jest 
obszarem przejściowym pomiędzy niższą niecką kredową a położoną znacznie wyżej 
monokliną jurajską. Różnice wysokości nie są tutaj tak wyraźne jak po stronie zachod
niej, co wynika z faktu, że granica pomiędzy seriami wapieni jurajskich, a mniej od
pornymi na wietrzenie marglami kredowymi jest częściowo zamaskowana przez po
krywę lessową (Kondracki 1994), a sama Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest 
tektonicznie pochylona w kierunku północno-wschodnim. Wysokości bezwzględne na 
Wyżynie Miechowskiej osiągają 380-400 m n.p.m., a leżące na północ Pagóry Lelow- 
skie wznoszą się od 280 m n.p.m. na północnym-zachodzie do 340 m n.p.m. na po
łudniowy m-wschodzie.

W rzeźbie całego badanego obszaru widoczne są ślady eksploatacji surowców 
mineralnych (zwłaszcza surowców skalnych). Mają one zarówno charakter zagłębień 
terenu (kamieniołomy), jak i wyniosłości (hałdy kopalniane). Niektóre z tych form 
stają się obecnie przedmiotem zainteresowania turystów (tzw. geoturystyka), a nawet 
przekształcane są w obszary rekreacyjne (np. Kamieniołom w Miękini - gmina Krze
szowice, czy Kamieniołom Kielniki w gminie Olsztyn).

Na rozwój turystyki na badanym obszarze wpływają dość istotnie stosunki wod
ne. Niestety warunki te są raczej niekorzystne, zwłaszcza z punktu widzenia turysty
ki wypoczynkowej. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska pozbawiona jest bowiem więk
szych cieków powierzchniowych, co pozostąje w ścisłej zależności z zachodzącymi tam 
zjawiskami krasowymi. Gęstsza sieć rzeczna występuje jedynie na obrzeżach Wyżyny.

Główne cieki wodne występujące w północnej części obszaru to: Warta (wypływa 
w Kromołowie ze źródła na wysokości 380 m n.p.m. i płynie wzdłuż zachodniej krawę
dzi Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; na wschód od Częstochowy pod Mstowem 
przełamuje się przez Wyżynę; średni przepływ 3,22 m’/s, temperatura latem 13- 15°C), Pi
lica (wypływa w okolicy miasta Pilica na wysokości 348 m n.p.m., na odcinku do Ko
niecpola przyjmuje kilka dopływów, m.in.: Krztynia, Białka; temp, latem od 14 do 16°C), 
Biała Przemsza (wypływa z torfowisk pod Wolbromiem i płynie ku zachodowi przecina
jąc Wyżynę Krakowsko-Częstochowską; średni przepływ 4,34 m’/s), Czama Przemsza 
oraz Wiercica. Na Warcie i Czarnej Przemszy zlokalizowane zostały dwa duże sztucz
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ne zbiorniki wodne. Oba są wykorzystywane w celach rekreacyjnych. Zbiornik wod
ny Poraj na Warcie ma powierzchnię 4,9 km2, a jego maksymalna pojemność wynosi 
25,1 min m3 (Jaguś, Rzętała 2000). Drugi zbiornik, Przeczyce, zlokalizowany na Czar
nej Przemszy, na wysokości Siewierza zajmuje ponad 5 km2 (częściowo leży poza 
obszarem badań). Ich uzupełnieniem są mniejsze zbiorniki w Dzibicach (na Białce; 
pow. 28 ha) i w Siamoszycach (na Krztyni; pow. 20 ha) oraz zespoły stawów rybnych 
zlokalizowane na Wiercicy (Zloty Potok, Knieja), Białej Lelowskiej i Białce.

Znacznie lepiej jest rozwinięta sieć rzeczna w południowej części obszaru ba
dań, gdzie, jak podaje Partyka (1990), jej gęstość sięga od 0,3 do 1 km/km2. Dla 
porównania na terenie Wyżyny Częstochowskiej wskaźnik ten wynosi ok. 0,5 km/km2 
(Kleczkowski 1972b). Głównymi ciekami są tu: Rudawa (źródło na wys. 310 m 
n.p.m., średni przepływ 0,5m3/s, temp, latem 13,5°C, dopływy: Eliaszówka, Racław- 
ka, Będkówka, Szklarka i in.), Prądnik (źródło we wsi Sułoszowa; średni przepływ 
1,3 m’/s) i płynąca przez Wyż. Miechowską Dłubnia (źródło we wsi Trzyciąż: średni 
przepływ l,81m’/s). Skrajem gmin Alwernia i Babice przepływa także Wisła. Cechą 
południowej części obszaru badań jest brak większych zbiorników wodnych. W celach 
rekreacyjnych mogą być wykorzystywane jedynie zbiorniki w Wolbromiu (ok. 20 ha; 
obecnie niedopuszczony do kąpieli), na terenie gminy Trzebinia (Balaton, Bolęcin, 
Chechlo) i zalew Skowronek w Alwerni (ok. 4 ha; z zakazem kąpieli).

Istotnym problemem wód płynących badanego obszaru jest ich stosunkowo duże 
zanieczyszczenie. Według raportów Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowi
ska (WIOŚ) w Krakowie i Katowicach z 2002 r. (Raport o stanie środowiska w wo
jewództwie małopolskim... 2002; Stan środowiska województwa śląskiego... 2002) 
większość cieków wodnych już w obszarach źródliskowych znacznie przekracza do
puszczalne normy zanieczyszczeń. Spośród kilkunastu rzek i potoków kontrolowanych 
przez inspektorów WIOŚ. tylko 8 prowadzi wody III lub wyższej klasy. Najczystszą 
rzeką na badanym obszarze jest Wiercica (gminy: Janów, Przyrów). Problem ten do
tyczy także zbiorników wodnych, aczkolwiek najważniejsze z nich - Poraj, Siewierz 
- spełniają wymogi sanitamo-epidemilogiczne i są dopuszczone do kąpieli.

Ważnym elementem sieci hydrograficznej badanego obszaru, także z punktu 
widzenia turystyki poznawczej, są źródła. Według Dynowskiej (1983) i Chełmickie- 
go (2001) na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej doliczono się ponad 240 
źródeł będących samoczynnymi wypływami wód głębinowych, wśród których za warte 
ochrony uznano 32 źródła (Baścik, Pociask 2001). Do najbardziej znanych źródeł 
należy zaliczyć m.in.: źródła Zygmunta i Elżbiety w Złotym Potoku, źródło Warty 
w Kromołowie, źródło Spod Skałki w Zdowie, źródło Jordan w Ściborzycach. Wiele 
ze źródeł jest masowo odwiedzanych przez turystów i miejscową ludność. Przyczy
nia się do tego nie tylko ich atrakcyjność krajobrazowa, ale także możliwość poboru 
wody źródlanej do celów konsumpcyjnych.

Zasoby wód mineralnych występujące w obrębie Rowu Krzeszowickiego obej
mują wody siarczanowo-wapniowo-magnezowo-siarczkowe oraz chlorkowo-sodowo- 
siarczkowe (Smółka 1997). Obecnie eksploatuje się jedynie wody siarczanowe 
(źródło Zdrój), na bazie których rozwija się funkcja uzdrowiskowa Krzeszowic.

Kolejnym elementem środowiska przyrodniczego, ważnym z punktu widzenia 
rozwoju turystyki, jest klimat. Badany obszar należy do regionu klimatycznego wy
żyn środkowopolskich, a jedynie jego południowa część wchodzi w skład rejonu pod
górskich nizin i kotlin (Drżał 1972b). Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 
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ok. 7,5°C, w dnach dolin spada do około 6°C, a średnia temperatura najcieplejszego 
miesiąca lipca - ok. 17,5°C. Na uwagę zasługuje duża zmienność mikroklimatyczna 
na małych przestrzeniach, uwarunkowana zróżnicowaniem ukształtowania podłoża, 
ekspozycją i nachyleniem stoków (Michalik 1974). Wyróżnia się na tym obszarze czte
ry typy klimatów lokalnych (Radziejowski 1995):

- klimat najwyższych wzniesień, który cechują niższe średnie temperatury, 
większe opady i dłuższe zaleganie pokrywy śnieżnej niż występujące na in
nych terenach;

- klimat terenów pofalowanych charakteryzujący się dużą mozaiką mikroklima
tów zależnych od rzeźby i ekspozycji terenów;

- klimat stokowych fragmentów dolin, który charakteryzuje nocne napływanie 
zimnego powietrza i silne nagrzewanie się w dni słoneczne;

- klimat wysoczyzn o słabo nachylonych stokach, o szczególnie dobrych wa
runkach bioklimatycznych.

Najkorzystniejsze warunki mikroklimatyczne mają stoki o ekspozycji południo
wej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej, co związane jest z dłuższą 
i silniejszą insolacją. Dużymi wartościami bioklimatycznymi odznaczają się tereny po
falowane, obszary leśne i okolice zbiorników wodnych (Radziejowski 1995).

Osobliwością klimatu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest duża ilość burz. 
Okres burzowy wynosi średnio 135 dni i jest najdłuższy po Tatrach w Polsce (Michalik 
1974). Są to jednak burze krótkotrwałe (od 15 do 20 minut). Przeciętna suma opadów 
rocznych kształtuje się na poziomie 700 mm i jest dość zróżnicowana regionalnie. 
Więcej opadów notuje się w południowej części regionu (do ok. 850 mm). Część 
wschodnia leży natomiast w cieniu opadowym kuesty jurajskiej, gdzie wysokość opa
dów jest mniejsza o 200 mm (Michalik 1974).

Na całym obszarze przeważają wiatry zachodnie. Zjawisko to można uznać za 
wybitnie niekorzystne, gdyż wiatry przynoszą nad Wyżynę Krakowsko-Częstochow
ską zanieczyszczenia z przemysłowych aglomeracji Górnego Śląska i Częstochowy. 
Stosunkowo duże emitory zanieczyszczeń pyłowych i gazowych znajdują się także na 
terenie badanych gmin, są to: rafineria w Trzebini, zakłady chemiczne w Alwerni, 
a do niedawna także cementownia Wiek w Ogrodzieńcu.

Czas trwania zimy jest dłuższy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej niż 
w regionach sąsiednich, co wynika przede wszystkim z ukształtowania terenu. Śred
ni okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi ok. 80 dni, choć lokalnie, na północnych 
zboczach i w dolinach śnieg może utrzymywać się przez 90 dni (Michalik 1974). Sto
sunkowo długi okres zalegania pokrywy śnieżnej w połączeniu z urozmaiconą rzeź
bą terenu powoduje, że prawie w całości obszar ten predysponowany jest do rozwo
ju narciarstwa biegowego. Według Wyrzykowskiego (1986) obszar Wyżyny Krakow
sko-Częstochowskiej zaliczany jest do drugiej kategorii obszarów pod względem 
możliwości rozwoju narciarstwa biegowego w Polsce, po Karpatach i Sudetach, a na 
równi z Suwalszczyzną i Górami Świętokrzyskimi. Niektóre ze wzniesień, ze wzglę
du na korzystne nachylenie stoków i znaczne wysokości względne, mogą być także 
wykorzystywane do narciarstwa zjazdowego, np. Morsko, Jaroszowiec, Grabowa.

Równie ważnym komponentem zasobów przyrodniczych badanego obszaru jest 
jego bogata szata roślinna. Wyżynę Krakowsko-Częstochowską cechuje w tym zakresie 
wyjątkowa różnorodność i niespotykana gdzie indziej w kraju przestrzenna zmienność 
zbiorowisk roślinnych, spowodowana występowaniem obok siebie siedlisk o skrajnie 
różnych warunkach.
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Podstawowym elementem szaty roślinnej jest roślinność leśna. Rolnicza działal
ność człowieka wyparła pierwotne lasy na zbocza dolin, wierzchowiny wzgórz oraz 
obszary nieurodzajnych piasków. Obecnie zajmują one tylko 27,3% powierzchni ba
danego obszaru, aczkolwiek ich udział w strukturze użytkowania ziemi w ostatnich 
latach znacząco wzrasta. Wiąże się to zarówno z planowanymi nasadzeniami lasów, 
jak i wkraczaniem lasu na obszary odłogowanych pól. Wzrost zalesienia pozostaje 
jednak w ścisłym konflikcie z walorami krajobrazowymi. Jak podaje Nita (2001), 
wskutek planowego zalesienia Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w latach 60. i 70. 
XX w. zdecydowanie zwiększyła się liczba obiektów skalnych niewidocznych w kra
jobrazie (porośniętych całkowicie lasem) i wynosi obecnie około 10% ogółu obiek
tów. Dla porównania zdjęcia lotnicze z lat 60. XX w. dowodzą, że prawie wszystkie 
powierzchniowe formy skalne były wówczas widoczne.

Największe kompleksy leśne rozpościerają się w północnej części Wyżyny, 
w okolicach Olsztyna, Janowa, Przyrowa i Poraja, na stokach Garbu Tenczyńskiego: 
Puszcza Dulowska, okolice Tenczynka oraz w pasie: Siewierz-Łazy-Klucze-Bolesław- 
Olkusz-Trzebinia (zielony pas ochronny GOP). Obszary bezleśne dominują we 
wschodniej części obszaru badań: okolice Lelowa, Żarnowca, Wolbromia, Gołczy oraz 
w dorzeczu Dłubni, a także na wierzchowinie w rejonie od Olkusza do Krakowa. 
Wskaźnik lesistości poszczególnych gmin prezentuje ryc. 8.

W strukturze gatunkowej lasów znaczny udział mają mało przydatne dla rekre
acji lasy sosnowe. Rzadko spotyka się w nich domieszki świerka, jodły czy modrze
wia. Lasy liściaste występują punktowo i stanowią pozostałości pierwotnych zbioro
wisk leśnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Są to głównie zbiorowiska buczy
ny, w północnej części - buczyny sudeckiej (okolice Żłotego Potoku, Kroczyc, Smo
lenia, Olkusza), a w południowej - buczyny karpackiej (Ojcowski Park Narodowy, 
Doliny: Będkowska, Racławki, Eliaszówki, okolice Tenczynka, Alwerni i Babic). Na 
siedliskach podmokłych, m.in.: na terenie Parku Krajobrazowego Stawki (gmina Przy
rów), w rejonie Puszczy Dulowskiej (gmina Trzebinia), w dolinie Wisły, w Kotlinie 
Mitręgi (okolice Łaz i Siewierza) występują bagienne olszyny (olsy) oraz fragmenty 
lasów łęgowych. Typowym dla południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochow
skiej zbiorowiskiem leśnym jest las grądowy (Michalik 2002).

Wśród roślinności nieleśnej do szczególnie charakterystycznych dla Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej zbiorowisk należą zarośla i murawy kserotermiczne. 
Najbogatsze zbiorowiska tego typu występują na południu regionu, a posuwając się 
ku północy skład gatunkowy stopniowo ubożeje (Michalik 1974). Ich siedliska znaj
dują się w eksponowanych miejscach, w otoczeniu ostańców wapiennych, na brzegach 
lasów i nieużytkowanych murawach (Michalik 2002).

Fauna obszaru Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest stosunkowo dobrze 
zbadana (Michalik 2002). Stwierdzono tu około 50 gatunków ssaków, ponad 170 ga
tunków ptaków (w tym około 150 lęgowych) i około 20 gatunków płazów i gadów 
(Michalik 2002). Faunę zwierząt bezkręgowych reprezentuje ponad 1200 gatunków 
motyli, około 700 gatunków chrząszczy i prawie 100 gatunków mięczaków. Najbar
dziej charakterystycznymi przedstawicielami świata zwierząt na Wyżynie są nietoperze. 
Z 20 znanych w kraju gatunków występuje tutaj aż 19 (Michalik 2002), są to m.in.: 
podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros), podkowiec duży (Rhinolophus ferrume- 
quinum) - znany jedynie z Jaskini Nietoperzowej oraz nocek orzęsiony (Myotis emar- 
ginatus). Wśród zwierząt bezkręgowych na uwagę zasługuje żyjący w środowisku 
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wodnym wypławek alpejski (Planaria alpina) oraz kilka reliktowych gatunków śli
maków. Ciekawą grupę zwierząt stanowią gatunki żyjące wyłącznie w jaskiniach, 
są to endemiczne chrząszcze (dwa gatunki), skoczogonki i chrząszcze.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest obszarem wyjątkowym w skali kraju, 
jeśli chodzi o bogactwo znalezisk paleozoologicznych (Drzal 1972a). Z okresu plio- 
cenu pochodzi bogata herpetofauna kopalna reprezentowana przez płazy i gady, wśród 
których jest wiele form niemających odpowiednika w faunie współczesnej lub nawią
zujących do współczesnej fauny tropikalnej. Interesujące okazy kryją w sobie wnętrza 
jaskiń. Znaleźć można tam szczątki ssaków plejstoceńskich, takich jak niedźwiedź ja
skiniowy, mamut, renifer, lew kopalny.

2.3.2. Formy ochrony przyrody
Najcenniejsze przyrodniczo obszary Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i jed

nostek fizyczno-geograficznych do niej przyległych objęte zostały różnymi formami 
prawnej ochrony przyrody. Ze zwartych powierzchniowych kompleksów ochronnych 
na pierwszym miejscu wymienić należy Ojcowski Park Narodowy (gminy: Skala, 
Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka-Wieś). Powstał on w 1956 r., a celem jego 
powołania jest ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu krasowej Doliny Prądni
ka i Sąspowskiej. Jest to najmniejszy park narodowy w Polsce o powierzchni 21,46 km2.

2 Powołane zostały do życia na początku lat 80. przez ówczesne rady narodowe: 20 czerwca 1980 r. w granicach 

województwa katowickiego, 2 grudnia 1981 r. - w granicach województwa krakowskiego, a 17 czerwca 1982 r. 

- w granicach województwa częstochowskiego (Zinkow 1990).

Inny rodzaj ochrony obszarowej stanowią parki krajobrazowe. Idea ich powsta
nia jest ściśle związana z terenem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jej prekur
sorem był prof. Politechniki Krakowskiej Zygmunt Novak. Efektem prac jego zespołu 
było wydzielenie siedmiu parków krajobrazowych, które w znaczącej części pokryły 
obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, wkraczając także w obręb sąsiednich 
jednostek fizyczno-geograficznych2.

Aktualnie w granicach obszaru badań leży 6 z 7 parków krajobrazowych okre
ślanych wspólną nazwą Jurajskie Parki Krajobrazowe, są to: Park Krajobrazowy Or
lich Gniazd i Park Krajobrazowy Stawki - w północnej i środkowej części obszaru 
badań oraz Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, Dłubniański PK, Tenczyński PK, 
Rudniański PK - w południowej części. Parki otoczone są strefą ochronną o charak
terze otuliny - tzw. Jurajski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd ciągnie się wąskim pasem od Częstochowy 
po Klucze, Olkusz i Wolbrom, wzdłuż centralnej osi Wyżyny Częstochowskiej. Obej
muje jej najatrakcyjniejsze fragmenty, w tym większość grup i pasm skalnych. W jego 
granicach znajdzie się projektowany Jurajski Park Narodowy, który ma objąć wzgó
rza wapienne okolic Olsztyna (m.in.: Wzgórze Zamkowe, Sokole Góry) oraz źródli- 
skowy fragment Doliny Wiercicy (Złoty Potok w gminie Janów).

Park Krajobrazowy Stawki, położony w całości na terenie gminy Przyrów, po
wołany został w celu ochrony podmokłych łąk i lasów łęgowych jesionowo-wiązo- 
wych z ostojami jodły, które stanowią siedliska licznych gatunków roślin i zwierząt. 
Pod względem fizyczno-geograficznym stanowi on obszar przejściowy pomiędzy 
Wyżyną Częstochowską a Niecką Wloszczowską.
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Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie rozciąga się w południowo-zachodniej 
części obszaru badań, pomiędzy Krakowem, Olkuszem i Trzebinią. Obejmuje obszar 
wierzchowinowy, z niewielką liczbą ostańców, która porozcinana jest licznymi doli
nami: Będkówki, Kluczwody, Szklarki, Racławki, Eliaszówki, określanych w litera
turze krajoznawczej wspólną nazwą Dolinki Krakowskie.

Tenczyński Park Krajobrazowy oraz Rudniański Park Krajobrazowy położone 
są w obrębie Garbu Tenczyńskiego. Tenczyński Park Krajobrazowy obejmuje zalesione 
fragmenty Garbu Tenczyńskiego oraz Puszczę Dulowską. Występują tu między inny
mi jary krasowe, np. Dolina Mnikowska oraz odsłonięcia wcześniejszych formacji 
skalnych triasu, permu, karbonu. Rudniański Park Krajobrazowy położony w okoli
cach Alwerni, obejmuje zachodnie fragmenty pagórów Bramy Krakowskiej oraz scho
dzące ku Dolinie Wisły skłony Garbu Tenczyńskiego.

W obręb Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego wchodzą najbardziej na wschód 
wysunięte fragmenty tzw. jurajskiego krajobrazu krasowego. Jego oś stanowi malow
nicza dolina rzeki Dłubni, która swój początek bierze we wsi Trzyciąż, a uchodzi do 
Wisły w Krakowie.

Oprócz Ojcowskiego Parku Narodowego i parków krajobrazowych na obsza
rze badań zlokalizowanych jest 20 rezerwatów przyrody. Zasadnicza ich sieć została 
ukształtowana już w latach 50. XX w., aczkolwiek obserwuje się obecnie tendencję 
do rozszerzania tej formy ochrony na kolejne tereny, np. w 2000 r. powołano do ży
cia rezerwat Ruskie Góry w gminie Pilica, a w 2001 r. ochroną rezerwatową objęto 
dolinę potoku Rudno (gmina Krzeszowice). W planach jest powołanie kolejnych kil
ku nowych rezerwatów.

Z innych form ochrony przyrody powołanych na omawianym obszarze należy 
wymienić: zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, po
mniki przyrody, użytki ekologiczne (np. Pustynia Błędowska) i stanowiska dokumen
tacyjne. Coraz częstsza jest także ochrona osobliwości przyrody nieożywionej w for
mie pomników przyrody. Początkowo ochronie podlegały wybrane formy skalne, obec
nie również źródła rzek i potoków. Istotne znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe mają 
parki wiejskie, przydworskie, klasztorne oraz aleje drzew stanowiące skupienia zie
leni wysokiej (Hyrczak 1984). Zachowało się w nich wiele cennych gatunków drzew 
i zespołów roślinnych. Wiele pojedynczych drzew objętych jest ochroną w formie 
pomników przyrody. Do największych założeń parkowych zalicza się parki w Krze
szowicach (ok. 1500 drzew, 12 ha), Złotym Potoku (17 ha), Porębie-Żegotach (600 
drzew), Pilicy, Smoleniu, Minodze.

2.3.3. Zarys historii oraz zasoby kulturowe obszaru badań
Obok bogatych i różnorodnych zasobów przyrodniczych istotną rolę w rozwoju 

turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odgrywa ich przeszłość historyczna 
oraz związane z nią tradycje i zabytki.

Obszar ten stanowi swoisty „rezerwuar archeologiczny”. Historia osadnictwa na 
tych terenach sięga bowiem czasów najdawniejszych. Na podstawie dotychczasowych 
badań archeologicznych w Jaskini Na Biśniku stwierdzono, że człowiek neandertal- 
ski przebywał tutaj już około 150 tys. lat temu (Tyc 1994). W środkowym paleolicie 
pojawiły się izolowane grupy myśliwych polujących na duże zwierzęta (mamuty, 
nosorożce włochate, niedźwiedzie jaskiniowe), a od górnego paleolitu pojawił się człowiek 
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rozumny Homo sapiens. Z tym okresem związane są kultury oryniacka, wczesnogra- 
werska, jerzmanowicka. Szczególnie istotna jest ta ostatnia. Wyodrębniono ją bowiem 
na podstawie badań dokonanych w Jaskini Nietoperzowej (gmina Jerzmanowice-Prze- 
ginia). U schyłku epoki lodowej na terenach „jurajskich” żyły grupy ludzkie, których 
gospodarkę, kulturę duchową, a nawet strukturę społeczną charakteryzują odkrycia 
z Jaskini Maszyckiej w Dolinie Prądnika (Kruk 1990). W neolicie nasiliło się na ba
danym obszarze wydobycie surowca krzemiennego. Wydobywano go metodą górni
czą i rozprowadzano do innych znacznie oddalonych ośrodków osadniczych. Należy 
podkreślić, że z neolitem wiążą się początki trwałego osadnictwa na terenach Wyży
ny Krakowsko-Częstochowskiej, o czym świadczą zarówno stanowiska jaskiniowe, jak 
i ziemianki.

Z czasów wczesnego średniowiecza pochodzi sieć grodzisk, których widoczne 
ślady dostrzegane są w krajobrazie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej do dnia 
dzisiejszego. Początek ich powstania datowany jest na VII w., czyli na koniec okre
su wędrówki ludów. Do najwcześniejszych ze znanych grodzisk należą m.in.: grodzi
sko na Górze Okopy w Ojcowie czy Osiedle Wały w Złotym Potoku (gmina Janów). 
Z późniejszych należy wspomnieć grodziska w Gąszczyku, Białym Kościele, Dami- 
cach, Korzkwi, na Sokolicy w Dolinie Będkowskiej, Górze Grodzisko i Bukowica 
(gmina Babice), Górze Grodzisko w Ojcowie czy Górze Birów w Ogrodzieńcu.

Obok grodzisk powstawały także osady o charakterze nieobronnym. Były to 
zespoły jednej lub kilku zagród (zwane zrębami lub opolem), zazwyczaj na skraju lasu 
czy śródleśnych polanach (Kornecki 1990). Niektóre z nich rozwijały się dynamicz
nie, przyjmując charakter ważnych osiedli miejskich. W XI i XII w. wzmiankowane 
są już Lelów, Mstów, Olkusz, Siewierz, Żarnowiec, Giebułtów.

Od XIII w. rozpoczyna się zorganizowana akcja osadnicza na obszarze Wyży
ny Krakowsko-Częstochowskiej, związana z falą osadnictwa niemieckiego, której ko
niec przypadł na wiek XV. Wówczas to w zasadniczej mierze ukształtowała się współ
czesna sieć osadnicza. Wśród miast jako pierwsze przywileje lokacyjne uzyskały: 
Skała (1267), Siewierz (1276), Mstów (1278), Olkusz (przed rokiem 1299), Lelów 
(przed 1314). Co istotne z późniejszych lokacji pochodzą jedynie Olsztyn - prawa 
miejskie w 1488 r., Janów - miasto założone przez Jana Aleksandra Koniecpolskie
go w 1696 r. oraz Łazy, które stały się miastem dopiero w XX w.

Największy wpływ na współczesne zasoby kulturowe obszaru badań wywarł 
wiek XIV. Od tego wieku Wyżyna Krakowsko-Częstochowska stała się terenem nad
granicznym. Na polecenie Kazimierza Wielkiego powstała sieć umocnień obronnych. 
Z funduszy królewskich wybudowano lub rozbudowano zamki w Bobolicach, Ojco
wie, Olsztynie, Pieskowej Skale, Rabsztynie. Ich uzupełnienie stanowiły zamki pry
watne w Bydlinie, Korzkwi, Mirowie, Morsku, Ogrodzieńcu, Smoleniu, Udorzu oraz 
mniejsze strażnice w Łutowcu, Przewodziszowicach, Ryczowie i Suliszowicach. 
W celach obronnych ufortyfikowane zostały także miasta Lelów i Olkusz. W tym sa
mym okresie powstały zamki w innych częściach badanego obszaru: Siewierz, Rud
no (Tenczynek) i Lipowiec, nie są one jednak ściśle związane z kazimierzowskimi 
umocnieniami obronnymi. Przesunięcie granicy Polski na Wyżynę Krakowsko-Często
chowską paradoksalnie przyczyniło się do jej rozwoju gospodarczego. Przez Wyżynę 
Krakowsko-Częstochowską prowadziły szlaki handlowe z Krakowa do Wielkopolski, 
potęgą gospodarczą stał się Olkusz - miasto górnicze słynące z wydobycia rud srebra 
i ołowiu.
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System fortyfikacji kazimierzowskich funkcjonował do XVII w., kiedy to na sku
tek wojen polsko-szwedzkich większość z zamków i strażnic popadła w ruinę, w której 
pozostaje do dnia dzisiejszego. Spośród wszystkich zamków, określanych w literatu
rze przewodnickiej „zamkami jurajskimi”, w stanie niezniszczonym zachował się je
dynie zamek w Pieskowej Skale.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska stała się terenem granicznym po raz kolej
ny w okresie rozbiorów Polski. Początkowo podzielona została pomiędzy Austrię 
a Prusy (granica przebiegała na linii Sławków-Szczekociny), a od 1815 r. na mocy po
stanowień Kongresu Wiedeńskiego pomiędzy Rosję (Królestwo Kongresowe) i Austrię 
(obszary w granicach Rzeczpospolitej Krakowskiej, zaanektowane przez Austrię 
w 1846 r.).

Koniec wieku XVIII i wiek XIX przyniosły rozwój funkcji uzdrowiskowej 
w południowej części badanego obszaru. W 1778 r. założone zostało uzdrowisko 
w Krzeszowicach. Do końca XVIII w. w skład zespołu zabudowań uzdrowiskowych 
wchodziły: dworek Vauxhall, 3 łazienki z 35 apartamentami, 5 domków kąpielowych 
(tzw. dworków) i lazaret. (Partyka, Gradziński, Kwiatek-Sołtys 2002). Funkcja uzdro
wiskowa rozwinęła się także w Ojcowie, leżącym ówcześnie w granicach Królestwa 
Kongresowego. Karierę Ojcowa jako uzdrowiska zapoczątkował w 1855 r. lekarz 
Lucjan Kowalski, zakładając w pensjonacie Sybilla zakład wodoleczniczy (Zinkow 
1988). Dalszy rozwój uzdrowiska wiązał się z budową łazienek nad Prądnikiem, ho
telu Pod Kazimierzem oraz założeniem parku zdrojowego u stóp góry zamkowej. 
Wiele z budynków uzdrowiskowych nawiązywało swoim stylem do zabudowy szwaj
carskiej, co widoczne jest w architekturze Ojcowa do dnia dzisiejszego.

Ślady na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej pozostawiły wydarzenia histo
ryczne z okresu walki o niepodległość kraju. W czasie powstania styczniowego toczyło 
się tutaj kilka większych bitew z wojskami carskimi, m.in. w okolicach Skały, Krzy- 
kawki, Janowa, Glanowa, Imbramowicach czy Kuźnicy Masłońskiej. Z czasów I woj
ny światowej wymienić należy bitwę pod Krzywopłotami, którą stoczyli Legioniści 
J. Piłsudskiego z wojskami carskimi (17-18 XI 1914 r.). Podczas II wojny światowej 
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska weszła praktycznie w całości do Generalnej Gu
berni. Jedynie okolice Klucz i Olkusza włączone zostały do Rzeszy.

Po 1945 r. nastąpiła faza silnego rozwoju przemysłowego zachodnich krań
ców Wyżyny. Zapoczątkowana została już w XIX w., kiedy to wzdłuż warszawsko- 
wiedeńskiej linii kolejowej powstawały pierwsze zakłady przemysłowe. Powojenny 
rozwój przemysłu wpłynął bardzo niekorzystnie na stan środowiska naturalnego ba
danego obszaru.

Zabytki architektury i budownictwa
Ogółem w badanych gminach znajdują się 2624 obiekty architektury o wartości 

zabytkowej, z których ochroną konserwatorską objętych jest 261 (9,9%). Do gmin 
najbardziej zasobnych w obiekty zabytkowe należą: Krzeszowice (304), Trzyciąż 
(287), Sułoszowa (159) i Skała (145). Najmniejszą liczbą zabytków odznaczają się 
gminy: Włodowice (13), Łazy (16), Koziegłowy (20), Poraj (21) i Niegowa (23). 
Należy podkreślić, że w ogólnej liczbie zabytków znaczący udział stanowią zabudo
wania wiejskie (zagrody mieszkalne, zabudowania gospodarcze itp.).

Najbardziej charakterystycznym walorem kulturowym badanego obszaru jest sys
tem fortyfikacji i umocnień, które powstawały od XIII do XIX w. Stanowią one swo
isty skansen militarny będący unikatem w skali europejskiej. J. Bogdanowski (1993)
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Tab. 8. Obiekty kultury materialnej 
w badanych gminach

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 

terenowych oraz Zabytki architektury 
i budownictwa w Polsce (1985, 1995).

Gmina
Liczba 

obiektów 
kultury materialnej

Liczba 
obiektów 

wpisanych do 
rejestru 

konserwatora 
zabytków

Alwernia 115 17
Babice 95 2
Bolesław 27 3
Gołcza 92 8
Iwanowice 82 5
Janów 42 14
J.-Przeglnla 89 4
Klucze 55 2
Koziegłowy 20 13
Kroczyce 62 1
Krzeszowice 304 29
Lelów 87 9
Łazy 16 5
Michałowice 54 8
Mstów 55 4
Niegowa 23 4
Ogrodzieniec 54 4
Olkusz 95 10
Olsztyn 63 7
Pilica 72 9
Poraj 21 2
Przyrów 41 4
Siewierz 33 18
Skala 145 20
Sułoszowa 159 5
Trzebinia 55 3
Trzyciąż 287 7
Wielka Wieś 58 8
Włodowice 13 3
Wolbrom 108 9
Zielonki 104 7
Żarki 32 12
Żarnowiec 67 5

Ogółem 2.624 261

wyróżni! pięć okresów w kształtowaniu się 
systemu obronnego tego regionu, są to: okres 
grodowy (do XIII w.), okres zamków i miast 
warownych (od XIII do końca XV w.), okres 
twierdz klasycznych (XVI-XVIII w.), okres 
twierdz głównych (XVIII-XIX) oraz okres 
obszarów warownych (XIX/XX w.).

Szczególne znaczenie zarówno ze 
względu na wartość historyczną, jak i usytu
owanie w krajobrazie mają ruiny średnio
wiecznych zamków obronnych. System śre
dniowiecznych twierdz ciągnie się od Krako
wa po Częstochowę. W jego skład wchodzi 
kilkanaście zamków oraz strażnic obronnych. 
Większość zamków średniowiecznych po
wstała w miejscu dawnych grodzisk obron
nych bądź w ich dość bliskiej odległości. 
Obecny wygląd tych zamków w zasadniczej 
mierze nawiązuje do XIV-wiecznych założeń, 
aczkolwiek okres świetności niektórych z nich 
przypadł na czasy renesansu. Przykładem 
może być Zamek Ogrodzieniecki w Podzam
czu, który w XVI w. ówczesny właściciel Se
weryn Boner przekształcił w obiekt swoją 
wielkością i stylem konkurujący z dworem 
królewskim (tzw. Mały Wawel). Interesujący 
jest także zamek w Pieskowej Skale, w którego 
architekturze wyraźnie zaznaczają się ślady 
włoskiego i niderlandzkiego renesansu (rene
sansowy dziedziniec z krużgankami, loggia wi
dokowa, maszkarony). Zamek otoczony jest 
bastionowymi fortyfikacjami z XVII w. stano
wiącymi w owym czasie bardzo nowoczesne 
rozwiązanie. Z innych zamków dużymi walo
rami widokowymi i architektonicznymi od
znaczają się zamki w Olsztynie, Rudnie (Ten- 
czynek), Morsku i Babicach (Lipowiec).

Prawie wszystkie średniowieczne zamki położone są na szczytach ostańców wa
piennych, co w przeszłości zapewniało im duży walor obronny. Takie położenie po
równywane z miejscami gniazdowania orłów sprawiło, że określane są one powszech
nie jako orle gniazda. Z zamków nizinnych, w granicach obszaru badań, znajduje się 
jedynie zamek w Siewierzu.

Istotnym problemem związanym z możliwością wykorzystania zamków do po
trzeb ruchu turystycznego jest ich obecny stan techniczny. Większość z ruin nie jest 
zabezpieczona, co powoduje, że nie mogą one zostać udostępnione do zwiedzania. 
Spośród wszystkich zamków jurajskich jedynie zamki w Ogrodzieńcu, Wygiełzowie 
(Lipowiec), Olsztynie, Ojcowie, Pieskowej Skale, Korzkwi i Smoleniu są do tego przy
gotowane. Zamek w Pieskowej Skale stanowi obecnie oddział Muzeum Narodowego
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na Wawelu i w jego murach udostępniana jest ekspozycja muzealna. Zamki w Ogro- 
dzieńcu i Babicach to jedyne zamki, które kompleksowo zabezpieczono (jako trwałą 
ruinę) i przygotowano do zwiedzania w latach powojennych. Udostępnienie do zwie
dzania zamków w Ojcowie, Olsztynie i Smoleniu to efekty prac konserwatorskich 
podjętych w ostatnich latach.

Obok systemu warowni obronnych z czasów kazimierzowskich do dnia dzisiej
szego zachowały się fragmenty średniowiecznych murów miejskich w Olkuszu i Le
lowie, przy czym jedynie w Olkuszu są one wyeksponowane w celach turystycznych 
(m.in. baszta obronna zaadaptowana na galerię i kawiarnię).

Z późniejszych założeń obronnych na wymienienie zasługuje zamek-pałac 
w Pilicy. Został on zbudowany w 1610 r. w stylu renesansowym, w założeniach na
wiązując do fortyfikacji bastionowych. W XVIII w. przebudowano go na pałac w stylu 
francuskim, a tereny wokół zaadaptowano na park. Pałac użytkowany był do końca 
lat 50. XX w., a obecnie trwają tam prace remontowe (niestety w końcu lat 90. za
hamowane na skutek sporów o prawo własności).

Kolejne systemy obronne pochodzą z XIX i XX w. Pierwszy z nich to system 
austriackich fortyfikacji Twierdzy Kraków. Początki jego powstania przypadają na lata 
50. XIX w., kiedy to budowano forty obronne w granicach miasta Krakowa (forty: 
Krakus, Świętego Benedykta i Krzemionki). W latach 1874-1875 nastąpiło rozszerze
nie fortyfikacji poza granice miasta. Powstały wówczas między innymi forty: Bibice, 
Łysa Góra, Pastemik, Podchruście, Tonie, Węgrzce, Zielonki leżące w granicach ob
szaru badań. Nowe umocnienia związane są z okresem II wojny światowej, są to 
bunkry i stanowiska ogniowe tzw. linii obronnej Ostwall, budowanej przez Niemców 
wzdłuż Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w 1944 r. (m.in. okolice Ogrodzieńca 
i Kroczyc).

Równie interesującym zasobem kulturowym badanych gmin są zabudowania 
rezydencjonalne (pałace i dwory). Obiekty tego typu znajdują się praktycznie w więk
szości badanych gmin, aczkolwiek są one dość zróżnicowane zarówno pod względem 
wartości historycznej, stanu zachowania poszczególnych obiektów, jak i ich liczby. 
Wśród tej grupy obiektów na uwagę zasługują zespoły pałacowo-parkowe, z których 
najbardziej znane to pałace w Złotym Potoku, Krzeszowicach, Pilicy, Młoszowej, 
Porębie-Zegoty (w ruinie), Sieciborowicach, Czaplach Wielkich.

Kolejną, liczną grupę obiektów zabytkowych stanowią obiekty sakralne, głównie 
katolickie. Do najcenniejszych pod względem historycznym należy zaliczyć zabytkowe 
kościoły romańskie w Siewierzu (XII w., rozbudowany w XVII w.), Gieble (II połowa 
XII w. lub I połowa XIII w.; częściowo przebudowany w XIX w.) oraz Wysocicach (ko
ściół o charakterze obronnym z I poi. XIII w.). Z czasów gotyckich zachowały się muro
wane kościoły w: Olkuszu (Bazylika pw. św. Andrzeja z XIII i XIV w., później przebu
dowany), Koziegłowach (XV w.), Łanach Wielkich (gmina Żarnowiec; XIV w., póź
niej przebudowany), Raciborowicach (II poi. XV w., fundacja J. Długosza), Strzego- 
wej (późnogotycki, XV w.; później przebudowany), Sieciechowicach (z XIV w., prze
budowany) oraz drewniane w: Racławicach (z 1511 r.) i Paczółtowicach (1510 r.). 
Najbardziej okazałe obiekty sakralne powstały w okresie baroku. Wiąże się to nie tylko 
z budową nowych kościołów (np. Babicach, Minodze, Porębie-Żegoty, Skale), ale także 
całych zespołów klasztomo-kościelnych: klasztor Norbertanek w Imbramowicach - słynny 
z bogatych zbiorów sztuki (m.in. obraz Madonny w girlandzie pędzla Jana Breugla 
Starszego), klasztor Bernardynów w Alwerni, klasztor w Wancerzowie, klasztor Re
formatów w Pilicy oraz klasztor w Czernej.
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Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej zlo
kalizowane są również obiekty zabytkowe będące 
dziedzictwem dorobku materialnego ludności ży
dowskiej. Śladem jej bytności są m.in. murowane 
synagogi (szczególnie dobrze zachowana w Żar
kach; obecnie miejski Dom Kultury) oraz cmenta
rze. Ten element dziedzictwa kulturowego badane
go obszaru jest wciąż słabo doceniany.

Z innych obiektów zabytkowych należy wy
mienić wiejską zabudowę drewnianą. Obok drew
nianych kościołów spotyka się tu liczne zagrody 
chłopskie, drewniane młyny itp. Na szczególną 
uwagę zasługuje wieś Sułoszowa, określana mianem 
„żywego skansenu” (Zinkow 1983). Cechuje się ona 
interesującym układem przestrzennym wsi z okoła- 
mi, czyli zabudowaniami zgrupowanymi w czworo
bok, wewnątrz którego znajduje się podwórze. Ten 
typ zabudowy wiejskiej spotykany jest także poje
dynczo w innych gminach (np. Żarnowiec, Pilica). 
Typowe dla omawianego obszaru są także zespoły 
stodół stojące poza miejscowością, m.in. w Lelowie 
i Mstowie. W dolinach potoków spotyka się drew
niane młyny wodne, szczególnie w gminach położo
nych nad Prądnikiem, Dlubnią i Wiercicą (np. Młyn 
Kołaczew w Złotym Potoku).

W analizie zabytków architektonicznych nie 
sposób pominąć historycznych zespołów miejskich. 
Do najatrakcyjniejszych pod względem założeń 
urbanistycznych miast należy zaliczyć: Alwernię, 
Krzeszowice (zabudowa uzdrowiskowa; pałac Po
tockich), Olkusz (kamienice w Rynku, kościół św. 
Andrzeja), Pilicę i Siewierz. Układy urbanistyczne 
zachowały się także w Koziegłowach, Mstowie, 
Lelowie, Ogrodzieńcu, Olsztynie, Przyrowie, Skale, 
Włodowicach i Żarnowcu, aczkolwiek w wypadku 
większości z tych miejscowości zabudowa ich cen
trów historycznych ma małą wartość zabytkową.

Przedstawiając zabytki architektoniczne obsza
ru badań, zwrócić trzeba uwagę na ich usytuowa
nie w krajobrazie. Zagadnienie to dość szczegółowo 
poruszane było w literaturze przez Bogdanowskie
go (1993, 2001), który na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej opracował 
system waloryzacji obiektów historycznych w odniesieniu do otaczającego go krajobrazu 
wraz z wytycznymi co do ich dalszej ochrony i kierunków zagospodarowania. Na pod
stawie zaproponowanej metody jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych 
(JARK-WAK) wyróżnił on cztery typy ochrony krajobrazów kulturowych (ochrony za
bytków), które są ściśle skorelowane z wartością historyczną poszczególnych obiek
tów. Są to: rezerwat kulturowy, park kulturowy, strefa ochrony konserwatorskiej i strefa

Tab. 9. Proponowane formy ochrony 
kulturowej w badanych gminach wg 
metody JARK

Gmina

Proponowane formy 
ochrony kulturowej 
wg metody JARK 

[liczba miejscowości]

RK PK SOK SIK

Alwernia 1 2 4 4
Babice 2 3 2
Bolesław 7 3
Gołcza 2 5 15
Iwanowice 2 3 17
Janów 4
J.-Przeginla 2 4 2
Klucze 1 3 8
Koziegłowy 1
Kroczyce
Krzeszowice 3 3 3 9
Lelów 5
Łazy
Michałowice 1 5 12
Mstów - 2
Niegowa 2
Ogrodzieniec 2
Olkusz 1 5 8
Olsztyn 2
Pilica - 6
Poraj - 2 1
Przyrów 3
Siewierz - 1
Skała 2 3 2 12
Sułoszowa 1 - -
Trzebinia 3 8
Trzyciąż 1 3 5 5
Wielka Wieś 2 8
Włodowice
Wolbrom 6 21
Zielonki 1 7 9
Żarki 3 -
Żarnowiec - 4

Ogółem 8 35 100 142

RK - Rezerwat kulturowy

PK - Park kulturowy

SOK - Strefa ochrony konserwatorskiej 

SIK - Strefa integracji konserwatorskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

Bogdanowski (2001), Ochrona zabytko
wego krajobrazu (2000).
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ingerencji konserwatorskiej. Ich rozmieszczenie na obszarze badań prezentuje tab. 9.
Najatrakcyjniejsze kulturowo obszary powinny zostać objęte ochroną w formie 

rezerwatu kulturowego, którego istotę można porównać do parków narodowych. 
W granicach badanych gmin wyodrębniono osiem miejscowości, których walory 
umożliwiają powołanie takiej formy ochrony. Są to rezerwaty kulturowe w Alwerni 
(zabudowa centrum historycznego miasta wraz z obiektem klasztornym, Muzeum Po
żarnictwa oraz zespołem zieleni miejskiej), w Czernej-Krzeszowicach (zabudowa 
mieszkałno-uzdrowiskowa miasta, układ urbanistyczny miasta, pałac Potockich, zabyt
ki sakralne miasta, park zdrojowy oraz Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej), 
w Grodzisku (gmina Skała; zespół kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP na Grodzisku, 
zagrody młynarskie w Dolinie Prądnika), w Imbramowicach (klasztor Norbertanek, 
kościół parafialny w Imbramowicach, zabytki przemysłowe i gospodarcze), w Ojco
wie (zabudowa uzdrowiskowa, ruiny zamku, kaplica „Na Wodzie”, założenia parko
we), w Pieskowej Skale (zamek wraz z fortyfikacjami bastionowymi) i w Rudnie (za
mek gotycko-renesansowy).

Drugą grupę stanowią parki kulturowe, których rangę Bogdanowski (1993) po
równuje do parków krajobrazowych. W ramach tej formy ochrony na obszarze badań 
wyróżniono obiekty położone w 35 miejscowościach, w tym wszystkie miejscowości, 
w których znajdują się ruiny średniowiecznych zamków obronnych.

Obok wspomnianych form ochrony na obszarze badań wyznaczono także dwie 
inne o mniejszym rygorze ochronnym: strefę ochrony konserwatorskiej i strefę inte
gracji konserwatorskiej. Strefy ochrony konserwatorskiej proponuje się utworzyć 
w 100 miejscowościach badanego obszaru, a strefy integracji w 142.

Obiekty muzealne
Na zasoby kulturowe Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, obok zabytków ar

chitektonicznych, składają się także tzw. zabytki ruchome, gromadzone w placówkach 
muzealnych i galeriach. Łącznie w 2002 r., w granicach obszaru badań funkcjonowało 
29 tego typu obiektów, z czego najwięcej w gminach: Olkusz (5 obiektów), Krzeszo
wice i Skała (po 3).

Muzeum o randze narodowej jest zamek w Pieskowej Skale będący oddziałem 
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. W odrestaurowanych komnatach zamko
wych urządzona została ekspozycja przemian stylowych w tkaninach, obrazach, rzeź
bach i ceramice od epoki gotyku do czasów biedermeiera (Jura Krakowsko.. 2000). 
Do obiektów o znaczeniu ponadregionalnym zalicza się Nadwiślański Park Etnogra
ficzny w Wygiełzowie - oddział zamiejscowy Muzeum Okręgowego w Chrzanowie. 
Kompleks ten obejmuje skansen zabudowy drewnianej oraz ruiny zamku w Lipow
cu. Na terenie skansenu o powierzchni 4 ha znajdują się 22 obiekty drewniane repre
zentujące tradycyjną kulturę ludową wsi i małych miasteczek, zamieszkałych przez 
Krakowiaków Zachodnich (m.in. kościół, chaty chłopskie, karczma). W zamku urzą
dzona jest ekspozycja poświęcona jego historii i procesowi renowacji.

Interesujące zbiory gromadzone są w muzeach tematycznych. W Alwerni i Ol
kuszu działają muzea pożarnictwa, w Złotym Potoku funkcjonuje muzeum biograficzne 
poświęcone Z. Krasińskiemu, a w Olkuszu muzea: wikliniarstwa (im. W. Wołkowskiego) 
i afrykanistyczne (im dr. B. Szczygła). Izba poświęcona Afryce i podróżom misyjnym 
założona została w klasztorze w Czernej. Prezentowana tam ekspozycja obejmuje też 
część biograficzną, poświęconą ojcu Rafałowi - Józefowi Kalinowskiemu. Z innych 
obiektów wymienić należy Skansen Taboru Kolejowego w Krzeszowicach, który 
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tworzy kilkanaście wagonów kolejowych i lokomotyw kolekcjonowanych przez oso
bę prywatną. Niestety stan techniczny tych obiektów pozostawia wiele do życzenia.

Najliczniejszą grupę stanowią muzea regionalne, gromadzące eksponaty na te
mat historii, etnografii, geologii. Są to zarówno typowe placówki muzealne, np. Mu
zeum Regionalne PTTK w Olkuszu, Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego im. 
prof. Szafera oraz Muzeum PTTK w Ojcowie, jak i izby regionalne, które prowadzone 
są przez ośrodki kultury lub stowarzyszenia lokalne, m.in.: Izba Regionalna w Iwa
nowicach, Muzeum Ziemi Krzeszowickiej w Krzeszowicach, Izba Regionalna w Sie
wierzu, Izba Regionalna w Bibicach, Izba Regionalna w Imbramowicach, Wystawa 
Osobliwości Jurajskich w Podzamczu czy Muzeum Historii Naturalnej w Ogrodzieńcu.

Obok obiektów muzealnych funkcjonują także galerie sztuki będące w większo
ści obiektami prywatnymi. W Olsztynie prezentowana jest Ruchoma Szopka Olsztyń
ska - ukazująca sceny religijne i z życia miejscowej ludności (łącznie ok. 300 figu
rek), w Koziegłowach działa galeria malarstwa, w Woli Libertowskiej eksponowane 
są rzeźby w drewnie, a w Olkuszu - filia Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych 
(jedyna placówka samorządowa tego typu w badanych gminach).

Miejsca kultu religijnego
Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i jej obrzeżach zlokalizowana jest licz

na grupa ośrodków pielgrzymkowych. Prócz sanktuarium jasnogórskiego, położone
go poza obszarem badań, funkcjonuje kilkanaście sanktuariów o zasięgu lokalnym 
i regionalnym. Są to głównie ośrodki związane z kultem maryjnym. Większość z nich 
swą tradycją sięga czasów kontrreformacji. Wcześniejszą historią mogą się poszczy
cić jedynie sanktuaria w: Zarkach-Leśniowie (z figurą Matki Bożej pozostawionej tu
taj, według legendy, przez księcia W. Opolczyka w 1382 r.), Paczółtowicach (gotyc
ki obraz z XV w.), Płokach (obraz z XV w.), Smardzowicach (obraz z XVI w.). Z póź
niejszego okresu pochodzą: sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Lelowskiej w Le
lowie (obraz Matki Boskiej), sanktuarium Matki Boskiej Wysocickiej (obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem), sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Trzebini (figura 
Matki Bożej Fatimskiej), sanktuarium Matki Boskiej Mstowskiej Miłosierdzia (obraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem), sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej w Pilicy oraz 
sanktuarium Matki Boskiej Skałkowej w Podzamczu (miejsce objawień maryjnych).

Sanktuarium w Czernej (gmina Krzeszowice) jest zarówno ośrodkiem kultu 
maryjnego (obraz Matki Boskiej Szkaplerznej), jak i kultu św. Rafała Kalinowskiego. 
Z ośrodków religijnych niezwiązanych z kultem maryjnym należy wymienić sanktu
arium Jezusa Miłosiernego w Alwerni (obraz Jezusa Ecce Homo z XVII w.), sank
tuarium Św. Antoniego Padewskiego w Koziegłówkach, oraz klasztor Dominikanek 
w Świetej Annie (Aleksandrówce), gdzie znajduje się figura św. Anny Samotrzeć 
z początku XVI w.

Z ośrodków kultu niechrześcijańskiego na szczególną uwagę zasługuje Lelów, 
z grobem Dawida ben Salomon, założyciela ortodoksyjnej sekty chasydzkiej w Lelo
wie. Grób ten odwiedzany jest każdego roku w styczniu przez ludność żydowską 
z całego świata.
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2.3.4. Zagospodarowanie turystyczne
Kolejnym elementem istotnym z punktu widzenia rozwoju turystyki na Wyży

nie Krakowsko-Częstochowskiej jest zagospodarowanie turystyczne. Pod pojęciem tym 
rozumie się ogół obiektów, urządzeń i działalności nakierowanych na zaspokojenie 
potrzeb uczestników ruchu turystycznego, określanych także mianem infrastruktury 
turystycznej lub materialnej bazy turystycznej (Rogalewski 1979). W całości infrastruk
tury turystycznej szczególne znaczenie przypada bazie noclegowej i żywieniowej, które 
zaspokajają podstawowe potrzeby turysty. Pozostałe urządzenia mają charakter uzu
pełniający. Należy jednak podkreślić, że bardzo często to one, obok walorów przyrod
niczych i kulturowych, są wyróżnikiem atrakcyjności turystycznej konkretnego obszaru 
czy miejscowości. Dotyczy to zwłaszcza terenów wypoczynku weekendowego.

Baza noclegowa
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska i jej obrzeża (w granicach badanych gmin) 

dysponują słabo rozwiniętą bazą noclegową. Sytuacja taka utrzymuje się na tym ob
szarze od wielu lat, co w znacznym stopniu hamuje rozwój jego funkcji turystycznej 
(Lijewski i in. 1998). Ogółem w 2002 r. w obrębie badanych gmin funkcjonowało 275 
obiektów noclegowych, skupiających ponad 6 tys. miejsc noclegowych, co daje średnio 
1,91 miejsca noclegowego na 1 km2 i jest wartością o wiele niższą niż w regionie 
tatrzańskim (ponad 8,0), czy na Roztoczu (2,5).

Większość obiektów (ok. 75%) funkcjonuje przez cały rok, aczkolwiek tak duży 
udział obiektów całorocznych w całości bazy noclegowej jest wynikiem rozwoju go
spodarstw agroturystycznych, które zazwyczaj są dostępne dla turystów przez cały rok. 
Gospodarstwa agroturystyczne, zlokalizowane w 23 gminach, stanowią obecnie aż 
44,4% wszystkich obiektów noclegowych i dysponują ponad 1 tys. miejsc noclego
wych (ok. 17,7% ogólnej pojemności recepcyjnej obszaru badań).

Oprócz gospodarstw agroturystycznych istotnym elementem bazy noclegowej 
omawianego obszaru są obiekty hotelarstwa tradycyjnego, tj.: hotele, motele i pensjo
naty. Ogółem znajduje się 50 tego typu obiektów (1,7 tys. miejsc noclegowych),

Obiekty noclegowe Miejsc noclegowe
Rodzaj bazy noclegowej

Tab. 10. Wielkość i struktura bazy noclegowej na obszarze badań

Liczba (%] Liczba [%l

Hotele, motele, pensjonaty 18 6,5 917 14,9

Inne obiekty hotelarstwa tradycyjnego 32 11,6 823 13,4

Ośrodki wypoczynkowe 16 5.8 910 14.8

Ośrodki szkoleniowo-konterencyjne 6 2,2 343 5.6

Domy wycieczkowe 3 1.1 136 2,2
Schroniska młodzieżowe 15 5.5 632 10,3

Pokoje gościnne 24 8,7 294 4,8

Kwatery agroturystyczne 122 44,4 1088 17.7

Pozostałe obiekty 39 14,2 993 16,2

Ogółem 275 100,0 6136 100.0

Źródło: opracowanie własne.
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jednakże tylko 18 objętych zostało procedurą kategoryzacyjną i ma prawo do używania 
nazwy hotel, motel lub pensjonat. Pozostałe obiekty stosują nazwy zastępcze, które 
często nie oddają ich charakteru. Obiekty hotelarstwa tradycyjnego zlokalizowane są 
przede wszystkim wzdłuż głównych tras tranzytowych, w ośrodkach miejskich (np. 
Olkusz - 6 obiektów) oraz w najatrakcyjniejszych turystycznie rejonach omawiane
go obszaru (np. hotel Kmicic w Złotym Potoku, hotel Ostaniec w Podlesicach, hotel 
Twierdza w Zielonkach).

Kolejną grupę obiektów noclegowych stanowią ośrodki wypoczynkowe. Do tej 
grupy można zaliczyć 16 obiektów funkcjonujących głównie w okresie letnim. Dys
ponują one ponad 900 miejscami noclegowymi, co stanowi blisko 15% ogółu tych 
miejsc. Obiekty te odznaczają się jednak stosunkowo niskim standardem wyposaże
nia, często oferując jedynie zakwaterowanie w domkach turystycznych.

Ważnym elementem bazy noclegowej analizowanego obszaru są schroniska mło
dzieżowe, głównie sezonowe, stanowiące podstawową bazę do turystyki pieszej. Zlo
kalizowane są one w 13 miejscowościach i skupiają łącznie ponad 600 miejsc nocle
gowych. Ten rodzaj bazy noclegowej cechuje w ostatnich latach wyraźna tendencja 
spadkowa zarówno pod względem liczby obiektów, jak i liczby miejsc noclegowych. 
Większość schronisk młodzieżowych w ostatnich latach przeszła pod zarząd powia
tu, którego zainteresowanie w utrzymywaniu tego rodzaju obiektów jest małe. Uzu
pełnieniem sieci schronisk młodzieżowych są 3 domy wycieczkowe z 136 miejscami 
noclegowymi.

W kilku gminach funkcjonują także kwatery prywatne. Ta forma zakwaterowa
nia jest szczególnie popularna w Ojcowie oraz Żarkach Letnisko (gmina Poraj). Łącz
nie w 24 obiektach mieszkalnych świadczących usługi noclegowe znajduje się prawie 
300 miejsc noclegowych. Z innych obiektów noclegowych zaliczonych do grupy po
zostałe należy wymienić domy pielgrzyma (Czerna, Żarki-Leśniów, Święta Anna - 
Aleksandrówka, Pilica), domy oazowe (Krzeszowice, Babice, Olsztyn), stanice wod
ne i harcerskie (m.in. Poraj, Janów, Lelów), ośrodki dydaktyczne: Ojcowskiego Par
ku Narodowego w Ojcowie oraz parków krajobrazowych w Smoleniu.

Analizując stan bazy noclegowej, należy wskazać także na dość dynamicznie 
rozwijającą się funkcję konferencyjno-szkoleniową obiektów noclegowych. Obecnie 
do typowych ośrodków szkoleniowych zaliczyć można 6 obiektów z 343 miejscami 
noclegowymi. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie usłu
gami konferencyjnymi ze strony gestorów obiektów hotelarstwa tradycyjnego. Sale 
konferencyjne posiada już bowiem większość hoteli, a niektóre z nich próbują wręcz 
specjalizować się w tej formie działalności (np. Centrum Witek w Modlnicy pod Kra
kowem, Dwór w Tomaszowicach).

Najlepiej rozwiniętą bazą noclegową dysponują gminy Janów (39 obiektów, 548 
miejsc noclegowych) oraz Kroczyce (27 obiektów, 481 miejsc noclegowych), w któ
rych obok dużych obiektów noclegowych funkcjonuje także dobrze rozwinięta sieć 
gospodarstw agroturystycznych (tab. 11). Dobrze rozwiniętą bazę posiadają także 
gminy: Olkusz (14 obiektów, 469 miejsc noclegowych), Wielka Wieś (11 obiektów, 
416 miejsc noclegowych) oraz Poraj (15 obiektów, 397 miejsc noclegowych). 
W gminach tych podstawą bazy noclegowej są duże obiekty recepcyjne, dysponują
ce ponad 100 miejscami noclegowymi. Zupełny brak obiektów noclegowych zanoto
wano w gminach: Iwanowice, Gołcza i Trzyciąż.
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W rozwoju bazy noclegowej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej po roku 
1989 można wyróżnić następujące kierunki i tendencje:

1. W gminach atrakcyjnych pod względem turystycznym powstają coraz licz
niej nowe obiekty noclegowe, głównie gospodarstwa agroturystyczne. Najczę
ściej pojawiają się one w miejscowościach odwiedzanych przez turystów od 
lat. W ich rozwoju zasadniczą rolę odgrywa efekt naśladownictwa, kiedy jedno 
gospodarstwo funkcjonujące przez pewien okres pociąga za sobą powstanie 
nowych. Dość wyraźnie proces ten widoczny jest w gminach północnej czę
ści obszaru badań, tj.: Janów, Kroczyce, Ogrodzieniec i Niegowa.

Tab. 11. Wielkość i struktura bazy noclegowej w badanych gminach

Gmina

Obiekty noclegowe Miejsca noclegowe
Liczba 

miejsc 

nocleg.

na
1 km2

Liczba 

miejsc 

nocleg, 
na 100 

mieszk.

Ogółem 

liczba

w tym 

kwatery 

agroturystyczne

całoroczne Ogółem 

liczba

w tym 

kwatery 

agroturystyczne

całoroczne

[liczba] (%] [liczba] [%] [liczba] [%) [liczba] [%]

Alwernia ą 2 50 4 100,0 79 10 12.7 79 100 1,05 0,63

Babice 3 2 66,7 3 100,0 91 15 16,5 85 75,8 1,67 1,07

Bolesław 4 3 75,0 3 75,0 33 18 54,5 25 0,80 0,42

Gołcza 0 0 0 0 0 - 0 - - -

Iwanowice 0 0 - 0 - 0 0 0 -

Janów 39 28 71,8 32 82,1 548 180 32,8 395 72,1 3,73 8,78

J. -Przeginia 6 3 50,0 6 100,0 179 33 18,4 179 100,0 2,62 1,75

Klucze 13 6 46,2 11 84,6 246 65 26,4 206 83,7 2,06 1,66

Koziegłowy 3 1 33,3 2 66,7 134 8 6,0 40 29,9 0,84 0,92
Kroczyce 27 17 63,0 22 81,5 481 168 34,9 414 86,1 4,36 7,77

Krzeszowice 10 4 40,0 6 60,0 276 44 15,9 176 63,7 1,98 0,88

Lelów 2 1 50,0 1 50,0 64 14 21,9 50 78,7 0,53 1.18

Łazy 4 0 0 - 105 0 0 - 0,78 0,64

Michałowice 1 1 100 1 100,0 20 20 100,0 20 100,0 0,39 0,28

Mstów 2 0 2 100,0 58 0 - 58 100,0 0,48 0,59

Niegowa 11 9 81,8 8 61,5 154 126 81, 8 95 58,6 1.76 2,53

Ogrodzieniec 13 8 61,5 10 76,9 168 98 58,3 135 80,4 1,96 1,73

Olkusz 14 3 21.4 11 75,6 469 20 4,3 439 93,6 3,11 0,90
Olsztyn 10 5 50,0 3 30,0 342 52 15,2 318 93,0 3,14 5,28

Pilica 8 2 20,0 4 50,0 182 35 19,2 62 34,1 1.31 1,90

Poraj 15 3 20,0 7 46,7 397 15 3,8 213 53,7 6,79 3.74

Przyrów 2 1 50,0 2 100,0 58 8 13,8 58 100,0 0,72 1,36

Siewierz 6 0 4 66,7 180 0 - 110 61,1 1,55 1,47

Skala 22 2 9,1 17 85,0 260 8 3,1 212 84,1 3,50 2,73

Sułoszowa 8 6 75,0 6 75,0 101 61 60,4 61 60,4 1.89 1,69

Trzebinia 6 0 - 6 100,0 123 0 - 103 83,8 1,17 0,35

Trzyciąż 0 0 0 0 0 0 0

Wielka Wieś 11 2 18,2 10 90,9 416 18 4,3 396 95,2 8,65 4,83

Włodowice 12 7 58,3 10 83,3 183 64 35,0 139 76,0 2,40 3,44

Wolbrom 5 3 60,0 4 80,0 82 10 12,2 70 85,4 0,54 0,34

Zielonki 6 0 5 83,3 280 0 254 90,7 5,79 2,10
Żarki 6 2 33,3 3 80,0 277 0 - 100 36,1 2.75 3,41
Żarnowiec 2 0 0 2 100,0 150 0 150 100, 0 1,20 3,05

Ogółem 275 122 44,4 206 74,9 6.136 1.088 17,7 4.642 75,7 1,91 1.54

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.
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2. Zmniejsza się liczba ośrodków wypoczynkowych i schronisk młodzieżowych. 
Głównym powodem ich likwidacji jest najczęs'ciej zły stan techniczny i brak 
środków finansowych na ich modernizację.

3. W gminach, przez które przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (Olkusz, 
Jerzmanowice-Przeginia, Bolesław, Koziegłowy) pojawiają się nowe obiekty 
(głównie hotelowe), które nastawione są przede wszystkim na obsługę pod
różujących tranzytem. Proces ten obserwuje się także w gminach podkrakow
skich, które swoją ofertę noclegową kierują przede wszystkim do turystów 
odwiedzających Kraków.

4. Obserwuje się rosnące zainteresowanie samorządów gminnych i innych in
stytucji społecznych podejmowaniem działalności w zakresie obsługi nocle
gowej turystów. Gminne obiekty noclegowe funkcjonują w gminach: Olsztyn 
(schronisko w Biskupicach), Janów (schronisko w Siedlcu), Klucze (obiekty 
noclegowe przy kompleksie rekreacyjno-sportowym), Ogrodzieniec (pokoje 
gościnne Boner prowadzone przez spółkę Zamek będącą własnością gminy 
Ogrodzieniec), Sułoszowa (schronisko młodzieżowe w Sąspowie), Wolbrom 
(obiekt hotelowy oddany do dyspozycji klubowi sportowemu).

Baza żywieniowa
Wyposażenie badanych gmin w bazę żywieniową jest raczej skromne (1,3/km2; 

1 obiekt na 1000 mieszkańców). Według przeprowadzonych badań terenowych 
w 2002 r. na całym obszarze zlokalizowanych było 409 obiektów, które świadczyły 
usługi żywieniowe. Istniejące placówki powstały w większości raczej z myślą o lud
ności miejscowej niż gościach odwiedzających region. Typowo turystyczne obiekty ga
stronomiczne zlokalizowane są w głównych miejscowościach turystycznych obszaru 
badań (np. Ojców, Podzamcze) lub wzdłuż dróg o charakterze tranzytowym. Uzupełnie
niem skromnej bazy gastronomicznej, zwłaszcza w małych miejscowościach, stają się co
raz częściej sklepy spożywcze. Placówki te w okresie letnim rozszerzają swoją ofertę 
i świadczą podstawowe usługi gastronomiczne (w ograniczonym zakresie) dla turystów.

W strukturze bazy żywieniowej największy udział maja bary - ponad 71 %. Ten 
rodzaj bazy żywieniowej cechuje się największym zróżnicowaniem jakościowym. 
Niektóre z barów swoim standardem odpowiadają restauracjom, natomiast zdarzają się 
także obiekty, w których poziom wyposażenia i obsługi jest niski. Co istotne w wie
lu gminach obiekty tego typu stanowią podstawową bazę żywieniową, z której mogą 
korzystać turyści.

Restauracje (73 obiekty) funkcjonują w 26 gminach, często jednak w połącze
niu z obiektami noclegowymi. Stosunkowo niewiele restauracji specjalizuje się w przy
gotowywaniu potraw, które mogłyby stać się kulinarną atrakcją regionu. Przodujący
mi placówkami pod tym względem są: restauracja hotelu Kmicic oraz regionalna 
karczma w skansenie w Wygiełzowie. Wśród innych obiektów gastronomicznych na
leży wymienić kawiarnie, których działa 45. Niestety, w wielu obiektach atmosfera ich 
wnętrz oraz oferta zbliżona jest do placówek typu bar lub piwiarnia.

Baza towarzysząca
Na bazę towarzyszącą składają się urządzenia o charakterze usługowym, handlo

wym, rozrywkowym, kulturalnym i sportowym, służące zarówno zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców danego terenu, jak i turystów (Lijewski i in. 1998). Zalicza się do tej 
grupy urządzenia umożliwiające korzystanie z walorów turystycznych, ułatwiające
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* w trakcie organizacji 
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 12. Urządzenia bazy towarzyszącej w badanych gminach

Baza turystyczna Ogółem Liczba 

gmin
Baza paraturystyczna Ogółem Liczba 

gmin

Szlaki turystyczne piesze 32 31 Baseny kryte 4 3

Ścieżki rowerowe 25 23 Baseny otwarte 4 4

Ścieżki dydaktyczne 13 9 Stadiony i boiska sportowe do gier wielkich 110 33

Kąpieliska na zbiornikach wodnych 21 13 Korty tenisowe 14 11

Wyciągi narciarskie 3 3 Kina 4 14

Ośrodki jazdy konnej 25 16 Urzędy pocztowe 85 33

Wypożyczalnie rowerów 8 6 Apteki 80 29

Wypożyczalnie sprzętu wodnego 12 8 Ośrodki zdrowia 88 33

Szkoły wspinaczkowe 1 3 Banki I kantory 64 32

Biura podróży 9 5 Bankomaty 32 11

Punkty informacji turystycznej 12 10 Stacje benzynowe 60 28

Stacje grupy Jurajskiej GOPR 6‘ 5

uprawianie turystyki, urządzenia rozrywkowe oraz placówki usługowe (Rogalewski 
1979). Część wymienionych powyżej urządzeń służy głównie turystyce, a pozostałe 
stanowią infrastrukturę paraturystyczną, wykorzystywaną głównie przez mieszkańców 
danej miejscowości czy regionu (Kowalczyk 2001).

W analizie wyposażenia badanych gmin w bazę towarzyszącą uwzględniono 
urządzenia służące turystyce, tj.: szlaki i ścieżki turystyczne, wyciągi narciarskie, 
ośrodki jazdy konnej, wypożyczalnie i serwis sprzętu turystycznego, punkty informacji 
turystycznej oraz elementy bazy paraturystycznej służące mieszkańcom, tj. baseny ką
pielowe (kryte i otwarte), hale sportowe, stadiony i boiska, korty tenisowe, kina, 
sklepy, apteki, ośrodki zdrowia, urzędy pocztowe, banki oraz bankomaty (tab. 12).

W grupie elementów turystycznej bazy towarzyszącej szczególne znaczenie mają 
szlaki turystyczne, które stanowią swoistą atrakcję turystyczną tego regionu. Pierwszy 
szlak turystyczny powstał na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej już w 1930 r. Prowa
dził on przez południową część omawianego obszaru (pętla z Krakowa przez Płasko
wyż Ojcowski i Garb Tenczyński). Inicjatorem jego wytyczenia był Stanisław Lesz- 
czycki, który w 1927 r. propagował na łamach czasopisma Ziemia koncepcje szlaku 
łączącego najwyższe szczyty Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Zinkow 1988). 
Idea transjurajskiego szlaku turystycznego została zrealizowana w pełni dopiero 
w 1950 r. Do przedwojennego pomysłu Leszczyckiego powrócił w 1948 r. Kazimierz 
Sosnowski, który wyznaczył szlak pieszy o długości ponad 160 km prowadzący od 
Krakowa do Częstochowy przez najatrakcyjniejsze fragmenty Wyżyny Krakowsko- 
Częstochowskiej i nadał mu nazwę Szlak Orlich Gniazd (Zinkow 1988)3. Kolejną ini
cjatywą w tym zakresie było wyznaczenie niebieskiego szlaku Warowni Jurajskich. 
Dokonał tego w 1970 r. Andrzej Stróżecki, łącząc istniejące fragmenty szlaków 

’Szlak ten do dnia dzisiejszego figuruje w centralnym rejestrze szlaków turystycznych PTTK pod numerem I.
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(zazwyczaj niebieskie)4 w jedną trasę prowadzącą przez wszystkie strażnice (Stróżecki 
1988). Szlak rozpoczyna się w Mstowie a kończy się w Rudawie k. Krakowa. Jego 
długos'ć wynosi 158 km. W późniejszym okresie powstało kilka innych szlaków, np.: 
szlak Zamonitu5 (Poraj - Gołonóg; długość 95 km), szlak Partyzantów Ziemi Olku
skiej (Chruszczobród - Kępie; długość 60 km), szlak Tysiąclecia (Skarżyce - Siewierz- 
Bytom; długość w granicach obszaru badań - 44 km), szlak Dolinek Jurajskich (Pie
skowa Skała - Chrzanów; długość 86,5 km), szlak Tenczyński (Krzeszowice - Okle- 
śna). Za wytyczanie i utrzymanie szlaków na omawianym obszarze odpowiadają od
działy PTTK.

1 Szlaki te powstały w latach 50. XX w. jako odnogi szlaku Orlich Gniazd, np.: Jaskiniowy (Rudawa - Ojców). 
Krajoznawczy (Grodzisko k. Skały - Wolbrom), Smoleński (Zarzecze - Podzamcze). Ostańców Jurajskich (Żarki 
- Leśniów - Mirów) (Zinkow 1988).
5 Określenie zamonit powstało z połączenia slow zamki i amonity. Stało się ono hasłem przewodnim 
organizowanych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej od 1961 r. letnich obozów harcerskich.

Obecną sieć szlaków turystyki pieszej tworzą 32 szlaki o łącznej długości po
nad 914,5 km. Trzy szlaki - tzw. transjurajskie prowadzą przez znaczną część Wyży
ny Krakowsko-Częstochowskiej. Są to: szlak Orlich Gniazd i szlak Warowni Jurajskich 
(biegnące z południa na północ) oraz szlak Dolinek Jurajskich przecinający południową 
część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Największą liczbą szlaków pieszych dys
ponują gminy Ogrodzieniec, Włodowice (po 7), Kroczyce (6), Alwernia, Janów, Jerz- 
manowice-Przeginia, Olsztyn, Skała, Zielonki, Wielka Wieś - po 5.

Szczególnym rodzajem szlaków pieszych są ścieżki dydaktyczne. Powstają one 
najczęściej z inicjatywy służb ochrony przyrody (parków krajobrazowych, Lasów 
Państwowych). Obecnie ścieżkami dydaktycznymi dysponuje 8 gmin. Są to zazwyczaj 
krótkie trasy, średnio do kilku kilometrów. Najwięcej ścieżek znajduje się w Krzeszo
wicach i Trzebini (po 3). Ten rodzaj zagospodarowania turystycznego wydaje się być 
szczególnie istotny z punktu widzenia turystyki edukacyjnej, która jest jedną z waż
niejszych form ruchu turystycznego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Oprócz szlaków pieszych obserwuje się w ostatnich latach dynamiczny rozwój 
sieci ścieżek i szlaków rowerowych, co związane jest z coraz większą popularnością 
turystyki rowerowej. Tego rodzaju zagospodarowanie występuje w 24 gminach. Głów
nym szlakiem rowerowym omawianego obszaru jest Jurajski Rowerowy Szlak Orlich 
Gniazd, który stanowi alternatywę dla szlaku pieszego o tej samej nazwie. Z innych 
szlaków rowerowych prowadzących przez znaczną część regionu można wymienić: 
szlak Rowerowy Zygmunta Krasińskiego (z Częstochowy przez Mstów - Juliankę - 
Złoty Potok do Żarek), szlak rowerowy Żarki - Koziegłowy z przedłużeniem do Piń- 
czyc, szlaki rowerowe w powiecie chrzanowskim. W pozostałych przypadkach szla
ki i ścieżki rowerowe mają charakter lokalny i dość często ograniczają się do jednej 
lub dwóch gmin. W wielu wypadkach szlaki te nie są z sobą zintegrowane (nie two
rzą wspólnej sieci), nie ma też urządzeń towarzyszących szlakom.

W latach 90. XX w. wytyczono szlaki konne, jeden regionalny - Transjurajski 
Szlak Konny z Krakowa do Częstochowy oraz kilka lokalnych (gminnych). Niestety, 
do dnia dzisiejszego nie powstały szlaki dla narciarstwa biegowego. Z innych szlaków 
wymienić należy szlak Twierdzy Kraków, będący trasą spacerową łączącą wszystkie 
forty austriackie (Wielka Wieś, Zielonki), szlak Górnictwa Węglowego (gminy Krze
szowice i Alwernia), Kosmiczny Szlak Turystyczny - Galeria Planet w gminie Janów
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Tab. 13. Szlaki turystyczne na badanym obszarze

Gmina Szlaki 

piesze

Szlaki 

i ścieżki 

rowerowe

Ścieżki 

dydakt.

I spacerowe

Trasy turystyczne 

(samochodowe) 

oznaczone 

w terenie (")

Inne 

szlaki 

(np. konne)

Razem

Łączna długość 

szlaków 

(bez tras 

samochodowych)

Gęstość 

szlaków 
na 1 km'

Alwernia 5 3 1 1 10 94,1 1.25

Babice 3 3 2 2 10 74,6 1,37

Bolesław 1 2 12,2 0,30

Gołcza 2 1 3 9,5 0,11

Iwanowice 1 2 8.5 0,12

Janów 5 3 2 1 4 15 135,0 0,92

J.-Przeginia 5 2 1 2 - 10 54,5 0,80

Klucze 4 3 2 1 1 11 98,5 0,83

Koziegłowy 2 1 1 5 38,0 0,24

Kroczyce 6 2 2 1 11 89.6 0,81

Krzeszowice 8 4 3 2 2 19 20 9,1 1,50

Lelów - - 0 0

tazy 4 2 1 1 8 76,0 0.57
Michałowice - 1 6.2 0,12
Mstów 2 3 5 43,3 0,36

Niegowa 2 1 7 58.7 0,67
Ogrodzieniec 7 1 1 1 10 70.1 0,82
Olkusz 3 3 1 7 97.0 0,64
Olsztyn 5 1 2 1 3 12 132,0 1,21

Pilica 4 1 1 6 38,1 0,27

Poraj 4 4 8 73,9 1.26

Przyrów 2 2 38,2 0,46
Siewierz 1 8.2 0,07
Skała 5 2 1 8 44,8 0,61
Sułoszowa 2 2 16,7 0.31

Trzebinia 2 3 3 8 78,0 0,74

Trzyciąż 3 3 29,7 0,31

Wielka Wieś 5 2 2 1 10 38,6 0,80

Włodowice 7 2 1 1 11 43,7 0,57

Wolbrom 4 1 1 6 34,0 0,23

Zielonki 5 1 - 6 69,2 1,43
Żarki 4 4 1 9 81,9 0,81
Żarnowiec 2 1 3 14,5 0,17

(**) Szlak Architektury Drewnianej oraz Pierścień Jurajski
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy materiałów kartograficznych i badań terenowych.

oraz szlak Warowni Ogrodzienieckich - lokalna trasa turystyczna łącząca zamek 
w Podzamczu ze średniowiecznym grodziskiem na Górze Birów.

Najatrakcyjniejsze miejsca i obiekty regionu połączone zostały w system dwóch 
turystycznych tras samochodowych. Pierwszą z nich jest szlak Architektury Drewnia
nej. Szlak ten powstał początkowo na terenie województwa małopolskiego, a w ostat
nich latach został rozszerzony na sąsiednie województwa, w tym śląskie. W granicach 
województwa małopolskiego (tzw. Pętla Jurajsko-Nadwiślańska) znajdują się na nim 
obiekty w Modlnicy (gmina Wielka Wieś), Ojcowie (gmina Skała), Iwanowicach (gmi
na Iwanowice), Ulinie Wielkiej (gmina Gołcza), Wolbromiu i Dłużcu (gmina Wol
brom), Rodakach (gmina Klucze), Racławicach (gmina Wielka Wieś), Paczółtowicach 
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(gmina Krzeszowice), Wygielzowie i Mętkowie (gmina Babice). W części śląskiej 
(Pętla Częstochowska) szlak łączy obiekty w Cynkowie (gmina Koziegłowy), Złotym 
Potoku (gmina Janów), Zrębicach (gmina Olsztyn). Drugą trasą jest Pierścień Juraj
ski - efekt prac dyrekcji OPN, dyrekcji Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 
woj. małopolskiego oraz Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Łączy on 18 obiektów 
(miejsc) w południowo-zachodniej części obszaru badań.

Wyposażenie obszaru badań w szlaki turystyczne można ocenić jako dobre przy 
średniej gęstości szlaków 0,6 km/km2. Największą gęstością szlaków odznaczają się 
gminy: Krzeszowice (l,5km/km2), Zielonki (1,43), Babice (1,37), Poraj (1,26), Alwer
nia (1,25) oraz Olsztyn (1,21). Najmniejszą zaś gminy położone na obrzeżach Wyży
ny Krakowsko-Częstochowskiej, np. Siewierz (0,07km/km2), Gołcza (0,11) Iwanowice, 
Michałowice (po 0,12), Żarnowiec (0,17) i Wolbrom (0,23). Jedynie gmina Lelów nie 
posiada na swoim obszarze żadnego szlaku turystycznego (tab. 13).

6 Należy podkreślić, że stosunkowo dużo szkół wspinaczkowych organizujących szkolenia na Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej formalnie swoje siedziby ma w pobliskich miastach (głównie w Częstochowie, 
Krakowie i Dąbrowie Górniczej).

Ważnym elementem zagospodarowania turystycznego, zwłaszcza z punktu wi
dzenia turystyki wypoczynkowej są baseny i kąpieliska. Funkcjonujące obecnie kąpie
liska (21 obiektów) usytuowane są głównie przy sztucznych zbiornikach wodnych. 
Są to w większości małe akweny, jedynie dwa: Poraj i Przeczycki umożliwiają upra
wianie szerszej gamy sportów wodnych. Ponad połowa istniejących kąpielisk dyspo
nuje swoim zapleczem sprzętu wodnego. Centrum turystyki wodnej omawianego ob
szaru jest gmina Poraj, w której działają trzy ośrodki wodne, położone nad zalewem 
Poraj. Ofertę kąpielisk uzupełnia 8 basenów kąpielowych, w tym 4 kryte. Liderem 
w tym zakresie są gminy powiatu olkuskiego - łącznie 4 baseny: gmina Klucze (2 ba
seny kryte), Wolbrom (basen kryty), Olkusz (letni basen kąpielowy).

Szczególnie popularną formą turystyki aktywnej jest wspinaczka skałkowa. 
Uprawiana jest ona w 20 rejonach omawianego obszaru, wśród których prym wiodą 
skałki Kroczyckie, Podlesickie i Rzędkowickie (gminy: Kroczyce, Włodowice). Wy
znaczono tam łącznie ok. 500 tras wspinaczkowych o różnym stopniu trudności. 
Zaplecze dla tej formy turystyki stanowią szkoły wspinaczkowe (w granicach obsza
ru badań - 7)6. W Podlesicach zawiązano także Grupę Jurajską Górskiego Ochotni
czego Pogotowia Ratunkowego. Formalnie powstała ona 28 X 1996 r. jako Jurajskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, a od 1998 r. wchodzi w skład GOPR-u. Potrzeba 
zapewnienia ochrony osobom uprawiającym tę formę aktywności sportowej oraz in
nym turystom wędrującym po skałkach spowodowała, że obecnie w trakcie organizacji 
jest sieć oddziałów terenowych jurajskiej grupy GOPR (m.in. w Łazach - gmina Jerz- 
manowice-Przeginia, Jaroszowcu - gmina Klucze, Siedlcu - gmina Janów, Podzam
czu - gmina Ogrodzieniec).

Z innych elementów bazy towarzyszącej należy wymienić ośrodki konne (łącz
nie 25 ośrodków). Pięć z nich współtworzy trasę Transjurajskiego Szlaku Konnego, 
wyznaczonego i utrzymywanego przez Podkomisję Górskiej Turystyki Jeździeckiej 
PTTK, działającą przy oddziale krakowskim. Omawiany region dysponuje także urzą
dzeniami umożliwiającymi uprawianie narciarstwa zjazdowego. Zlokalizowane są one 
w środkowej części obszaru badań, są to stoki w Grabowej (gmina Łazy), w Jaroszow
cu (gmina Klucze) oraz w Pilicy.
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W Paczółtowicach (gmina Krzeszowice) powstaje pole golfowe, które ma szansę 
stać się główną atrakcją turystyczną południowej części obszaru badań. Projekt reali
zowany przez spółkę Krakow Valley Golf & Country Club przewiduje powstanie na 
obszarze 160 ha mistrzowskiego pola golfowego, Akademii Golfa do krótkiej gry 
szkoleniowej, zaplecza hotelowo-gastronomicznego, sal konferencyjnych, strzelnicy 
sportowej oraz stadniny koni. Obecnie z całości zaplanowanego kompleksu funkcjo
nuje już pole golfowe i Akademia Golfa.

Jeśli chodzi o hale sportowe, boiska i stadiony, to występują one praktycznie we 
wszystkich gminach, aczkolwiek cechuje je duże zróżnicowanie zarówno pod wzglę
dem wielkości, dostępności, jak i standardu wyposażenia. Z innych urządzeń sporto
wych wymienić należy korty tenisowe (12 obiektów), siłownie oraz sztuczną ścianę 
wspinaczkową w Łazach.

Obsługę ruchu turystycznego zapewnia 9 biur podróży, które działają głównie 
w miastach (Trzebini, Olkuszu, Wolbromiu i Krzeszowicach). Obok nich istnieje 12 
lokalnych punktów informacji turystycznej, jednakże nie są to typowe centra informa
cji. Punkty te działają w ramach instytucji samorządowych (gminnych ośrodków kul
tury) i oferują zazwyczaj ograniczony zakres usług.

Wśród elementów infrastruktury paraturystycznej szczególnego znaczenia nabiera 
sieć placówek handlowych. Według danych GUS w 2001 r. na obszarze badanych 
gmin łącznie funkcjonowało 4346 sklepów. Sieć ta obejmowała praktycznie wszyst
kie miejscowości badanego obszaru. W strukturze asortymentowej dominują sklepy 
spożywcze. Są one o tyle ważne, że w wielu wypadkach, jak już wspominano, sta
nowią podstawową bazę żywieniową. Najlepiej wyposażone w sieć handlową są gmi
ny, na terenie których znajdują się duże ośrodki miejskie, jak: Olkusz (804), Trzebi
nia (416), Krzeszowice (358), Wolbrom (302). Najmniej sklepów jest natomiast 
w gminach wiejskich: Sułoszowa (29), Żarnowiec, Michałowice (po 33), Przyrów (36).

Obok sieci placówek handlowych ważnymi urządzeniami bazy paraturystycznej 
z punktu widzenia ruchu turystycznego są placówki ochrony zdrowia oraz apteki. 
Ogółem w granicach obszaru badań działają 4 placówki szpitalne, 88 ośrodków zdro
wia oraz 80 aptek. Ogólny stan sieci placówek ochrony zdrowia jest na omawianym 
obszarze dobry, a szczególnie w odniesieniu do faktu, że działają one w niewielkiej 
odległości do placówek służby zdrowia w aglomeracjach częstochowskiej, krakowskiej 
i górnośląskiej.

Z innych urządzeń bazy paraturystycznej na uwagę zasługują placówki świad
czące usługi bankowe. Generalnie są one realizowane przez banki, choć w ograniczo
nym zakresie świadczą je także placówki Poczty Polskiej. Na omawianym obszarze 
funkcjonowały w 2002 r. 64 banki i kantory oraz 85 urzędów pocztowych, przy czym 
najwięcej ich znajduje się w miejscach dużej koncentracji ludności. Uzupełnieniem tej 
sieci są 32 punkty bankomatowe.

Do grupy urządzeń niezbędnych zwłaszcza w dobie postępującej motoryzacji 
i związanej z tym turystyki samochodowej należą stacje serwisowe oraz stacje paliw. 
Stacje serwisowe działają głównie w ośrodkach miejskich regionu, a także wzdłuż 
tranzytowych szlaków drogowych. Sieć stacji paliw obejmuje 60 punktów, zlokalizo
wanych w 28 z 33 badanych gmin.
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2.3.5. Dostępność komunikacyjna
Podobnie jak w przypadku omawianych powyżej elementów zagospodarowania 

turystycznego, tak i pod względem dostępności komunikacyjnej badane gminy cechuje 
znaczne zróżnicowanie. Najlepszą dostępnością zewnętrzną cechują się gminy poło
żone w zachodniej i południowej części obszaru badań. Przez ich teren prowadzą 
bowiem główne szlaki komunikacyjne drogowe i kolejowe o znaczeniu międzynaro
dowym i krajowym. Walor dostępności komunikacyjnej podnosi także lokalizacja 
w ich pobliżu najważniejszych międzynarodowych portów lotniczych południowej Pol
ski: Kraków-Balice oraz Katowice-Pyrzowice.

Główną arterią komunikacyjną w zachodniej części obszaru badań jest trasa 
nr 1, łącząca Gdańsk z Cieszynem (w przyszłości planowana autostrada A-l). Stanowi 
ona najważniejszy ze szlaków tranzytowych Polski, zapewniający komunikację samo
chodową pomiędzy północną i południową Europą. W granicach obszaru badań trasa 
nr 1 przebiega bezpośrednio przez gminy Siewierz i Koziegłowy, w stosunkowo nie
wielkiej odległości od gmin z północnej części obszaru badań (gminy Olsztyn, Mstów, 
Poraj, Żarki położone są w odległości do 15 km od tej trasy).

Drugą równie ważną trasą drogową jest autostrada (Kraków-Katowice), bie
gnąca przez południową część obszaru badań. Jest to fragment trasy europejskiej 
(nr 4) łączącej Zgorzelec i Olszynę z przejściem granicznym w Medyce. Autostrada 
przecina gminy Alwernia, Krzeszowice oraz Trzebinia, aczkolwiek w chwili obecnej 
zjazd funkcjonuje jedynie w Trzebini. Odnogą tej trasy komunikacyjnej jest droga pro
wadzącą z Krakowa przez Olkusz, Dąbrowę Górniczą aż do Wrocławia. Umożliwia 
ona alternatywne połączenie z zachodniej części kraju, i co ważne, w przeciwieństwie 
do autostrady jest bezpłatne, co w ostatnich latach dość znacząco wpłynęło na nasi
lenie ruchu na tej trasie.

Kolejnym szlakiem komunikacji drogowej o randze międzynarodowej jest trasa 
nr 7 łącząca Chyżne z Gdańskiem. Trasa ta bezpośrednio przebiega jedynie przez te
ren gmin podkrakowskich, tj.: Zielonki, Michałowice i Iwanowice.

Do innych tras o znaczeniu krajowym w granicach obszaru badań należy zali
czyć przebiegające równoleżnikowo drogi: nr 76 z Częstochowy do Kielc - prowa
dzi ona przez północny fragment obszaru badań (gminy Olsztyn, Janów, Lelów) oraz 
łączącą się z nią droga nr 78, która biegnie z Górnego Śląska w kierunku Kielc (gminy 
Siewierz, Kroczyce, Lelów).

Sieć dróg krajowych uzupełnia 14 dróg o randze wojewódzkiej. Do ważniejszych 
tego rodzaju dróg należy droga łącząca Kraków z Częstochową. Z Krakowa biegnie 
ona tzw. trasą olkuską (nr 4), odbijając w kierunku Ogrodzieńca i dalej obrzeżem 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej przez Zawiercie, Myszków i Poraj (droga wo
jewódzka nr 791). Komunikację we wschodniej części obszaru badań zapewnia dro
ga nr 794 (Koniecpol - Wolbrom) oraz jej przedłużenie - droga nr 778 (Wolbrom - 
Kraków). Ze wszystkich badanych gmin poza siecią dróg samochodowych o znacze
niu krajowym i wojewódzkim pozostają jedynie gminy Włodowice i Żarnowiec.

Omawiając problem dostępności komunikacyjnej, należy odnieść się także do 
sieci połączeń autobusowych. Komunikacja autobusowa dalekobieżna związana jest 
przede wszystkim z głównymi trasami tranzytowymi. Najszerszą ofertę w tym zakresie 
posiada Olkusz, który ma połączenia z miastami centralnej i południowej Polski. Na
tomiast sieć połączeń lokalnych jest tym częstsza im mniejsza jest odległość konkretnej 
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gminy od głównych aglomeracji obszaru badań. Najlepiej skomunikowane są gminy 
leżące w bezpośrednim sąsiedztwie dużych miast, znacznie gorzej przedstawia się 
sytuacja w tym zakresie w gminach leżących we wschodniej i północno-wschodniej 
części obszaru badań, gdzie dociera jedynie komunikacja PKS. Szczególnie dobrze 
rozwinięta jest sieć połączeń lokalnych w części południowej. Komunikację publicz
ną zapewniają w znacznej mierze przewoźnicy prywatni. Tak zwane busy kursują 
z dwóch ośrodków rozrządowych: Krakowa i Olkusza. Z Krakowa można bezpośred
nio dostać się do Alwerni, Babic, Gołczy, Iwanowic, Krzeszowic, Olkusza. Olkusz ma 
połączenia z Bolesławiem, Kluczami, Skałą i Wolbromiem. W gminach położonych 
w pobliżu aglomeracji śląskiej i częstochowskiej ważną rolę odgrywa miejska komu
nikacja autobusowa. Bezpośrednie połączenia z miastami GOP posiadają między in
nymi gminy Siewierz, Olkusz i Klucze. Z Częstochową komunikacją miejską połączo
ne są jedynie gminy Olsztyn i Mstów.

Istotnym problemem związanym z komunikacją publiczną na omawianym obsza
rze jest brak połączeń, które można by określić mianem transjurajskich. Największe 
utrudnienia spotyka się bowiem w dotarciu z Krakowa do północnej części Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej i odwrotnie. Takie bariery zauważane są także na krót
kich odcinkach, aczkolwiek istotnych z punktu widzenia ruchu turystycznego (np. pomię
dzy Ogrodzieńcem a Olkuszem, Olkuszem a Trzyciążem czy Janowem a Kroczycami).

Ważnym elementem dostępności omawianego obszaru są połączenia kolejowe. 
Dotyczy to, jak już wcześniej wspominano, zachodniej i południowej części obszaru 
badań. Z układem tras kolejowych w znaczący sposób współgrają szlaki turystyczne, 
które często biorą swój początek w pobliżu stacji kolejowych (np. przy stacji Ruda
wa swój początek bierze szlak Warowni Jurajskich, a w Poraju szlak Zamonitu). Li
nie kolejowe przecinają 14 gmin, choć w przypadku Alwerni ruch pasażerski w ostat
nich latach został wstrzymany. Najczęstsze połączenia zarówno lokalne, jak i daleko
bieżne realizowane są na trasach Warszawa - Katowice oraz Kraków - Katowice. Na
tomiast trasy Katowice - Kielce i Częstochowa - Kielce mają raczej charakter lokalny.

2.3.6. Ruch turystyczny - tradycje i stan obecny
Początki rozwoju turystyki na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej przy

padają na przełom XVIII i XIX w. i wiążą się z rozwojem funkcji uzdrowiskowej 
początkowo Krzeszowic, a później także Ojcowa.

Krzeszowice jako uzdrowisko rozpoczęło działalność w 1778 r., kiedy to ówcze
sny właściciel wsi A. Czartoryski polecił ocembrować źródło wody siarczanej i wy
budować łazienki. W następnych latach powstało szereg dodatkowych urządzeń, któ
re, jak pisze Zinkow (1988), tworzyły pierwsze w Polsce uzdrowisko o charakterze 
leczniczo-rozrywkowym. Szczyt popularności tego uzdrowiska przypadał na lata 20. 
i 30. XIX w. Później uzdrowisko straciło na znaczeniu o czym zadecydował szereg 
czynników tkwiących zarówno w samym uzdrowisku, jak i narastającej konkurencyj
ności ze strony innych uzdrowisk, zwłaszcza karpackich, które stały się powszechnie 
dostępne dla mieszkańców Krakowa w związku z rozwojem transportu kolejowego 
(Groch 1991).

Początki rozwoju uzdrowiska w Ojcowie przypadły na koniec XIX w. W 1855 r. 
powstał pierwszy pawilon leczniczy Sybilla, w którym Lucjan Kowalski prowadził 
leczenie hydropatyczne. Dość dynamiczny rozwój Ojcowa nastąpił w okresie międzywo-
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Tab. 14. Ruch uzdrowiskowy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w latach 1923-1938

,, Rok powstania
Miejscowość

uzdrowiska
1923

Wie

1925

Ikość ruchu u

1928

uzdrowiskowe

1932

go w latach

1936 1938

Krzeszowice 1778 76 91 302 68 55 55

Ojców 1855 75 138 117 795 4090 2975

Ogółem do uzdrowisk polskich 116.367 128.724 202.825 195.835 254.200 308.812

Źródło: Leszczycki (1939).

jennym, zwłaszcza po wybudowaniu drogi łączącej Kraków z Olkuszem w 1928 r. (Par- 
tyka i in. 2002). Wyraźnie obrazują to dane statystyczne na temat ruchu uzdrowisko
wego (tab. 14). W 1923 r. Ojców uzyskał statut prawny uzdrowiska, a zarząd nad nim 
objęła Spółka Akcyjna Uzdrowisko Ojców. BiW

Ważną rolę w popularyzacji Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwłaszcza 
w części pod zaborem rosyjskim) odegrał ojciec krajoznawstwa polskiego - Aleksan
der Janowski. W 1885 r. pracując przy budowie kolei warszawsko-wiedeńskiej, od
był podróż z Zawiercia do Ogrodzieńca, podczas której zwiedzał ruiny średniowiecz
nego zamku. Jak pisze Zinkow (1983), właśnie pobyt w zamku ogrodzienieckim 
ukształtował u Janowskiego ideę popularyzacji piękna polskiej ziemi. Efektem tego 
było powołanie do życia w 1906 r. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którego 
symbolem stały się ruiny w Ogrodzieńcu.

Charakteryzując początki rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko-Często
chowskiej należy wspomnieć o działaniach Raczyńskich - właścicielach dóbr złoto- 
potockich. Z ich inicjatywy w Złotym Potoku w 1934 r. powstał rezerwat przyrody 
o powierzchni 21 ha, a jeden z budynków przekształcony został w schronisko Polskie
go Towarzystwa Tatrzańskiego (1935). Raczyńscy doprowadzili także do utworzenia 
osady Żarki Letnisko - jednego z pierwszych osiedli letniskowo-wypoczynkowych na 
badanym obszarze, dokonując parcelacji terenu o powierzchni ponad 230 ha, na któ
rym powstały budynki użyteczności publicznej, takie jak: park, boiska sportowe, ką
pielisko oraz pensjonat Nałęcz. Żarki-Letnisko do dnia dzisiejszego zachował charakter 
letniskowy.

Po 1945 r. nastąpiła intensyfikacja ruchu turystycznego, zwłaszcza w Dolinie 
Prądnika. Ojców nie rozwijał się już wówczas jako uzdrowisko, ale jako ośrodek tu
rystyki masowej związanej z wypoczynkiem świątecznym mieszkańców Krakowa 
i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jak pisze Partyka (2002), wyobrażenia 
o Ojcowie i jego atrakcyjności turystycznej ukształtowane zostały wśród Polaków po
przez szkolnictwo. Do rangi regionalnych ośrodków krajoznawczych urosły wówczas 
także Olkusz, Ogrodzieniec oraz Złoty Potok.

W latach 60. XX w. powstały wojewódzkie programy aktywizacji turystycznej. 
W 1963 r. uchwalono Plan zagospodarowania turystycznego Ojców, który miał stano
wić pierwszy krok do powołania Jurajskiego Parku Krajobrazowego oraz Plan akty
wizacji społeczno-gospodarczej Jury w granicach województwa katowickiego. Nato
miast w 1969 r. przyjęto Plan rozwoju Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego,
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Tab. 15. Ruch turystyczny zarejestrowany w bazie noclegowej w 2001 r.

Gmina

Turyści kc

Ogółem

(liczba)

rzystający z bazy noclego«

w tym cu

(liczba]

vej

tlzoziemcy

[%]

Wskaźnik Schneidera

(liczba turystów x 100 

/ liczbę ludności miejscowej)

Alwernia 1000 5 0,50 8,00

Babice 398 - 4,66

Bolesław -
Gołcza -

Iwanowice

Janów 9378 304 3,24 150,22
J.-Przeginia 3987 103 2,58 38,89

Klucze 1541 20 1,30 10.39
Koziegłowy 8127 4 0,05 55,71
Kroczyce 14988 647 4,32 242,09

Krzeszowice 768 14 1,82 2,44

Lelów 38 - 0,70

Łazy -
Michałowice -
Mstów

Niegowa - -
Ogrodzieniec 837 20 2,39 8,59
Olkusz 17613 1367 7,76 33,66
Olsztyn 212 - - 3,27

Pilica 38 - - 0,40
Poraj 7659 230 3,00 72,06
Przyrów - -
Siewierz 1010 263 26,04 8,26

Skała 1890 95 5,03 19,84
Sułoszowa 153 - - 2,56

Trzebinia 1590 331 20,82 4,55

Trzyciąż -
Wielka Wieś 8118 2261 27,85 94,34

Włodowice 3248 61,02

Wolbrom 2375 17 0,72 9,95
Zielonki 10107 1793 17,74 75,91
Żarki 696 235 33,76 8,57
Żarnowiec - -

Ogółem 95771 7709 8,05 24,01

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

zakładający rozwój turystyczny częstochowskiej części „Jury” jako zaplecza dla wy
poczynkowego (Zinkow 1988). We wszystkich planach rozwoju przyjmuje się, że 
dominującą formą turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej ma być turystyka 
piesza (Braun 1967), i w tym też kierunku nastąpił rozwój bazy turystycznej (szlaki 
piesze, schroniska młodzieżowe i stacje turystyczne). Inwestycje z zakresu turystyki 
wypoczynkowej lokalizowane były natomiast na obrzeżach analizowanego regionu. 
Wiąże się to z przepisami ochrony parków krajobrazowych, utworzonych w latach 
1980-1982, które wprowadzały zakaz lokalizacji ośrodków wypoczynkowych w stre
fie ochronnej. Do 1990 r. na omawianym obszarze powstało także kilka obiektów 
hotelowych, nastawionych na obsługę grup wycieczkowych, m.in. hotel Kmicic
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Źródło: opracowanie własne.

Tab. 16. Szacunkowe dane o ruchu turystycznym w wybranych obiektach i obszarach Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej

Obiekt Gmina
Liczba odwiedzających 

(tys.)

Zamek w Olsztynie Olsztyn 50

Muzeum w Złotym Potoku Janów 9

Sanktuarium Matki Boskiej Mslowskiej Mstów 30
Sanktuarium w Żarkach Leśniowic Żarki 20

Zamek Ogrodzienieckl Ogrodzieniec 150

Jaskinia Nietoperzowa Jerzmanowice-Przeglnia 10

Jaskinia Wierzchowska Wielka Wieś 12

Jaskinia łokietka (OPN) Skala 100

Jaskinia Ciemna (OPN) Skała 18

Muzeum Przyrodnicze OPN Skala 32

Zamek w Pieskowej Skale Sułoszowa 76

Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie Babice 50

Sanktuarium w Czernej Krzeszowice 20

Ojcowski Park Narodowy 400

Projektowany Jurajski Park Narodowy (rejon Doliny Wlercicy) 300

w Złotym Potoku, hotel Ostaniec w Podlesicach, czy hotel Olkusz w Olkuszu.
Dane co do cech i rozmiarów współczesnego ruchu turystycznego na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej są bardzo ograniczone, czego przyczyna tkwi przede 
wszystkim w niewielkiej liczbie źródeł informacji na ten temat. Dotychczas nie po
wstało żadne opracowanie, które prezentowałoby to zagadnienie w sposób komplek
sowy. Dane statystyczne na temat wielkości i struktury ruchu turystycznego groma
dzone są jedynie na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, a dla pozostałej części 
obszaru badań są to jedynie dane szacunkowe.

Autor w analizie wielkości ruchu turystycznego posłużył się informacjami zebra
nymi ze statystyk prowadzonych w Ojcowskim Parku Narodowym, danych GUS 
na temat udzielonych noclegów w bazie noclegowej badanych gmin, ewidencji odwie
dzających w obiektach muzealnych oraz publikacji naukowych poruszających to za
gadnienie.

Według zestawień dostarczanych przez GUS w rocznikach statystycznych7 
w 2001 r. z bazy turystycznej w badanych gminach skorzystało 95,8 tys. osób, wśród 
których 7,7 tys. (8%) stanowili obywatele innych państw (tab. 15). Najwięcej nocle
gów udzielono w gminach Olkusz (17,6 tys.), Kroczyce (15 tys.), Zielonki (10,1 tys.) 
oraz Janów (9,4 tys.).

7 Zestawienia te są prawdopodobnie niekompletne, ze względu na fakt, że nie wszystkie obiekty noclegowe 
zobowiązane są do sporządzania zestawienia KT-1. Na omawianym obszarze prowadziło je 66 obiektów 
dysponujących łącznie 3084 miejscami noclegowymi (tj. ok. 50% miejsc noclegowych zidentyfikowanych przez 
autora).

Analizując statystyki odwiedzin poszczególnych obiektów turystycznych (tab. 
16), można stwierdzić, że głównym obszarem koncentracji ruchu turystycznego na 
omawianym obszarze jest Ojcowski Park Narodowy. Odwiedzany jest on corocznie 
przez około 400 tys. turystów (Partyka 2002). Spośród form turystki uprawianych
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odległości miejscRyc. Krzywa
zamieszkania turystów odwiedzających 
Ojcowski Park Narodowy w latach 1990-2000 
Źródło: Partyka (2002).

w OPN na czoło wysuwają się turystyka 
poznawcza (głównie wycieczki szkolne - 
ok. 70% odwiedzających) oraz wypoczy
nek weekendowy. Są to zazwyczaj krót
kotrwałe pobyty, do 5 godzin. Mniejsze 
znaczenie ma kilkudniowa turystyka po
bytowa, która, jak podaje Partyka (2002), 
gromadzi corocznie kilkaset osób, głów
nie w okresie wakacyjnym. Najczęściej 
odwiedzanymi obiektami na terenie par
ku są jaskinia Łokietka (około 100 tys. 
osób) oraz zamek w Pieskowej Skale (76 
tys.).

Drugim rejonem koncentracji tury
stów jest obszar projektowanego Juraj
skiego Parku Narodowego. Według 
Mygi-Piątek (2002) tylko w rejonie Do
liny Wiercicy (gmina Janów) ruch tury

styczny w sezonie letnim wynosi ok. 300 tys. osób. Tak duża popularność tego regionu 
nie wynika tylko i wyłącznie z walorów przyrodniczych, ale jest efektem licznych im
prez kulturalno-sportowych, które przyciągają od kilku do kilkunastu tysięcy osób (por. 
Myga-Piątek 2002).

Ważnymi miejscami wypoczynku omawianego obszaru są Skałki Podlesickie 
i Kroczyckie oraz tereny nad zbiornikiem Poraj. Fakt ten potwierdzają dane GUS, we
dług których gmina Kroczyce notuje najwięcej turystów przebywających na omawia
nym obszarze w celach wypoczynkowych (tab. 15). Stosunkowo często odwiedzane 
są także ruiny średniowiecznych zamków obronnych, które podobnie jak OPN są 
głównym celem wycieczek szkolnych i wypoczynku weekendowego. Poza zamkami 
znajdującymi się w granicach OPN najpopularniejsze wśród turystów są ruiny zam
ków w Ogrodzieńcu (około 150 tys. turystów; łącznie z uczestnikami imprez kultu
ralnych) oraz w Olsztynie (około 50 tys. osób). Mniej turystów, po około 10 tys. osób 
rocznie, dociera natomiast do obiektów muzealnych.

Kolejną formą ruchu turystycznego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej jest 
turystyka pielgrzymkowa. Z lokalnych ośrodków pielgrzymkowych największy ruch 
pątniczy notują sanktuaria we Mstowie (ok. 30 tys. pątników) oraz w Czernej i Zar- 
kach-Leśniowie (po ok. 20 tys. pątników). Istotnym czynnikiem wzmagającym ruch 
pielgrzymkowy do tych ośrodków jest ich położenie na szlaku pieszych pielgrzymek 
na Jasną Górę. W okresie od czerwca do września przez większość z badanych gmin 
przechodzą liczne grupy pątnicze. Według wykazu pieszych pielgrzymek z 1995 r. 
około 66,5 tys. pielgrzymów spędziło ostatnią noc przed „wejściem” do Częstocho
wy w miejscowościach położonych na obszarze badań (Ptaszycka-Jackowska, Jackow
ski 1998). Na czoło wysuwa się Mstów, przez który w latach 90. corocznie przecho
dziło około 70 tys. pątników, w tym Piesza Pielgrzymka Warszawska.

Specyfiką gmin podmiejskich (zwłaszcza w okolicach Krakowa) jest obsługa 
gości przybywających do ośrodków miejskich. Proces ten szczególnie widoczny jest 
w gminach: Zielonki oraz Wielka Wieś, w których ta forma ruchu turystycznego wy
raźnie odzwierciedla się w liczbie udzielonych noclegów.
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Ważną rolę w strukturze ruchu turystycznego odgrywa wypoczynek w drugich 
domach. Według szacunków autora8 na omawianym obszarze znajduje się ponad 1000 
obiektów tego typu. Należy podkreślić, że ze względu na ograniczenia stawiane przez 
parki krajobrazowe ruch ten koncentruje się w wydzielonych strefach, a także na 
obrzeżach tych parków. W ostatnich latach obserwuje się także wykup opuszczonych 
budynków w granicach wsi.

8 Brak dokładnych zestawień w gminach uniemożliwia określenie łącznej liczby obiektów letniskowych (tzw. 
drugich domów).

Na omawianym obszarze jednak dominują pobyty krótkookresowe, do kilku 
godzin. Potwierdzają to badania Włodarczyka (1998), Partyki (2002), Musielewicz 
(2002a, b), a także własne obserwacje autora. Dłuższe pobyty notowane są jedynie 
w gminach, w których działają ośrodki wypoczynkowe (np. Poraj). Największa fre
kwencja turystów w skali roku przypada na maj i czerwiec oraz dni wolne od pracy 
(Partyka 2002). Mniejszy ruch obserwuje się w miesiącach wakacyjnych, co związa
ne jest ze stosunkowo małą liczbą miejsc wypoczynku nad wodą oraz w okresie 
zimowym.

Analizując miejsce pochodzenia turystów, należy zwrócić uwagę na znaczną 
przewagę gości z aglomeracji górnośląskiej (ryc. 13). Według Partyki (2002) około 
26% turystów odwiedzających Ojcowski Park Narodowy pochodzi z terenów dawnego 
województwa katowickiego (badania z lat 1992-1998). W badaniach przeprowadzo
nych przez Włodarczyka (1998) w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochow
skiej, udział mieszkańców Górnego Śląska w ogólnej liczbie turystów wynosił aż 80%. 
Duży udział w strukturze odwiedzających mają także mieszkańcy Krakowa i Często
chowy, przy czym jest on tym większy, im mniejsza jest odległość miejsca recepcji 
od miejsca emisji turystów.

2.3.7. Ocena uwarunkowań rozwoju turystyki
Ocenę możliwości rozwoju turystyki w badanych gminach przeprowadzono 

z punktu widzenia ich atrakcyjności turystycznej, z wykorzystaniem metody mierni
ka syntetycznego zaproponowanej przez Gołembskiego (1999). Metoda ta opiera się 
na wyróżnieniu szeregu cech i odpowiadających im wskaźników, które pozwalają oce
nić badane zjawisko. Konstrukcja tego wskaźnika opiera się na założeniu, że im więcej 
cech branych jest pod uwagę, tym ocena jest dokładniejsza.

Badane cechy zgrupowano w dwa działy charakteryzujące zasoby przyrodnicze 
i kulturowe oraz zagospodarowanie turystyczne (tab. 17). Następnie każdej z cech 
została przypisana waga różnicująca jej znaczenie dla rozwoju turystycznego gminy, 
choć jak zauważa Golembski (1999), zastosowanie wag jest najbardziej „drażliwą” 
częścią tej metody. Aby wyeliminować błąd subiektywności przy doborze cech i usta
laniu dla nich wag, przeprowadzono konsultacje z ekspertami. W efekcie powstała 
macierz [X/wi], gdzie m oznacza liczbę badanych gmin, a n - liczbę cech (mierników).

W odniesieniu do zasobów przyrodniczych i kulturowych wyróżniono 10 cech, 
w tym 5 charakteryzujących zasoby przyrodnicze i 5 zasoby kulturowe. Wybrane ce
chy przyrodnicze reprezentują walory związane z rzeźbą terenu, stosunkami wodnymi, 
szatą roślinną. Ich uzupełnienie stanowi miernik odnoszący się do udziału obszarów
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Tab. 17. Wskaźniki zastosowane do oceny atrakcyjności turystycznej badanych gmin

Lp. Cecha Miara Waga

Dział ■ Zasoby przyrodnicze 1 kulturowe
1. Ukształtowanie powierzchni Iloraz różnicy wysokości w gminie do maksymalne! różnicy wysokości na 

obszarze badań
0,10

2. Formy skałkowe liczba obiektów na 1 km2 0,10
3. Wody płynące i stojące punkty od 0 do 3 za każdy ciek

I klasy czystości - 3 pkt
II klasy czystości - 2 pkt

III klasa czystości - 1 pkt

Za każdy zbiornik dopuszczony do kąpieli - 1 pkt (maksymalnie do 3 pkt.)

0,10

4. Lasy odsetek powierzchni lasów w gminie 0,10

5. Obszary chronione odsetek powierzchni obszarów chronionych w gminie

(parki krajobrazowe i park (dla parku narodowego wielkość lego powierzchni w gminie liczona jest 0,15

narodowy) podwójnie)

6. Zabytki architektury liczba obiektów na 1 km2 0,10

7. Obiektów zabytkowe o wybitnych 

wartościach historycznych 

i architektonicznych

liczba obiektów

0,10

8. Ośrodki kultu religijnego punkty za każdy ośrodek o znaczeniu 

ogólnokrajowym - 3 pkt 

regionalnym - 2 pkt

lokalnym - 1 pkt

0,05

9. Obiekty muzealne liczba obiektów 0,05
10. Proponowane formy ochrony za każdy rezerwat kulturowy wydzielony w gminie - 3 pkt

krajobrazu kulturowego wg oceny za każdy park kulturowy wydzielony w gminie - 1 pkl 0,15
JARK

Suma 1,0

Dział - Zagospodarowanie turystyczne

11. Baza noclegowa liczba mle|sc noclegowych na 1 km2 0,20

12. Baza noclegowa liczba mie|sc noclegowych na 100 mieszk. 0,20
13. Baza żywieniowa liczba obiektów gastronomicznych na 1000 mieszk. 0,10

14. Szlaki turystyczne długość szlaków/ na 1 km2 0,10

15. Urządzenia kąpielowe 

(baseny, kąpieliska naturalne)

liczba obiektów
0,10

16. Inne urządzenia turystyczne bazy 

towarzyszącej
(stadniny, wyciągi narciarskie, korty 

tenisowe, biura podróży ftp.)

liczba obiektów na 1 km2

0,10

17. Apteki, przychodnie liczba obiektów na 10 tys. mieszk. 0,05

18. Sklepy liczba obiektów na 10 tys. mieszk. 0,05

19. Urzędy pocztowe, banki 1 bankomaty liczba obiektów na 1 km2 0,05
20. Stacje benzynowe i punkty serwisu 

samochodowego

liczba obiektów na 1 km2
0,05

Suma 1,0

Źródło: opracowanie własne.

chronionych w ogólnej powierzchni gminy, któremu przypisano największą wagę, 
wychodząc z założenia, że ochroną objęte są tereny najcenniejsze przyrodniczo. 
Do charakterystyki zasobów kulturowych wykorzystano mierniki opisujące liczbę
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Źródło: badania własne.

Tab. 18. Wartości wskaźnika syntetycznego atrakcyjności turystycznej oraz wskaźników grupowych 
dla badanych gmin

Gmina
Wskaźnik (Si) 

Zasoby przyrodnicze 

i kulturowe

Wskaźnik (S2) 
Zagospodarowanie turystyczne

Wskaźnik

Syntetyczny

(S)

Alwernia 0,51 0,37 0,88

Babice 0,38 0,29 0,67

Bolesław 0.21 0.20 0,41

Gołcza 0,23 0,20 0,43

Iwanowice 0,23 0,12 0,35

Janów 0,52 0,52 1,04

Jerzmanowice-Przeginia 0.42 0,30 0,72

Klucze 0,38 0,31 0,69

Koziegłowy 0,13 0,25 0,38

Kroczyce 0,36 0,61 0,97

Krzeszowice 0,70 0,28 0,98

Lelów 0,23 0,20 0,43

tazy 0,24 0,23 0,47

Michałowice 0,25 0,20 0,45

Mstów 0,25 0,19 0,44

Niegowa 0,36 0,27 0,63

Ogrodzieniec 0,51 0,28 0,79

Olkusz 0,38 0,40 0,78

Olsztyn 0,48 0,42 0,9

Pilica 0,40 0,30 0,7

Poraj 0,21 0,63 0,84

Przyrów 0,23 0.17 0.4

Siewierz 0,23 0,40 0,63

Skala 0,70 0,35 1,05
Sułoszowa 0,36 0,20 0,56

Trzebinia 0,39 0,42 0,81

Trzyciąż 0,43 0,08 0,51

Wielka Wieś 0,45 0,47 0,92

Włodowice 0,27 0,30 0,57

Wolbrom 0,19 0,21 0,4

Zielonki 0,34 0,41 0,75
Żarki 0,49 0,38 0.87
Żarnowiec 0,16 0,20 0,36

obiektów zabytkowych w gminie na 1 km2 powierzchni (tzw. nasycenie zabytkami), 
liczbę obiektów zabytkowych o wybitnych wartościach historycznych i architektonicz
nych, liczbę obiektów muzealnych oraz liczbę i rangę ośrodków pielgrzymkowych. 
Uzupełnieniem tych cech jest miernik oparty na waloryzacji krajobrazowo-kulturowej 
gmin metodą JARK.

Identyczną liczbę cech dobrano do oceny stanu rozwoju zagospodarowania tu
rystycznego. W tej ocenie największą wagę (łącznie 0,5) przypisano podstawowym 
elementom bazy turystycznej, jakimi są baza noclegowa i baza żywieniowa. Pozostałe 
mierniki w tym dziale odnoszą się do bazy towarzyszącej w turystyce. Nie brano na
tomiast pod uwagę dostępności komunikacyjnej gmin z uwagi na ich zbliżone
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Źródło: badania własne.

Tab. 19. Klasyfikacja badanych gmin ze względu na atrakcyjność turystyczną

Klasa
Atrakcyjność 
turystyczna

Przedziały wartości 
wskaźnika syntetycznego 

(S)
Gminy

1 bardzo duża >0,84
Skała, Janów. Krzeszowice. 

Kroczyce, Wielka Wieś, 
Olsztyn, Alwernia, Żarki

ll duża 0,67 - 0,84
Porał, Trzebinia, Ogrodzieniec, 

Olkusz. Zielonki, Jerzmanowice-Przeginia, 

Pilica, Klucze, Babice

III średnia 0,44 - 0,67

Niegowa. Siewierz, Włodowice, 

Sułoszowa, Trzyciąż. Łazy, 

Michałowice, Mstów

IV mala <0.44
Gołcza, Lelów. Bolesław,

Przyrów. Wolbrom. Koziegłowy, 
Żarnowiec. Iwanowice

położenie w stosunku do głównych aglomeracji sąsiadujących z obszarem badań.
Dla uzyskania wskaźników grupowych atrakcyjności turystycznej z punktu widze

nia zasobów przyrodniczych i kulturowych (5/) oraz zagospodarowania turystycznego 
(52), poddano normalizacji miary poszczególnych cech poprzez podzielenie ich war
tości przez wartość wzorcową, za którą przyjęto wartość maksymalną danej cechy w 
badanej zbiorowości. Wartości znormalizowane cech zawierają się w przedziale [0; 1 ], 
gdzie 1 oznacza wartość odpowiadającą wzorcowi. Poszczególne wskaźniki grupowe 
(SI) i (S2) otrzymuje się przez zsumowanie iloczynów wartości cech znormalizowa
nych oraz ich wag w poszczególnych działach. Natomiast miernik syntetyczny (S) 
atrakcyjności turystycznej badanych gmin stanowi sumę wskaźników grupowych (SI) 
i (S2) analizowanych działów. Wartości wskaźnika syntetycznego oraz wskaźników 
grupowych badanych gmin dla obu działów przedstawia tabela 18.

Celem wydzielenia gmin podobnych z punktu widzenia ich atrakcyjności tury
stycznej przyjęto cztery przedziały klasowe, których wartości graniczne odpowiadają 
kwartylom i medianie (44; 67; 84) zbioru wartości wskaźnika (5).

W przedziale najwyższych wartości wskaźnika (5) powyżej 0,84, odpowiadają
cemu I klasie, znajduje się 8 gmin o największej atrakcyjności turystycznej. Najwyż
szymi wartościami wskaźnika (5) dysponują gminy Skala (1,05) oraz Janów (1,04) 
Do grupy tej należą także gminy Krzeszowice (0,98), Kroczyce (0,97), Wielka Wieś 
(0,92), Olsztyn (0,9), Alwernia (0,88) oraz Żarki (0,87).

Dużą atrakcyjnością turystyczną dysponują gminy II klasy, w przedziale warto
ści wskaźnika (S) między 0,67 a 0,84. W grupie tej znajduje się 9 gmin: Poraj, Trze
binia, Ogrodzieniec, Olkusz, Zielonki, Jerzmanowice-Przeginia, Pilica, Klucze oraz 
Babice.

W klasie III, odpowiadającej średniej atrakcyjności turystycznej znajdują się gminy 
Niegowa, Siewierz, Włodowice, Sułoszowa, Trzyciąż, Łazy, Michałowice i Mstów.

Grupa w klasie najniższych wartości badanego wskaźnika (poniżej 0,44) obej
muje 8 gmin, wśród których znajdują się gminy najmniej atrakcyjne pod względem
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Ryc. 14. Klasyfikacja przestrzenna badanych gmin pod względem atrakcyjności turystycznej 
Źródło: badania własne.

walorów przyrodniczo-kulturowych i zagospodarowania turystycznego i są to: Iwano
wice (0,35), Koziegłowy (0,38) i Żarnowiec (0,36).

Analizując wartości wskaźników grupowych badanych gmin, widać wyraźnie, że 
najbardziej atrakcyjnymi pod względem zasobów przyrodniczych i kulturowych 
(wskaźnik grupowy SI) są gminy Krzeszowice i Skała (po 0,7), a także Janów (0,52), 
Alwernia (0,51) i Ogrodzieniec (0,51). Są one typowymi gminami „jurajskimi”, od
znaczającymi się malowniczym krajobrazem, z licznymi formami skalnymi. Gminy 
te wyróżnia także stosunkowo duża liczba zabytków, np. Krzeszowice są gminą o naj
większym nasyceniu zabytkami spośród wszystkich omawianych gmin. Należy pod
kreślić, że każda z tych gmin dysponuje także walorem o skali ponadregionalnej. I tak 
Krzeszowice kojarzone są przede wszystkim z funkcją uzdrowiskową, pałacem, ruina
mi zamku oraz klasztorem w Czernej, głównym atutem gminy Skała jest obecność 
Ojcowskiego Parku Narodowego, a gminy Janów główne walory związane są z miej
scowością Złoty Potok (źródła Wiercicy, malownicze formy skalne, znaczne obszary 
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lasów, pałac Raczyńskich). Alwernia słynie z licznych śladów przeszłości geologicz
nej (m.in. arkoza kwaczalska), zabytków i Muzeum Pożarnictwa. Głównym atutem 
Ogrodzieńca są ruiny jednej z największych w kraju warowni obronnych.

Najmniej atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo gminy położone są głównie na 
wschodnich i zachodnich obrzeżach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Należy 
jednak podkreślić, że mimo słabych walorów przyrodniczo-kulturowych gminy te sta
nowią swoistą „bramę wjazdową” do badanego regionu. Głównym atutem tych gmin 
w przyszłości może okazać się ich tranzytowe położenie, a także z uwagi na funkcje 
ochronne badanego obszaru, gminy te mogą być terenem lokalizacji obiektów tury
stycznych dla osób zamierzających odwiedzić region Wyżyny Krakowsko-Częstochow
skiej.

Pod względem rozwoju zagospodarowania turystycznego (wskaźnik grupowy 52) 
tylko dwie gminy o bardzo dużej atrakcyjności turystycznej mają dobrze rozwiniętą 
bazą turystyczną, są nimi Janów (0,52) i Kroczyce (0,61), które w porównaniu do po
zostałych gmin dysponują szeroką ofertą usług noclegowych, a także towarzyszą
cych. Na tle badanego obszaru pod względem stanu bazy turystycznej wyróżniają się 
także Poraj (0,62), Alwernia, Olkusz, Olsztyn, Siewierz, Wielka Wieś, Zielonki i Żarki. 
Pozostałe gminy dysponują słabo rozwiniętą infrastrukturą turystyczną.

Trzeba podkreślić, że rozwój zagospodarowania turystycznego w przeważającej 
większości badanych gmin jest w fazie początkowej. Szczególnie słabo zagospodaro
wane turystycznie są gminy położone poza centralną częścią Wyżyny Krakowsko- 
Częstochowskiej, z których Iwanowice i Trzyciąż są praktycznie zupełnie pozbawio
ne infrastruktury turystycznej.



3. Otoczenie zewnętrzne działalności samorządu 
na rzecz rozwoju turystycznego regionu

3.1. Wprowadzenie

Rozwój turystyki w konkretnej gminie (regionie) uwarunkowany jest nie tylko 
jej zasobami środowiskowymi, ale w znacznej mierze zależy od czynników zewnętrz
nych, określanych mianem otoczenia zewnętrznego. Otoczenie zewnętrzne podmiotu, 
najogólniej rzecz biorąc, to ogół zjawisk i procesów zachodzących poza podmiotem, 
na które nie ma on bezpośrednio wpływu, a które wpływają na możliwości jego dzia
łania (Gierszewska, Romanowska 2000). W ramach otoczenia zewnętrznego wyróż
nić można dwie sfery: sferę makrootoczenia, obejmującą ogół czynników o charak
terze makroekonomicznym i zasięgu globalnym oraz sferę otoczenia konkurencyjne
go, oznaczającą w odniesieniu do gminy ogół podmiotów, z którymi gmina konkuru
je na szeroko zdefiniowanym rynku i ich działań (Nowińska 1997).

Immanentną cechą otoczenia zewnętrznego jest jego zmienność w czasie. Okre
ślony rozwój wydarzeń w danym momencie może otwierać nowe możliwości działa
nia, jak również pogarszać warunki prowadzenia dotychczasowych działań. Szanse 
i zagrożenia płynące z otoczenia mają bowiem to do siebie, że wydają się oczywiste 
„po fakcie”. Umiejętność ich wykrywania z odpowiednim wyprzedzeniem stanowi 
najcenniejszy i najtrudniejszy element zarządzania rozwojem danej jednostki (Altkom 
1995).

Patrząc z punktu widzenia działalności samorządów lokalnych na rzecz rozwo
ju lokalnego, za niezmiernie ważne elementy otoczenia zewnętrznego należy uznać oto
czenie prawne i polityczne. Z jednej strony czynniki te określają ramy prawne działalno
ści samorządów lokalnych, a z drugiej wskazują, jakie kierunki działań są preferowane 
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przez nadrzędne organy władzy i będą przez nie wspierane finansowo i organizacyj
nie.

W rozdziale trzecim skoncentrowano się na analizie tych elementów otoczenia 
prawnego i politycznego, które w zasadniczy sposób kształtowały warunki działalno
ści samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki na badanym obszarze do roku 
2003. Są to: polityka państwa w zakresie funkcjonowania i użytkowania obszarów 
objętych prawnymi formami ochrony przyrody, polityka turystyczna państwa oraz 
polityka turystyczna realizowana przez organy samorządowe na szczeblu regionu.

3.2. Uwarunkowania rozwoju turystyki związane z funkcją ochrony 
przyrody
Podstawowym elementem otoczenia zewnętrznego, wpływającym na możliwość 

rozwoju turystycznego badanych gmin są uregulowania prawne wynikające z funkcjo
nowania na omawianym terenie obszarów chronionych. Należy jednak zauważyć, że 
rozwój funkcji turystycznej nie odbywa się w sprzeczności z funkcją ochronną, wręcz 
odwrotnie - turystyka jest jednym z najbardziej pożądanych, obok tradycyjnych spo
sobów gospodarowania (np. rolnictwo), kierunków rozwoju gospodarczego obszarów 
chronionych o ograniczonym rygorze ochronnym, jakimi są np. parki krajobrazowe. 
Również w odniesieniu do parków narodowych jednym z założeń funkcjonowania tych 
obszarów jest rozwój funkcji turystycznej w ich obrębie, oczywiście z zastrzeżenia
mi co do form oraz wielkości ruchu turystycznego (Ptaszycka-Jackowska, Baranow- 
ska-Janota 1989).

Wprowadzenie prawnych form ochrony przyrody, prócz ograniczeń funkcjonal
nych związanych m.in. z eliminacją pewnych form aktywności turystycznej, nakłada 
na władze lokalne ograniczenia o charakterze organizacyjnym. W przypadku powo
łania parków narodowych i krajobrazowych pojawiają się dodatkowe organy zarządza
jące o szerokim zakresie kompetencji, z którymi władze lokalne są prawnie związa
ne koniecznością konsultacji własnych planów rozwojowych.

Zasadnicze kierunki funkcjonowania i użytkowania obszarów chronionych okre
ślone zostały w ustawie o ochronie przyrody1. Ustawa ta w sposób jasny i zamknię
ty* i 2 precyzuje, jakie rodzaje działalności są zakazane na obszarach poszczególnych form 
ochrony przyrody. Podstawą planowania wszelkich działań w granicach parków na
rodowych, krajobrazowych, w ich otulinach oraz w obrębie rezerwatów przyrody są 

1 Do 2004 r. obowiązywała ustawa z dnia 16 października 1991 r. Obecnie ustawa ta zmieniona została Ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
- Przez określenie „w sposób zamknięty” należy rozumieć to, że podmiot powołujący daną formę ochrony może 
wybrać z ustawowego wykazu te zakazy, które są dla tej formy właściwe, zarówno ze względu na rodzaj ochrony
i specyfiki przedmiotu ochrony (np. w obszarach bezwodnych nielogicznym wydaje się ustanawianie zakazu
używania lodzi motorowych). Niedozwolone jest natomiast rozszerzanie zakazów poza wykaz określony 
w ustawie.
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tzw. plany ochrony. Plany te sporządza się obowiązkowo dla każdej z wymienionych 
powyżej form ochronnych na okres 20 lat, a zawarte w nich zapisy są wiążące dla 
władz gminnych. Gminy zobligowane są do uwzględniania wytycznych wynikających 
z planów ochrony przy opracowywaniu i wdrażaniu zapisów planów zagospodarowa
nia przestrzennego na swoim terenie.

Omawiając prawne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, należy wska
zać także na relacje między samorządem terytorialnym a zarządcą obszaru chronio
nego. Jak już podkreślano, prawowitym gospodarzem terenu gminy jest samorząd 
gminny. Jednakże jego działania w zakresie gospodarowania przestrzenią objętą ochro
ną przyrody są znacznie ograniczone przez ustawy szczegółowe. Podstawowym upraw
nieniem przyznanym samorządom gminnym w zakresie kształtowania kierunków go
spodarowania obszarami chronionymi jest opiniowanie planów ochrony. Obok wpły
wania na zakres ustaleń tych planów, samorządom przysługuje także prawo do opi
niowania wniosków o powołanie, rozszerzenie i likwidację parków narodowych i kra
jobrazowych oraz prawo do posiadania własnego przedstawiciela w radzie naukowej 
parku (narodowego i krajobrazowego).

Na badanym obszarze występuje duża różnorodność form ochrony przyrody 
i związanych z nimi planów ochrony. Tak więc w kształtowaniu warunków rozwoju 
turystyki oprócz władz samorządowych uczestniczą także:

- dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego i jego służby - w granicach parku 
i jego otuliny;

- dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych województwa śląskiego - w gra
nicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny oraz Parku Kra
jobrazowego Stawki;

- dyrektor Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa małopol
skiego - w granicach parków: Orlich Gniazd (część małopolska), Dolinki Kra
kowskie, Dlubniański, Tenczyński, Rudniański oraz ich otulin;

- wojewódzcy konserwatorzy przyrody - w zakresie funkcjonowania rezerwa
tów przyrody i innych form ochrony, które podlegają ich nadzorowi.

Regulacje prawne dotyczące parków narodowych odnoszą się bezpośrednio 
do 4 gmin: Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś oraz Jerzmanowice-Przeginia. W przyszło
ści tą formą ochrony objęte zostaną kolejne 4 gminy: Janów, Olsztyn, Żarki, Niego
wa, choć idea powstania Jurajskiego Parku Narodowego spotyka się obecnie ze sprze
ciwem lokalnych mieszkańców.

Parki krajobrazowe występują na obszarze 27 gmin, przy czym aż w 8 gminach 
obejmują one ponad 50% ich powierzchni: Olsztyn (77,1%), Krzeszowice (65,4%), 
Niegowa (61,9%), Żarki (61,0%), Alwernia (60,4%), Jerzmanowice-Przeginia (56,6%), 
Wielka Wieś (56,4%) oraz Klucze (52,3%), a w 4 kolejnych ponad 40% ich po
wierzchni: Ogrodzieniec (48,2%), Janów (45,4%), Trzyciąż (44,3%), Włodowice 
(42,7%) oraz Zielonki (41,5%) (tab. 20).

Uwzględniając powierzchnię otulin otaczających park narodowy i parki krajobra
zowe, to aż 23 gmin objętych jest ochroną przyrody w ponad 50%. Do grupy tej zalicza
ją się takie gminy, jak: Alwernia, Babice, Janów, Jerzmanowice-Przeginia, Kroczyce,
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Źródło: opracowanie własne.

Tab. 20. Klasyfikacja gmin ze względu na odsetek powierzchni objętych prawnymi formami ochrony 
przyrody

Forma ochrony 
przyrody

Gminy wg odsetka powierzchni objętych ochroną przyrody

100-75% 75 - 50% 50 - 25% 25-10% < 10%

Ojcowski Park 
Narodowy

Skala Jerzmanowice- 
Przeginla, 
Sułoszowa, 
Wielka Wieś

Jurajski Park 
Narodowy 
(projektowany)

Janów Olsztyn Niegowa, Żarki

Parki 
krajobrazowe

Olsztyn Alwernia, 
Jerzmanowice- 
Przeginia, Klucze. 
Krzeszowice. 
Niegowa, 
Wielka Wieś, Żarki

Iwanowice, Janów, 
Michałowice, 
Mstów, 
Ogrodzieniec, 
Olkusz, Skała, 
Trzebinia, 
Trzyciąż, 
Włodowice. Zielonki

Babice, Gołcza, 
Kroczyce, Łazy, 
Pilica, Przyrów, 
Wolbrom

Żarnowiec

Parki wraz 
z otuliną

Alwernia, Babice, 
Janów, 
Jerzmanowlce- 
Przeglnia, Kroczyce, 
Krzeszowice, 
Niegowa, 
Ogrodzieniec, 
Olsztyn, Skala, 
Sułoszowa, Trzyciąż, 
Wielka Wieś, 
Włodowice, 
Zielonki, Żarki

Klucze, Łazy, 
Michałowice, 
Mstów, Olkusz, 
Pilica, Przyrów

Bolesław, 
Iwanowice, Poraj, 
Trzebinia, 
Wolbrom

Poraj, Gołcza Lelów, Żarnowiec

Krzeszowice, Niegowa, Ogrodzieniec, Olsztyn, Skała, Sułoszowa, Trzyciąż, Wielka 
Wieś, Włodowice, Zielonki, Żarki, Klucze, Łazy, Michałowice, Mstów, Olkusz, Pili
ca oraz Przyrów. Gminy te, przy obecnie obowiązujących rozwiązaniach prawnych, 
są wręcz zobligowane do rozwoju turystyki. Szczególnie że dotychczasowe formy 
gospodarowania, związane głównie z działalnością rolniczą, nie stwarzają dużych szans 
rozwojowych.

Odnosząc się do ograniczeń związanych z rozwojem turystycznym na obszarze 
konkretnych form ochrony przyrody, wskazać należy, że najostrzejsze rygory w tym 
zakresie wprowadza się w rezerwatach przyrody i parkach narodowych.

W rezerwatach przyrody jedyną formą aktywności turystycznej może być kra
joznawstwo realizowane w formie zwiedzania (Ptaszycka-Jackowska, Baranowska- 
Janota 1996). Na terenie rezerwatów przyrody nie przewiduje się bowiem możliwo
ści tworzenia szerokiego zespołu urządzeń turystycznych. Dopuszczalne są jedynie 
takie urządzenia jak (Ptaszycka-Jackowska i in. 1996):

- wyznaczona i oznakowana trasa zwiedzania;
- punkty widokowe (naziemne, wieże widokowe);
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- urządzenia do odpoczynku w czasie zwiedzania;
- urządzenia sanitarne (wtedy, gdy przejście trasy zwiedzania w danym rezer

wacie wymaga ponad 1,5 godz.);
- urządzenia informacyjno-dydaktyczne (m.in. tablice, gabloty informacyjne).

Niektóre elementy zagospodarowania turystycznego mogą się pojawić w strefie 
buforowej, w tzw. miejscach początkowych zwiedzania. Mogą to być zarówno placów
ki dydaktyczne (pawilon-muzeum), miejsce parkingowe, jak i obiekty bazy żywienio
wej i noclegowej, aczkolwiek ich działalność nie może stwarzać zagrożeń dla same
go rezerwatu.

Udostępnienie turystyczne parków narodowych musi być natomiast dostosowa
ne do specyfiki parku, jego walorów oraz presji turystycznej, jaka jest na niego wy
wierana (Ptaszycka-Jackowska i in. 1996). W odniesieniu do Ojcowskiego Parku Na
rodowego o możliwościach rozwoju turystyki decyduje właśnie ten ostatni element. 
Obecna polityka dyrekcji OPN zmierza raczej w kierunku ograniczenia ruchu tury
stycznego niż jego intensyfikacji. W celu regulacji i dekoncentracji ruchu weekendo
wego władze OPN podejmują wspólne działania z dyrekcją Zespołu Jurajskich Par
ków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, by wypromować nowe rejony tu
rystyczne. Obecność parku narodowego nie stwarza jednak poważnych barier dla 
mieszkańców Ojcowa i innych miejscowości leżących na terenie parku, którzy zamie
rzają podejmować aktywność gospodarczą w zakresie obsługi turystów, pod warun
kiem przestrzegania priorytetowej funkcji ochronnej i ograniczonej wielkości inwesty
cji (do obiektów już znajdujących się w parku).

Istotna z punktu widzenia rozwoju turystyki na badanym obszarze jest polityka 
ochronna wdrażana przez parki krajobrazowe. Wynika to z faktu, że ta forma ochro
ny przyrody zajmuje pod względem powierzchni największą część badanego obszaru.

Założenia polityki parków krajobrazowych w sferze turystyki przedstawiła Ba- 
ranowska-Janota (2001), wskazując cztery nadrzędne zasady planistyczne i organiza
cyjne w tym zakresie:

1. Rozwój turystyki w parkach krajobrazowych musi być zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, aby trwale zachowane zostały ich zasoby i walo
ry (zasada ta daje możliwość stworzenia w granicach parku stref wykluczo
nych z ruchu turystycznego, stref ekstensywnego użytkowania, skoncentrowa
nego użytkowania, osadnictwa wypoczynkowego).

2. Turystyczne użytkowanie i zagospodarowanie parków krajobrazowych musi 
być ujęte w ramy organizacyjne (do zadań dyrektora PK należy określenie, 
jakie formy ruchu turystycznego mogą być w parku rozwijane).

3. Rozwój turystyki w parku krajobrazowym wymaga odpowiedniego zagospo
darowania parku i otuliny (celem turystycznego zagospodarowania parku kra
jobrazowego jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dopuszczo
nych form ruchu turystycznego oraz zabezpieczenie parku przed żywiołowym 
użytkowaniem).

4. W obrębie parków krajobrazowych należy kształtować nowe postawy i za
chowania zarówno turystów, jak i organizatorów ruchu turystycznego (tzw. 
edukacja ekologiczna).
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Założenia planów ochrony parków krajobrazowych w granicach województw 
śląskiego i małopolskiego są zbliżone. Zakładają one podzielenie terenów parków na 
kilka stref o różnym natężeniu działań ochronnych. W każdej z tych stref dopuszcza 
się ruch turystyczny, choć ma być on zróżnicowany co wielkości i form. Istotne róż
nice pomiędzy strefami dotyczą także możliwości tworzenia infrastruktury turystycz
nej. Wprowadzane na terenie parków strefy ochronne mają układ koncentryczny, jed
nakże w niektórych wypadkach w praktyce taki układ stref nie mógł zostać w pełni 
zrealizowany.

W parkach krajobrazowych leżących w granicach województwa małopolskiego 
wydzielone zostały trzy strefy ochronne:

- strefa I - ochronna - obejmuje lasy oraz pola uprawne - w jej granicach pro
ponuje się zakaz budowy nowych obiektów, w tym także siedlisk rolniczych;

- strefa II - niezainwestowana - obejmuje tereny niezabudowane, na których 
park dopuszcza nową zabudowę, ale na dość rygorystycznych warunkach (np. 
wkomponowanie architektury obiektu w krajobraz);

- strefa III - zainwestowana - obejmuje tereny zabudowane i zainwestowane 
gospodarczo; generalnie jej zasięg pokrywa się z zasięgiem strefy budownic
twa wynikającej z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W parkach krajobrazowych leżących w granicach województwa śląskiego prze
widuje się cztery strefy ochronne, w ramach których ustanawia się także podstrefy:

- strefa I - przyrodnicza, decydująca o funkcjonowaniu obszaru;
- podstrefa I A - obszary o wysokich walorach przyrodniczych;
- podstrefa IB- obszary atrakcyjne turystycznie - rejony nagromadzenia wa

lorów przyrodniczych i krajobrazowych charakterystycznych dla terenu Wy
żyny Krakowsko-Częstochowskiej);

- strefa II - ochrony pośredniej (istotna dla zachowania powiązań przyrodni
czych i krajobrazowych);

- podstrefa II A - obszary o wysokich walorach krajobrazowych;
- podstrefa II B - obszary o pośrednich wartościach przyrodniczych i krajobra

zowych; rejon poszukiwania rozwiązań w zakresie harmonizowania rozwoju 
obszaru;

- strefa III - aktywności ekonomicznej i koncentracji osadnictwa;
- strefa IV - działań naprawczych i zapobiegawczych oraz budowy powiązań;
- podstrefa IVA - obszary wzmacniania wartości kulturowych;
- podstrefa IVB - obszary ograniczania negatywnego oddziaływania na otoczenie. 
Strefa I w obu parkach obejmuje najatrakcyjniejsze przyrodniczo i krajobrazowo

obszary. Dopuszcza się w niej jedynie lokalizację urządzeń turystycznych zaliczanych 
do grupy tzw. infrastruktury miękkiej, są to: szlaki piesze, rowerowe, trasy konne, 
miejsca biwakowania oraz trasy wspinaczkowe. Inne obiekty turystyczne lokalizowane 
powinny być na obszarach zaliczonych do stref II, III i IV (w przypadku PK Orlich 
Gniazd). W strefie II mogą powstawać takie urządzenia, jak: obiekty noclegowe, ga
stronomiczne, wypożyczalnie sprzętu wodnego, tereny rekreacji wodnej itp. W wo
jewództwie małopolskim uwagę zwracają ograniczenia w zakresie stylu architektonicznego.
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Tab. 21. Preferowane kierunki rozwoju obszaru parków krajobrazowych województwa śląskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncepcji Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
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Strefa Opis Kierunki rozwoju

IA Obszary cenne przyrodniczo, nie poddane wysokiej presji turystycznej 
•wlelkopowierzchnłowe obszary łąk w dolinach rzek charakteryzujące 
się dużą bioróżnorodnością, szczególnie cenne enklawy leśne o 
naturalnym składzie gatunkowym, obszary nagromadzenia galunków 
chronionych.

Utrzymanie w dotychczasowym użytkowaniu; 
ekstensywna gospodarka rolna- głównie hodowla realizowana 
w oparciu o istniejące łąki;
ekstensywne zagospodarowanie turystyczne - ścieżki spacerowe, 
rowerowe, trasy hippiczne; ograniczanie zabudowy mieszkaniowej 
1 rekreacyjne]

IB Tereny wyróżniające się nagromadzeniem form przyrodniczych 
charakterystycznych dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - 
ostańców skalnych, jaskiń wąwozów, jarów oraz niskim stopniem 
zainwestowania - brakiem lub sporadyczną zabudową. Ze względu na 
występowanie wymienionych wartości przyrodniczych obszary te są 
bardzo atrakcyjne dla potrzeb turystyki, a przez to narażone na 
degradaclę.

Utrzymanie lasów w dotychczasowym użytkowaniu, kontrolowane 
udostępnienie obszaru dla ruchu turystycznego poprzez:
- zwiększenie chłonności terenu dla wypoczynku czasowego - 
lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego: szlaków turystyki 
piesze] 1 rowerowej, stałych miejsc ogniskowych, tras 
wspinaczkowych oraz ścian wspinaczkowych, koszy na śmieci itp.
- porządkowanie ruchu turystycznego: lokalizacja parkingów na 
obrzeżach strefy, umieszczanie tablic Informacyjnych o szlakach 
turystycznych, miejscach noclegowych,
- ograniczenie możliwości zainwestowania strefy obiektami 
budowlanymi

HA 

II B

Szczególnie cenne obszary krajobrazu otwartego pól uprawnych oraz 
obszary charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem rzeźby.

Tereny o niezidentyfikowanych lub bardzo zróżnicowanych 
wartościach krajobrazowych oraz tereny zabudowy wiejskiej. 
W strefie dopuszcza się działalność inwestycyjną związaną z 
funkcjonowaniem Parku oraz zaspokajaniem potrzeb jego 

mieszkańców. Warunkiem dopuszczenia inwestycji jest brak ich 
niekorzystnego wpływu na krajobraz 1 środowisko przyrodnicze.

Utrzymanie w dotychczasowym użytkowaniu rolnym i leśnym, 
wyznaczanie punktów i dróg widokowych, ograniczanie 
zagospodarowania mieszkaniowego i rekreacyjnego

Rozwój funkcji mieszkaniowej w strefie, wzmacnianie walorów 
środowiska poprzez:
- uporządkowane l Intensywne zagospodarowanie turystyczne - 
lokalizacja obiektów obsługi ruchu turystycznego: parków wodnych, 
hoteli, restauracji, wypożyczalni sprzętu turystycznego, stadnin,
- organizację zespołów zabudowy rekreacyjnej z towarzysząca 
infrastrukturą,
• wzbogacanie środowiska przyrodniczego 1 krajobrazu poprzez 
wprowadzanie zadrzewień 1 zakrzewień śródpolnych, zadrzewień 
alejowych, neutralizację negatywnego wpływu na środowisko 
istniejącego zagospodarowania terenu - wprowadzanie zadrzewień 
kępowych w otoczeniu kompleksów zabudowy, ujednolicenie formy 
architektonicznej obiektów budowlanych

Rozwój funkcji miejskiej, głównie w zakresie usług 
ponadpodstawowych- centrów rozrywki, handlu, Informacji 
turystycznej

III Obszary zabudowy wyróżniające się nagromadzeniem form 
architektonicznych charakterystycznych dla obszaru miast - duża 
gęstość zabudowy, budynki kilku - kondygnacyjne, utwardzone 
nawierzchnie ulic, placów i chodników

Zależne od strefy podstawowe], na którą nakłada się niniejszy obszar, 
realizowane z poszanowaniem istniejących walorów kulturowych, 
w miarę możliwości podkreślające te walory

IV A Strefa obejmuje rejony charakteryzujące się dużym nagromadzeniem 
wartości kulturowych - ruiny zamków, obszary nagromadzenia 
zabytków etnograficznych, zabytkowe zespoły urbanistyczne lip. oraz 
obszary powiązań pomiędzy tymi elementami. Strefa charakteryzuje 
się występowaniem zagrożeń dla wartości kulturowych 
powodowanych przez różne czynniki, przede wszystkim przez 
wprowadzanie elementów obcych kulturowo, zamykanie powiązań 
kulturowych oraz niszczenie samych obiektów.

Zależne od strefy podstawowej, na którą nakłada się niniejszy obszar, 
realizowane w celu ograniczenia czynników negatywnie 
oddziałujących na środowisko

IV B Obszary nieuporządkowanej lub 'dziklel* zabudowy letniskowej, ‘dzikie’ 
wysypiska odpadów, składowiska złomu, tereny wymagające 
rekultywacji, bariery widokowe i Inne elementy negatywnie 
oddziałujące na otoczenie
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Działalność obu dyrekcji jurajskich parków krajobrazowych nie ogranicza się 
jedynie do planowania, wdrażania i monitorowania funkcji ochronnych na terenach 
parków. Instytucje te włączają się aktywnie w proces rozwoju turystycznego regionu, 
podejmując w tym zakresie szereg własnych inicjatyw.

Dla przykładu Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 
(ZPKWŚ) przeprowadził kompleksowe prace w Dolinie Wodącej (gminy Pilica i Wol
brom), w efekcie których powstał jeden z ważniejszych terenów edukacyjno-rekreacyj- 
nych: ścieżka edukacyjna, ośrodek dydaktyczny, udostępnienie turystyczne ruin zam
ku w Smoleniu (Broda 1998). W ostatnim roku dyrekcja ZPKWŚ włączyła się także 
w program rozwoju zagospodarowania turystycznego województwa śląskiego, zaini
cjowanego przez wojewodę śląskiego. Z innych działań należy wymienić program re
witalizacji źródeł oraz wyznaczenie ścieżek edukacyjnych (Sokole Góry, Rezerwat Par
kowe).

Inicjatywą Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Małopol
skiego (ZJPKWM) jest program Pierścień Jurajski. Program ten zainicjowano w 1998 r. 
we współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym i Fundacją Partnerstwo dla Środo
wiska. Jego celem jest aktywizacja turystyczna i rekreacyjna południowej części Wy
żyny Krakowsko-Częstochowskiej, przy zachowaniu jej walorów krajobrazowych 
i przyrodniczych. Jak pisze Musielewicz (2002), dyrekcja ZJPKWM jest zaintereso
wana zrównoważonym rozwojem gmin leżących w obrębie chronionych terenów - par
ków krajobrazowych i ich otuliny, i dąży do aktywnego zaangażowania mieszkańców 
oraz powstania inicjatyw społecznych przyczyniających się do rozwoju społeczno-go
spodarczego. Program Pierścień Jurajski realizowany jest na terenie czterech parków 
krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Rudniańskiego, Tenczyńskiego i Dolinek Kra
kowskich. Zakłada on wytyczenie i oznakowanie okrężnej trasy turystycznej, głownie dla 
turystów zmotoryzowanych, oraz sieci bocznych szlaków wraz z punktami usług turystycz
nych i rekreacyjnych, których działalność będzie jednym z ważnych źródeł dochodu miesz
kańców. Jego ważnym elementem będzie promocja nowych terenów turystycznych jako 
alternatywy dla tradycyjnie funkcjonujących obiektów takich jak Ojcowski Park Narodo
wy czy Pieskowa Skała (Musielewicz 2002a, b).

Z innych działań podejmowanych przez ZJPKWM należy wymienić program 
realizowany we współpracy z regionem Fionia w Danii, w ramach którego propago
wano rozwój turystyki w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej po
przez spotkania z mieszkańcami oraz władzami lokalnymi. Cenną inicjatywą było tak
że wydanie i szeroka popularyzacja informatora „Gmina w Parku czy Park w Gmi
nie”, który wyjaśniał obszernie zadania i mechanizmy funkcjonowania parków krajo
brazowych. Materiał ten skierowany by, przede wszystkim do samorządów oraz miesz
kańców.
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3.2. Polityka turystyczna na szczeblu centralnym
Spójne ramy polityki turystycznej na szczeblu centralnym powstały w Polsce 

stosunkowo późno. W pierwszym okresie funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej 
nie można mówić o szczególnie aktywnej polityce rządu RP w tym zakresie, zwłasz
cza w odniesieniu do samorządów terytorialnych. Dopiero w końcu lat 90. pojawiły 
się dokumenty, które określały rolę turystyki w gospodarce państwa oraz wskazywa
ły priorytetowe kierunki działań, niezbędne do aktywizacji tego sektora gospodarki.

Wyrazem polityki turystycznej państwa, realizowanej do roku 2003 są dwa do
kumenty opracowane na szczeblu krajowym: Strategia rozwoju krajowego produktu 
turystycznego Polski z 1997 r. oraz Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006 
wraz z Rządowym programem wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Kwe
stie turystyki poruszone zostały także w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju z 2001 r. (Dz. U. Nr 26, poz. 432).

W Strategii rozwoju turystyki oraz Koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju turystykę uznaje się za ważny czynnik transformacji obszarów problemowych, 
wymagających głębokiej restrukturyzacji gospodarki, dotkniętych bezrobociem struk
turalnym, w tym także obszarów wiejskich, na których rola turystyki jako generatora 
miejsc pracy może być dominująca oraz obszarów objętych ochroną przyrody, na któ
rych priorytetowa funkcja ochronna ogranicza inne funkcje gospodarcze. Trzeba pod
kreślić, że główne założenia polityki turystycznej państwa w tym okresie harmonizo
wały ściśle z możliwościami rozwojowymi badanych gmin.

W procesie rozwoju turystyki szczególną uwagę przywiązywano do aktywności 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych. Rolę rządu upatru
je się we wspieraniu działań podejmowanych przez organy samorządu terytorialnego 
oraz przedsiębiorców. Wsparcie to powinno mieć charakter ukierunkowany i obejmo
wać takie zagadnienia, jak:

- rozwój infrastruktury turystycznej i usług wzbogacających ofertę turystyki 
wiejskiej i na obszarach chronionych oraz zwiększających aktywność produk
cyjną ludności wiejskiej;

- podnoszenie atrakcyjności polskich miast jako miejsca odbywania targów, kon
ferencji i kongresów oraz spotkań biznesowych, a także podejmowania przed
sięwzięć przyczyniających się do wzrostu rentowności gospodarczej infrastruk
tury miejskiej;

- organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych itp. oraz obiektów 
i szlaków dziedzictwa kulturowego wzbogacających atrakcyjność polskich 
miast i miejscowości;

- rozwój infrastruktury wzbogacającej ofertę turystyki aktywnej i specjalistycz
nej, a w szczególności infrastruktury gwarantującej wzrost zatrudnienia i do
chodów społeczności lokalnych;

- rozwój infrastruktury turystycznej oraz podejmowanie wspólnych przedsię
wzięć w regionach przygranicznych, w szczególności w województwach pół
nocno-wschodnich i wschodnich oraz wzdłuż dróg tranzytowych.

95



Samorząd lokalny a rozwój turystyki ...

W przypadku działań nakierowanych na rozwój infrastruktury turystycznej i usług 
towarzyszących zakładano, że ich podstawę powinien stanowić kapitał prywatny, 
wspierany przez samorządy lokalne wykorzystujące w tym zakresie możliwości, ja
kie stwarzają rządowe strategie sektorowe i programy pomocowe. Tak sformułowane 
założenia na szczeblu rządowym stworzyły duże możliwości do działania strukturom 
samorządowym.

Przedstawione kierunki działań organów rządu RP wyraźnie nawiązują do przy
jętych w Strategii rozwoju krajowego produktu turystycznego Polski markowych pro
duktów turystycznych, które są ważnym sygnałem dla samorządów gminnych, w ja
kim kierunku powinny kształtować swój produkt turystyczny. Założono tam, że ogół 
działań powinien być skierowany na organizację i doskonalenie oferty rynkowej 
w zakresie produktu turystyki miejskiej i kulturowej, turystyki na obszarach wiejskich, 
turystyki aktywnej, specjalistycznej, turystyki biznesowej oraz turystyki przygranicz
nej i tranzytowej.

Zapisy Strategii rozwoju turystyki i Strategii rozwoju produktu turystycznego 
uznane zostały jako priorytetowe w Narodowym planie rozwoju 2004-2006; w ramach 
Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego (priorytet 2 - „Wzmoc
nienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich”, działanie nr 6 - „Rozwój 
turystyki”). Wskazuje to na stabilność i trwałość zasadniczych celów państwa w za
kresie gospodarki turystycznej.

Do realizacji zadań z zakresu gospodarki turystycznej na szczeblu rządowym 
przewidziany został szereg instrumentów, m.in.:

A) instrumenty ogólne, określone w programach rządowych wyznaczających 
politykę państwa oraz środki na jej realizację, w tym środki na realizację za
dań związanych z rozwojem gospodarki turystycznej, są to:

- Narodowa strategia rozwoju regionalnego na lata 2001-2006;
- spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa wraz Pro

gramem aktywizacji obszarów wiejskich, finansowanym z środków Banku 
Światowego;

- Narodowa strategia ochrony środowiska;
- Narodowa strategia rozwoju transportu;
B) programy sektorowe (szczegółowe) takie, jak:
- Rządowy program edukacyjny „Świadome kształtowanie krajobrazu i ochro

na krajobrazu historycznego”;
- Międzyresortowy program rozwoju turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży;
C) fundusze przedakcesyjne UE oraz fundusze strukturalne (od momentu 

członkowstwa w UE);
D) środki budżetu państwa będące w dyspozycji poszczególnych ministrów, 

w tym Ministerstwa Gospodarki, w ramach którego znajduje się Departament 
Turystyki;

E) instrumenty instytucjonalne, jakim jest powołana do życia Polska Organiza
cja Turystyczna.

Wśród instrumentów rządowych znalazły się instrumenty skierowane do struk
tur lokalnych, stanowiących system wsparcia oddolnych inicjatyw, jak kontrakt regio
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nalny, wdrażany w ramach Narodowej strategii rozwoju regionalnego, programy po
mocowe Unii Europejskiej oraz inne narzędzia pozostające w gestii Ministerstwa 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Kontrakt regionalny, a właściwie kontrakt wojewódzki, jest umową cywilno
prawną zawarta między agendami rządu centralnego a samorządem regionu na wyko
nanie określonego zadania. W umowie tej określa się środki przeznaczone na jego 
realizację z budżetu państwa i budżetu regionu. W Polsce instrument ten wprowadzony 
został Ustawą z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego 
(Dz. U. Nr 48, poz. 550).

Przedmiotem kontraktu wojewódzkiego są zarówno przedsięwzięcia inicjowane 
przez rząd, jak i samorząd terytorialny. Chociaż umowa taka zawierana jest na szczeblu 
województwa samorządowego, to samorządy lokalne mogą zgłaszać swoje propozy
cje do kontraktu i występować o dofinansowanie pod szyldem samorządu wojewódz
twa. Należy podkreślić, że kontrakt wojewódzki powinien służyć do realizacji tych 
zadań, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju kraju i regionu (Gi
lowska, Gorzelak, Jałowiecki 1999).

Do zadań, które mogą być finansowane w ramach kontraktów wojewódzkich 
zalicza się (art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego):

- rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych firm i średnich przedsiębiorców, 
innowacje gospodarcze, transfer technologii;

- restrukturyzację wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokal
nej opierającej się na zasadach zrównoważonego rozwoju;

- tworzenie nowych, stałych miejsc pracy;
- inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej poprawiają

cej warunki realizowania inwestycji gospodarczych;
- przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych;

Kwota w latach 2001 - 2006

Tab. 22. Instrumenty finansowe polityki turystycznej państwa polskiego w latach 2001-2006

Cele

Inwestycle infrastrukturalne i rozwój 
produktu turystycznego

Ogółem

2028,6

w tym

2001 - 2002

162,6

w latach

2003 - 2006

1866.0

w tym realizacja przedsięwzięć 
określonych w strategiach 
lokalnych 1 regionalnych

1868,0 118,0 1750,0

Wzrost konkurencyjności polskiej oferty 
na rynkach międzynarodowych
1 krajowym

420,5 148,9 271,6

Rozwój nowoczesnych technologii, 
badań i narzędzi wspierających 
zarządzanie

24,0 8,2 15,8

Razem 2473,1 320,6 2153,5

Źródło: Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001-2006.
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- przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej będącej składnikami 
kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego;

- inwestycje poprawiające stan środowiska;
- rozwój instytucji działających na rzecz pobudzania aktywności i wspomaga

nia działań samorządowych wspólnot regionalnych i lokalnych;
- studia i badania niezbędne do prowadzenia polityki rozwoju regionalnego;
- inne zadania wspierające rozwój regionalny.

Kontrakt wojewódzki jest instrumentem wsparcia, który w swoim założeniu opie
ra się na szeregu zasad kształtujących politykę rozwoju regionalnego państwa, są to:

- zasada programowości - warunkiem otrzymania wsparcia określonego przed
sięwzięcia jest dysponowanie przez region kompleksowym (strategicznym) 
programem rozwoju;

- zasada montażu finansowego - warunkiem uzyskania wsparcia jest wyłoże
nie odpowiedniej części środków z budżetu województwa na realizację zadania;

- zasada partnerstwa - oznacza ona, że procedura programowania powinna opie
rać się na szeroko rozumianym konsensusie wszystkich podmiotów w regio
nie (zarówno podmiotów władzy samorządowej, jak i reprezentantów organi
zacji i podmiotów gospodarczych funkcjonujących na danym terenie);

- zasada koncentracji - opiera się ona na założeniu, że większe efekty przyno
si polityka ograniczonej liczby przedsięwzięć rozwojowych; koncentracja musi 
mieć wyraz w bardziej restrykcyjnej w danym czasie selekcji kierunków dzia
łania, jak i selekcji wspieranych podmiotów;

- zasada oceny (ewaluacji) - oznacza ona, że musi zostać wykreowany system 
monitorowania efektów realizowanych programów, pozwalający nie tylko na 
ocenę skuteczności danej polityki, ale także jej ekonomiczności (racjonalno
ści gospodarowania) (Kudłacz 1999).

Z programów przedakcesyjnych, finansowanych z środków Unii Europejskiej 
na uwagę zasługują program Phare Tourin oraz SAPARD, choć zadania z zakresu 
szeroko pojętego wspierania rozwoju turystyki mogły znaleźć się także w ramach in
nych programów pomocowych (np. ISPA - zadania nakierowane na ochronę środo
wiska; Phare - edycje dotyczące rozwoju lokalnego, rozwoju infrastruktury itp.). Od 
momentu członkowstwa Polski w Unii Europejskiej programy te zostały zastąpione 
przez fundusze strukturalne, z których najistotniejsze znaczenie dla wspierania rozwoju 
turystyki odgrywa fundusz wspierający rozwój regionalny3.

’ Zakres czasowy badań nie obejmuje problematyki funduszy strukturalnych.

Program Phare Tourin w pierwszych edycjach nakierowany był na tworzenie 
instytucjonalnych rozwiązań w zakresie zarządzania turystyką na szczeblu ogólnokra
jowym. Dopiero w ramach edycji Phare Tourin III utworzony został Fundusz Dotacji 
Lokalnych w wysokości 3,2 min euro (53% całości budżetu programu Phare Tourin 
III), którego beneficjentami były samorządy gminne z terenu trzech byłych woje
wództw; krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego. W ramach tego programu sfi
nansowano 14 projektów inwestycyjnych w 11 gminach.
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Program SAPARD stanowił instrument wsparcia rolnictwa i obszarów wiej
skich. Z punktu widzenia rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym niezmiernie istot
ne wydają się jego dwa komponenty skierowane do wszystkich jednostek samorządo
wych w Polsce. Wpisują się one w oś priorytetową nr 2 - „Poprawa warunków pro
wadzenie działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy”. W ramach pierwsze
go komponentu - „Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich” - stworzo
no możliwość dofinansowania działań inwestycyjnych na rzecz podniesienia ogólne
go poziomu rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, stanu dróg 
(gminnych i powiatowych). Beneficjentem tych środków mogły być gminy, związki 
międzygminne, w przypadku dróg także powiaty. Natomiast szereg działań bezpośred
nio związanych z turystyką wchodził w skład drugiego komponentu - „Różnicowa
nie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Przewidywano w nim realizacje 
projektów obejmujących następujące kwestie:

- zagospodarowanie terenu (ścieżki rowerowe, szlaki piesze, parkingi, ogrodze
nia, urządzanie terenów zielonych i in.);

- tablice dydaktyczne, informacyjne i regulaminowe;
- urządzenia sportowo-rekreacyjne;
- obiekty kultury fizycznej, sportu i turystyki;
- inne elementy małej infrastruktury turystycznej.

Benefincjentami tych środków mogły stać się zarówno samorządy terytorialne, 
jak i osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze nastawio
ne na zysk. Wedle założeń dotacje miały stanowić 50% całkowitych kosztów projek
tu, lecz nie więcej niż 25 tys. euro.

Instrumenty wsparcia lokalnego rozwoju turystyki pozostawały także w dyspo
zycji Ministerstwa Gospodarki. Wsparcie finansowe udzielane przez ten organ admi
nistracji kierowane jest jednakże do podmiotów sektora pozabudżetowego. Struktury 
samorządu terytorialnego chcąc pozyskać środki z tej puli muszą występować o nie 
pod szyldem organizacji zewnętrznych.

Konkursy grantowe Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej nakie
rowane na osiągnięcie nadrzędnego celu rozwoju turystyki polskiej, tj. podnoszenia 
konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku międzynarodowym i krajowym 
koncentrują się na takich zadaniach, jak:

- poprawa jakości usług turystycznych (wdrażanie nowych systemów jakości: 
ISO, TQM; rozwijanie systemów rekomendacyjnych, szkolenia dla przedsię
biorców);

- ochrona praw konsumenta usług turystycznych oraz poprawa bezpieczeństwa 
turystów (szkolenia, seminaria itp., publikacje, wytyczanie i znakowanie szla
ków turystycznych, kulturowych i tematycznych na obszarze Polski, w szcze
gólności o zasięgu regionalnym i międzynarodowym);

- rozwój turystyki na szczeblu regionalnym poprzez wspieranie przygotowywa
nia strategii rozwoju oraz przykładowych rozwiązań o mniejszym zasięgu;

- organizacja konferencji tematycznych (co roku wybierany jest temat przewod
ni) w ramach obchodów Światowych Dni Turystyki;
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- szkolenia społecznych kadr organizacji pozarządowych zajmujących się 
w szczególności organizowaniem aktywnych form turystyki;

- wspieranie różnych form turystyki dzieci i młodzieży.
W realizacji polityki turystycznej na szczeblu centralnym ważną rolę odgrywa

ją także instrumenty organizacyjne, jakimi są Polska Organizacja Turystyczna, koor
dynująca działania z zakres promocji turystycznej, w tym dofinansowująca uczestnic
two w zagranicznych targach turystycznych oraz Polska Agencja Rozwoju Turystyki 
S.A., powstała w 1993 r. z inicjatywy rządowej. Działa ona na wzór instytucji inter
wencyjnych w krajach UE, realizując zadania w zakresie komercjalizacji bazy tury
stycznej, promocji inwestycji turystycznych, pozyskiwania kapitału oraz wspierania 
rozwoju infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w turystycznych regionach Polski 
(Butowski 1998). Doradza także samorządom lokalnym, np. poprzez świadczenie usłu
gi w zakresie audytu turystycznego oraz opracowania i wdrażania strategii rozwoju tu
rystyki.

3.4. Polityka turystyczna na szczeblu regionalnym
Zasadniczą rolę w kształtowaniu rozwoju turystycznego gminy odgrywają samo

rządy regionalne (wojewódzkie). Ten szczebel samorządu stał się bowiem odpowie
dzialny za tworzenie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego w skali regional
nej oraz pobudzanie aktywności gospodarczej, a także podnoszenie poziomu konku
rencyjności i innowacyjności województwa. W realizacji swoich zadań samorząd 
województwa powinien współdziałać z samorządami terytorialnymi niższego szczebla, 
mieszkańcami regionu, podmiotami gospodarczymi, jak i innymi organizacjami dzia
łającymi w regionie. Rola, jaką przypisuje się obecnie samorządowi województwa 
w sferze turystyki, obliguje go do wspierania działań samorządów niższego szczebla, 
jak również kształtowania postaw i działań struktur lokalnych w zgodzie z ogólnie 
przyjętą koncepcją rozwoju województwa.

Istotnym problemem omawianego obszaru, jako spójnego przyrodniczo i kultu
rowo regionu Polski, jest jego podział administracyjny. Fakt ten rodzi możliwość kre
owania dwóch odrębnych polityk turystycznych na szczeblu wojewódzkim.

Już pobieżna analiza głównych dokumentów planistycznych wskazuje, że zarów
no w województwie małopolskim, jak i śląskim kładzie się duży nacisk na rozwój 
regionu poprzez turystykę. Dodać trzeba, że o ile strategia rozwoju województwa 
małopolskiego odnosi cele z zakresu turystyki do całego terenu województwa, nie 
wskazując ich regionalnego adresata, to strategia województwa śląskiego wyraźnie 
wskazuje się na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską jako jeden z priorytetowych ob
szarów rozwoju turystyki.

Turystyka w województwie małopolskim traktowana jest jako „przemysł regio
nalnej szansy”. Związany z tym cel strategiczny - „wspieranie rozwoju przemysłu cza
su wolnego” - został uznany przez władze regionalne za priorytetowy, co potwierdza 
umieszczenie go w pierwszym programie operacyjnym rozwoju regionalnego na 
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lata 2001-20024. Wyraźnie kwestie turystyki uwidocznione są wśród zadań nakiero
wanych na poprawę jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego.

’Wojewódzki program operacyjny rozwoju regionalnego Małopolski na lata 2001-2002 objął najważniejsze 
cele i zadania wynikające ze strategii rozwoju województwa.

Patrząc z punktu widzenia badanych gmin, można stwierdzić, że wiele ze spre
cyzowanych w strategii rozwoju województwa małopolskiego zadań nawiązuje do 
warunków i możliwości, jakimi te gminy dysponują. Wśród zadań tych szczególnie 
istotne wydają się:

- aktywizacja turystyczna i rekreacyjna nowych terenów województwa, z zacho
waniem ich najcenniejszych walorów w celu odciążenia obszarów, dla których 
nadmierna frekwencja odbija się niekorzystnie na przyrodzie; zadanie to ko
responduje silnie z problemem ruchu turystycznego w OPN, stwarza możli
wość rozwoju turystycznego w sąsiadujących z parkiem narodowym parkach 
krajobrazowych;

- podejmowanie starań na rzecz rozwoju inicjatyw gospodarczych na obszarach 
chronionych;

- ochrona najcenniejszych obiektów in situ oraz rozwoju muzeów typu skan- 
senowego, w tym ekomuzeów (tzw. żywych skansenów);

- modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz wspieranie rozwoju 
bazy sportowo-rekreacyjnej w gminach i powiatach;

- zakładanie ścieżek dydaktyczno-turystycznych popularyzujących lokalną przy
rodę, wytyczanie nowych tras i szlaków turystycznych, w tym szlaków dosto
sowanych do osób niepełnosprawnych;

- szkolenia dla mieszkańców terenów wiejskich w zakresie turystyki i agrotu
rystyki;

- promocja turystyki ekologicznej w gospodarstwach rolnych;
- zdecydowane zwiększenie zakresu prac konserwatorskich, szczególnie 

w obiektach mających potencjał turystyczny (zadanie niezmiernie istotne 
w odniesieniu do stanu zabytków na terenie badanych gmin);

- podniesienie i wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Małopolski oraz popra
wa jej wizerunku przez właściwe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako 
ważnego produktu turystycznego;

- utworzenie spójnego systemu informacji o wiodących produktach turystycz
nych i rekreacyjnych oraz ich promocja;

- promocja i polityka ochrony Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
W zbliżony sposób określone zostały zadania z zakresu rozwoju turystyki 

w Strategii rozwoju województwa śląskiego. Na badanym obszarze dotyczą one mię
dzy innymi takich kwestii, jak:

- stworzenie regionalnej sieci ośrodków turystyki i rekreacji;
- poprawa stanu bazy sportowej i rekreacyjnej, tworzenie centrów sportowo-re

kreacyjnych z bazą hotelarską;
- zagospodarowanie turystyczne zbiorników wodnych;
- rozwój sieci szlaków pieszych, rowerowych i konnych;
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- rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo- 
krajobrazowych i kulturowych;

- wspieranie rozwoju agroturystyki;
- wykreowanie produktów turystycznych i ich promocja za granicą i w kraju, 

także wewnątrz regionu;
- opracowanie systemu rozwoju i funkcjonowania obszarów chronionych;
- opracowanie programu odtworzenia i utrzymania wartości przyrodniczych 

i kulturowych na obszarach chronionych.
Analiza celów i zadań zapisanych w strategiach wojewódzkich wskazuje na ich 

dużą zbieżność. W obu strategiach silny nacisk położony jest na kwestię obszarów 
chronionych i związane z tym możliwości rozwoju turystyki. Jedną z zauważalnych 
różnic jest podejście do produktu turystyki kulturowej. W województwie małopolskim 
zadanie to przejawia się stosunkowo często, a w strategii województwa śląskiego jest 
potraktowane raczej zdawkowo. Specyfiką podejścia do rozwoju turystyki w woje
wództwie śląskim jest silne zaakcentowanie turystyki pielgrzymkowej, co w Malopol- 
sce nie jest tak wyraźne, pomimo dużego potencjału w tym zakresie.

Odnosząc się do instrumentarium, poprzez które samorządy wojewódzkie oddzia
łują na rozwój turystyki, należy wskazać na dość istotne różnice pomiędzy wojewódz
twem małopolskim a śląskim. Przejawia się ono nie tylko w wielkości środków finan
sowych przeznaczanych na aktywizację tej sfery regionalnej gospodarki, ale także 
w liczbie programów grantowych wprowadzanych na szczeblu poszczególnych woje
wództw.

Wydatki budżetowe w dziale turystyka w województwie małopolskim są ponad 
dwa razy większe niż w śląskim. Dla przykładu w 2002 r. województwo śląskie prze
znaczyło na ten dział 259,7 tys. zł, a małopolskie - 688,4 tys. złotych (ryc. 15).

W województwie małopolskim przewidziano kilka programów grantowych skie
rowanych do samorządów i podmiotów sektora pozabudżetowego. W ramach kontrak
tu wojewódzkiego wprowadzone zostały: system identyfikacji atrakcji turystycznych 
1DENTUR oraz program Odnowa centrów

Ryc. 15. Wydatki na sferę turystyki w 2002 r. 
w województwach małopolskim i śląskim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał 
budżetowych.

małych miast i wsi - CENTRA.
Program IDENTUR przewidywał 

dofinansowanie budowy tablic informacyj
nych przy obiektach turystycznych oraz 
w pasie drogowym. Roczny budżet pro
gramu wynosił 190 tys. zł., przy czym za
kładano maksymalną partycypację w kosz
tach przedsięwzięcia w wysokości 50%. 
W programie tym uczestniczyć mogły sa
morządy gminne, powiatowe, ich związki 
oraz instytucje otoczenia.

Program CENTRA zakładał podnie
sienie standardu infrastruktury małych 
miasteczek i wsi poprzez odnowę budyn
ków i poprawę estetyki, jak również 
pozytywny wpływ na stan przestrzeni
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publicznych, zwłaszcza rynków i placów. 
Miał on także przyczynić się do podniesie
nia atrakcyjności miejscowości oraz jako
ści życia mieszkańców. Łączny budżet tego 
programu po stronie kontraktu wojewódz
kiego wynosił 9,1 min zł.5

' Udział budżetu państwa w realizacji tego programu wynosił 9,1 min zł., a całość projektu z wkładem gmin 
i innych podmiotów - 21,1 min zł. (Informacja... 2003).
6 W kontrakcie regionalnym dla województwa śląskiego zawarto jedynie zadania z zakresu kształcenia kadr, 
w tym kadr turystycznych.

Obok programów współfinansowa
nych przez rząd w ramach środków budże
towych województwa małopolskiego stwo
rzono program grantowy Małopolska Go
ścinna. Program ten skierowany jest do 
jednostek niezaliczanych do sektora finan
sów budżetowych, a jego zadaniem jest re
alizacja zadań zapisanych w strategii województwa małopolskiego w zakresie celu: 
wspieranie rozwoju przemysłu czasu wolnego. Budżet tego programu wynosi 160 tys. 
zł., tj. 23,4% ogółu wydatków województwa małopolskiego na sferę turystyki.

W województwie śląskim finansowe wsparcie dla struktur lokalnych w formie 
konkursów grantowych przewidziano jedy
nie w ramach budżetu województwa6. Kon
kurs na dofinansowanie zadań z zakresu tu
rystyki wprowadzony został w 2001 r. na 
podobnych zasadach jak w województwie 
małopolskim. Budżet tego programu jest 
o połowę mniejszy niż w województwie 
małopolskim i wynosił w 2002 r. blisko 80 
tys. zł. Z tego źródła finansowane są zada
nia dotyczące:

Ryc. 16. Struktura wydatków w ramach 
programu grantowego Małopolska Gościnna 
w 2002 r.
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 17. Struktura wydatków w ramach 
programu grantowego w województwie 
śląskim w 2002 r.
Źródło: opracowanie własne.

wytyczania i znakowania szlaków 
turystycznych i kulturowych; 
szkoleń;
organizacji konferencji i sympozjów; 
organizacji imprez turystyki kwali-
fikowanej;

- opracowanie ekspertyz;
- wdrażania nowych technik obsługi turystów;
- promocji atrakcji i produktów turystycznych.

Zadania istotne dla rozwoju potencjału turystycznego gmin są finansowane tak
że w ramach programów związanych ze sferą kultury. W województwie małopolskim 
wdrożono dwa tego rodzaju programy: Mecenat kultury oraz Program ochrony zabytków. 
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Natomiast w województwie śląskim przewidziano jeden konkurs obejmujący ogół 
zadań z zakresu kultury.

Wśród innych instrumentów finansowych, pośrednio oddziałujących na możliwo
ści rozwoju turystyki, pozostających w gestii marszałków sejmików wojewódzkich, 
należy wymienić środki finansowe z dopłat do stawek w grach liczbowych. Instrument 
ten nakierowany jest na realizację programu rozwoju bazy sportowej w wojewódz
twach w celu podniesienia poziomu życia mieszkańców. Powstałe w jego wyniku 
obiekty sportowe mogą stać się ważnym elementem produktu turystycznego gminy.

Instrumentem niepodlegającym bezpośrednio gestii samorządowych władz 
wojewódzkich są środki finansowe WFOSiGW7. W ramach tego funduszu finansowane 
są przede wszystkim inwestycje z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej, grzewczej 
itp. Część środków przeznaczana jest także na szeroko pojętą edukację ekologiczną8.

7 Przedstawiciele władz województwa samorządowego zasiadają w radzie nadzorczej funduszu, przez co mogą 
wpływać na obszary dofinansowania.
" W ramach tej puli środków można ubiegać się o dotację na ścieżki ekologiczne, organizację imprez ekologicznych, 
kształcenie świadomości ekologicznej mieszkańców itp.
’ W województwie małopolskim podobny konkurs ogłaszany jest przez Marszalka Województwa „Wielkie 
odkrywanie Małopolski”. W jego ramach najatrakcyjniejsza turystycznie gmina woj. małopolskiego może uzyskać 
dotację na działania promocyjne (w 2002 r. wysokość nagrody wynosiła 10 tys. zł.).

W województwie małopolskim działania WFOSiGW dla szeroko pojmowanej 
sfery turystyki koncentrują się głównie na ochronie walorów przyrodniczych oraz 
budowie ścieżek ekologicznych (edukacyjnych). W województwie śląskim środki fun
duszu przeznaczane są także na nagrody w konkursie Złota miejscowość Radia Ka
towice9 promującym miejscowości o walorach turystycznych, w ramach którego lau
reaci otrzymują nagrody finansowe na realizację inwestycji ekologicznych oraz budo
wę ścieżek rowerowych.

Istotnym instrumentem polityki turystycznej w skali województwa są rozwiąza
nia instytucjonalne, poprzez które samorząd może kształtować rozwój turystyki. Cho
dzi w tym wypadku o działającą w województwie małopolskim Małopolską Organi
zację Turystyczną, zawiązaną na podstawie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Małopolska Organizacja Turystyczna (MOT) funkcjonuje od 2001 r. Zrzesza 
przedstawicieli samorządu terytorialnego (wszystkich szczebli), przedstawicieli bran
ży turystycznej oraz inne osoby i instytucje zainteresowane rozwojem turystycznym 
Małopolski. Organizacja ta pełni obecnie funkcje koordynatora rozwoju turystyczne
go województwa. Stała się także partnerem instytucji centralnych. Między innymi 
współpracuje z Polską Organizacją Turystyczną w zakresie promocji turystycznej 
Małopolski oraz z Departamentem Turystyki Ministerstwa Gospodarki, od którego 
pozyskuje środki finansowe na rozwój turystyki. Do dnia dzisiejszego MOT pozyskała 
z programów grantowych Ministerstwa Gospodarki kwotę 231,3 tys. zł., m.in. na ozna
kowanie turystyczne województwa, szkolenia z zakresu agroturystyki. Pośród licznych 
zadań podejmowanych przez MOT wskazać trzeba na łączenie lokalnych środowisk 
i wypracowanie wspólnych produktów turystycznych oraz koncepcji promocyjnej 
województwa. Z dotychczasowych efektów działalności MOT należy wymienić 
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stworzenie internetowej bazy danych o infrastrukturze turystycznej, przeprowadzenie 
szeregu szkoleń dla osób zainteresowanych rozwojem turystki, opracowanie produk
tu turystyki młodzieżowej oraz współorganizację targów turystycznych w Krakowie.

Uzupełnienie regionalnej polityki turystycznej powinna stanowić polityka wdra
żana przez szczebel powiatowy. Dotychczasowa aktywność struktur powiatowych 
ogranicza się jednak do sfery planistycznej, tzn. tworzenia ogólnych wizji rozwoju 
turystyki (najczęściej poprzez syntezę gminnych dokumentów planistycznych). 
Nie spotyka się natomiast kompleksowych działań koordynowanych przez władze po
wiatowe, zakładających system wsparcia dla samorządu gminnego. Sytuacja ta jest za
pewne pochodną stosunkowo ograniczonych możliwości budżetowych powiatów (prak
tycznie nie ma środków na zadania własne nieobligatoryjne) oraz krótkiego okresu 
funkcjonowania (brak zorganizowanych struktur). Porównując wszystkie osiem powia
tów, w obrębie których skupione są badane gminy, o zaangażowaniu w proces akty
wizacji turystycznej można mówić tylko w przypadku powiatów: chrzanowskiego i za
wierciańskiego.
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4. Działalność samorządów lokalnych na rzecz 
rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko- 
Częstochowskiej

4.1. Rozwój turystyki w opinii władz lokalnych i mieszkańców
Zakres i skala działań podejmowanych przez struktury samorządowe na rzecz 

rozwoju lokalnego, w tym rozwoju turystyki, uzależnione są od preferencji władz lo
kalnych oraz opinii miejscowych społeczności (Owsiak, Serwemiak I994b).

Celem zbadania nastawienia władz lokalnych do kwestii rozwoju turystyki prze
prowadzono wywiady z przedstawicielami samorządów, z których wynika, że są one 
zainteresowane rozwojem turystycznym swoich gmin, ale nie zawsze postrzegają tu
rystykę w kategoriach podstawowego kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Spośród 33 gmin objętych badaniami przyszłość z turystyką wiążą 23, tj. 69,7%. 
W grupie tej znajduje się 5 jednostek, których władze w sposób bezpośredni uzależ
niają rozwój społeczno-gospodarczy gminy od rozwoju funkcji turystycznej (Janów, 
Klucze, Kroczyce, Ogrodzieniec i Wielka Wieś). W 10 przypadkach władze gmin stały 
na stanowisku, że turystyka może i powinna rozwijać się na ich terenie, jednakże nie 
będzie ona odgrywać dominującej roli w strukturze gospodarczej tych jednostek 
w przyszłości (tab. 23).

Odnosząc się do roli, jaką powinny pełnić władze lokalne w procesie rozwoju 
turystyki, najczęściej wskazywano na działania o charakterze koordynacyjnym (94% 
badanych gmin). Postawy takie, choć z założenia prawidłowe, gdyż powszechnie uzna- 
je się, że samorząd terytorialny powinien przede wszystkim koncentrować się na kreowaniu 
warunków do rozwoju lokalnej gospodarki, a nie pełnieniu funkcji realizatora przedsię
wzięć o typowo gospodarczym charakterze, mogą jednak nieść pewne ograniczenie. 
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Wydaje się, że z punktu widzenia aktywizacji turystycznej Wyżyny Krakowsko-Czę
stochowskiej, którą cechują brak tradycji w obsłudze turystów oraz niski poziom za
gospodarowania turystycznego, władze lokalne powinny, przynajmniej w początkowej 
fazie rozwoju turystyki, przyjmować na siebie obowiązki promotora i realizatora dzia
łań w tym zakresie.

Pomimo pozytywnego nastawienia władz lokalnych do rozwoju turystycznego 
gmin problematyka ta nie jest przedmiotem szczególnego zainteresowania radnych. 
Tylko w 10 gminach wyrażano opinie o dużym lub bardzo dużym zaangażowaniu 
radnych w kwestię rozwoju turystyki (m.in. Janów, Klucze, Ogrodzieniec). W aż 18 
przypadkach radni nie byli zainteresowani tą problematyką (m.in. Iwanowice, Gołcza, 
Zielonki), a w 5 gminach zainteresowanie to oceniano jako średnie. Podkreślić jed
nak trzeba, że w połowie gmin cechujących się ponadprzeciętną atrakcyjnością tury
styczną nastawienie radnych do kwestii rozwoju funkcji turystycznej jest pozytywne. 
Przykładem może być gmina Ogrodzieniec, w której podczas ostatnich wyborów sa
morządowych do tych zagadnień odnosiła się większość kandydatów na fotel burmi
strza.

Tab. 23. Funkcja gospodarcza gmin według władz lokalnych

Gmina
Funkcja gospodarcza

Obecna W przyszłości

Alwernia przemysłowo-usługowa usługowo-turystyczna
Babice podmiejska podmiejska z rozwinięta turystyką
Bolesław przemysłowa przemysłowa
Gołcza rolnicza rolnicza
Iwanowice podmiejska podmiejska
Janów usługowa z turystyką turystyczna
J.-Przeginia rolnicza z osadnictwem podmiejskim podmiejska z rozwiniętą turystyką
Klucze przemysł.-uslugowo-rolnicza turystyczno-usługowa
Koziegłowy przemysłowo-usługowa przemysłowo-usługowa
Kroczyce rolniczo-turystyczna turystyczna
Krzeszowice usług.-przemysł.-rolnicza usług.-przemysl.-turys tyczna
Lelów rolnicza uslugowo-rolnlcza
Łazy przemysł.-uslug.-rolnicza przemysłowo-usługowa z rozwinięta turystyką
Michałowice osadnictwo podmiejskie osadnictwo podmiejskie z rozwiniętą turystyką
Mstów usługowa usługowo-turystyczna
Niegowa rolnicza rolniczo-turystyczna
Ogrodzieniec turystyczno-rolniczo-usługowa turystyczna
Olkusz przemysłowo-usługowa usługowo-turystyczna
Olsztyn rolniczo-uslugowa usługowo-turystyczna
Pilica rolnicza rolniczo-turystyczna
Poraj przemysłowa usługowo-przemystowa z rozwiniętą turystyką
Przyrów rolnicza rolnicza
Siewierz rolniczo-przemyslowo-uslugowa rolniczo-przemyslowo-usługowa
Skała rolniczo-uslugowa usługowo-turystyczna
Sułoszowa rolnicza rolnicza z rozwiniętą turystyką
Trzebinia przemysłowa przemysłowo-usługowa
Trzyciąż rolnicza rolniczo-turystyczna
Wielka Wieś rolniczo-usługowa usługowo-turystyczna
Włodowice rolnicza rolniczo-turystyczna
Wolbrom przemysłowo-rolnicza przemysłowo-usługowa z turystyką
Zielonki rolnicza rolniczo-usługowa
Żarki przemysłowo-usługowa uslugowo-przemysłowa z rozwiniętą turystyką
Żarnowiec rolnicza rolnicza

Źródło: badania własne.
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Niewielkie zainteresowanie radnych sprawami turystyki wynika z ograniczeń 
związanych z niedorozwojem społecznym i technicznym gmin. W opinii przedstawi
cieli samorządów gminnych główne potrzeby lokalne determinuje stan niedorozwoju 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (w 14 gminach stan wyposażenia w infrastrukturę 
komunalną oceniono jako niski, a w 9 gminach wskazano na całkowity brak tego typu 
urządzeń), infrastruktury drogowej oraz niski poziom zaspokojenia potrzeb socjalnych 
mieszkańców. Nastawienie radnych do problematyki rozwoju turystyki obrazuje tak
że odpowiedź na pytanie o najważniejsze zadania stojące obecnie przed władzami 
lokalnymi. Pytanie to jest o tyle istotne, że to właśnie radni określają priorytetowe 
obszary działań. Najczęściej wymienianymi zadaniami priorytetowymi były budowa 
kanalizacji (31 gmin) oraz poprawa stanu dróg (27 gmin). Rzadziej za priorytet uznano 
budowę urządzeń i obiektów sportowych (sal gimnastycznych, boisk, krytych base
nów) czy placówek szkolnych (po 7 gmin). Tylko w 6 gminach wskazano na zada
nia związane z szeroko rozumianym rozwojem turystyki (Alwernia, Janów, Klucze, 
Ogrodzieniec, Olkusz, Trzyciąż). W Alwerni dotyczyło to Muzeum Pożarnictwa, 
w Janowie - zagospodarowania stawu Amerykan na Wiercicy, w Ogrodzieńcu - re
konstrukcji wczesnośredniowiecznego grodu na Górze Birów, w Kluczach - restytu
cji Pustyni Błędowskiej, w Olkuszu - utworzenia centrum informacji turystycznej oraz 
odnowy Muzeum Pożarnictwa, a w Trzyciążu - budowy zbiornika retencyjno-rekre- 
acyjnego na Dłubni.

Koncentracja władz lokalnych na zadaniach związanych z rozwojem infrastruk
tury społecznej i technicznej, jak często podkreślano, podyktowana jest nie tylko jej 
słabym rozwojem, ale także tym, że stosowany system zewnętrznej pomocy finanso
wej preferuje właśnie tego typu działania. Ze względu na konieczność zapewnienia 
własnego wkładu finansowego gminy zmuszone są do przełożenia w czasie wielu 
innych zadań, w tym bezpośrednio związanych z rozwojem turystyki.

Odnosząc się do korzyści, jakie władze lokalne wiążą z rozwojem turystyki, 
wskazywano przede wszystkim na pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości (81,8% 
badanych gmin), złagodzenie problemów 
związanych z bezrobociem (60,6%), po
prawę warunków życia mieszkańców 
(51,5%) oraz wzrost dochodów budżeto
wych (50,0%). Znacznie rzadziej rozwój 
turystyki postrzegano jako czynnik kształ
tujący postawy ekologiczne lokalnej spo
łeczności. Tylko w 10 gminach uznano, 
że rozwój turystyczny wymusi poprawę 
jakości środowiska przyrodniczego gminy 
oraz spowoduje wzrost świadomości eko
logicznej mieszkańców.

Z opinii uzyskanych od przedstawi
cieli władz lokalnych wynika, że mieszkań
cy są pozytywnie nastawieni do rozwoju

Ryc. 18. Najważniejsze zadania z punktu 
widzenia rozwoju gminy w opinii władz 
samorządowych
Źródło: badania własne.
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turystyki. W żadnej z badanych gmin nie sygnalizowano bowiem występowania kon
fliktów między turystami a ludnos'cią miejscową. Jednakże dość często podkreślano 
niski stopień świadomości mieszkańców na temat tego zagadnienia. Na zainteresowa
nie lokalnej społeczności kwestiami rozwoju turystycznego wskazywano jedynie 
w wypadku 3 gmin - Janów, Klucze i Ogrodzieniec. Zdecydowana większość przed
stawicieli władz gminnych prezentowała opinię, że społeczności lokalne nie traktują 
turystyki jako głównej funkcji gospodarczej, a jedynie jako dodatkową i rzadko włą
czają się aktywnie w proces rozwoju tego sektora lokalnej gospodarki. W 4 gminach 
wskazano na całkowity brak zainteresowania tym zagadnieniem wśród ich mieszkań
ców (Iwanowice, Mstów, Koziegłowy oraz Olkusz) (ryc. 19).

A — mieszkańcy gminy uważają, że turystyka powinna być 
priorytetem gminy;

B - mieszkańcy uważają, że w gminie powinna rozwijać 
się turystyka, ale jako dodatkowa funkcja gospodar
cza;

C - mieszkańcy gminy nie są zainteresowani rozwojem 
turystyki

Ryc. 19. Postawy mieszkańców wobec rozwoju turystycznego gminy w ocenie władz 
samorządowych
Źródło: badania własne.

Podobne wyniki prezentuje Żabińska (2000), która prowadziła badania na tere
nie gmin jurajskich. Według autorki około 41,7% respondentów z terenu gmin juraj
skich określało swój stosunek do turystów jako życzliwy, 37,5% - jako obojętny, 
a 20,8% - jako nieżyczliwy. Negatywne nastawienie mieszkańców wynikało przede 
wszystkim z aktów degradacji przyrody przez turystów, niszczenia urządzeń sporto
wych, zwłaszcza przez młodzież, oraz zakłócania ciszy i spokoju. Problematykę po
staw mieszkańców wobec rozwoju turystyki na obszarze Wyżyny Krakowsko-Często
chowskiej podejmował także Mazurkiewicz (2002). Na przykładzie gminy Kroczyce 
zwrócił uwagę na narastający konflikt pomiędzy lokalną społecznością a przedstawi
cielem miejscowej branży turystycznej, który z kolei rzutował na mało przychylne 
nastawienie mieszkańców tej gminy wobec turystów1.

1 Autor analizował źródła konfliktu miedzy mieszkańcami a zarządem Hotelu Ostaniec w Podlesicach, jednego 
z większych i bardziej ekskluzywnych obiektów noclegowych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Pomimo 
tego konfliktu mieszkańcy Podlesie akceptują rozwój turystyki na swoim terenie, licząc na korzyści ekonomiczne 
z tym związane.

Ważnym aspektem omawianego zagadnienia jest stosunek władz samorządowych 
i mieszkańców do zasobów turystycznych gminy. Sposób, w jaki władze oceniają swój 
potencjał turystyczny gminy może bowiem rzutować na ich postawy co do podejmo
wania działań związanych z jego wykorzystaniem.
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Opinie przedstawicieli władz lokalnych o atrakcyjności turystycznej swoich gmin 
prezentuje ryc. 20. We wszystkich przypadkach atrakcyjność turystyczna gmin ocenio
na została pozytywnie. W ponad połowie wskazano, że cala gmina jest atrakcyjna pod 
względem turystycznym, w 7, że znaczna część gminy jest atrakcyjna, a w 8, że atrak
cyjne są jedynie jej fragmenty.

Wśród elementów składających się na atrakcyjność turystyczną gminy przedsta
wiciele administracji samorządowej najczęściej wskazywali: bogate walory środowi
ska przyrodniczego (72,7% gmin), zabytki (57,6%), malowniczy krajobraz określany

A - cała gmina jest atrakcyjna turystycznie
B - znaczna część gminy jest atrakcyjna turystycznie
C - niewielkie fragmenty gminy są atrakcyjne tury

stycznie

Ryc. 20. Atrakcyjność turystyczna gmin w opinii władz samorządowych 
Źródło: badania własne.

mianem Jurajskiego” (51,5%), położenie gminy w obrębie parku krajobrazowego lub 
narodowego (45,6%) oraz kompleksy leśne (42,4%). Dość często pojawiały się także 
opinie, że na atrakcyjność gmin wpływa ich położenie w pobliżu dużych aglomera
cji, a także występowanie cieków i zbiorników wodnych umożliwiających kąpiele (po 
11 gmin) oraz obecność szlaków turystycznych (6 gmin).

Z badań sondażowych przeprowadzonych przez autora w wybranych gminach ba
danego obszaru wynika, że społeczności lokalne uznają region Wyżyny Krakowsko- 
Częstochowskiej za atrakcyjny turystycznie (ryc. 21). Około 14,5% respondentów 
stwierdziło, że gmina, którą zamieszkują, jest bardzo atrakcyjna turystycznie, a 51,3% 
- że jest atrakcyjna. Znaczny odsetek respondentów (19,4%) nie potrafił ocenić atrak
cyjności turystycznej swojej gminy, 14,8% uznało 
zaś, że jest ona nieatrakcyjna.

Wśród najczęściej wskazywanych składni
ków atrakcyjności turystycznej badanych gmin po
jawiał się „jurajski krajobraz”. Wskazało na ten 
element prawie 68% respondentów, przede wszyst
kim mieszkańców gmin leżących w środkowej 
części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Dość 
często za główny element atrakcyjności turystycz
nej gmin uznawano bogactwo środowiska przyrod
niczego, osobliwości przyrodnicze - ok. 45,2% 
ankietowanych, rzadziej natomiast wymieniano 
tradycje i zabytki (34,5%) oraz imprezy kultural
ne i sportowe (21,2%).

Ryc. 21. Atrakcyjność turystyczna 
gmin w opinii mieszkańców 
Źródło: badania własne.

111



Samorząd lokalny a rozwój turystyki ...

negatywny pozytywny 
z zastrzeżeniami

Ryc. 22. Stosunek władz lokalnych do 
obecności terenów objętych ochroną w formie 
parku krajobrazowego lub narodowego 
w obrębie gminy
Źródło: badania własne.

Szczególnie istotną kwestią, z punk
tu widzenia rozwoju turystyki na bada
nym obszarze, jest postawa władz lokal
nych wobec obejmowania terenów gmin 
prawnymi formami ochrony przyrody. 
Mimo że większość respondentów uzna
wała fakt istnienia parku za atut turystycz
ny, to jednak dość często spotykano się 
z negatywnymi opiniami władz wobec 
przyjętych przez zarządy parków koncep
cji zagospodarowania Wyżyny Krakow
sko-Częstochowskiej, w tym także zago
spodarowania turystycznego. Na pytanie 
o stosunek władz do obecności w grani
cach gminy parku krajobrazowego lub na
rodowego w 18 przypadkach uzyskano 
odpowiedź w pełni pozytywną, w 12 po
zytywną z zastrzeżeniami, w 2 zaś ne
gatywną (Pilica i Zielonki) (ryc. 22).

Znaczny odsetek opinii pozytyw
nych z zastrzeżeniami rodzi obawę, że 

związane z tym uwarunkowania rozwojuifunkcjonowanie obszarów chronionych
gmin postrzegane jest przez przedstawicieli lokalnych władz w kategoriach konfliktu 
interesów, i to w większej liczbie przypadków niż to wyrażano w sposób bezpośredni2.

Potwierdzeniem tego może być stosunek 
władz do poszerzenia istniejących granic 
obszarów chronionych (ryc. 23). Tylko 
w 5 gminach wyrażono się pozytywne co 
do możliwości objęcia dalszej powierzch
ni gmin ochroną konserwatorską. W 21 
gminach wskazano, że można byłoby roz
ważyć takie działania, aczkolwiek przy 
zastrzeżeniu, że władze parków uwzględ
niałyby stanowisko władz gmin w tym za
kresie. Natomiast aż w 7 gminach usto
sunkowano się do tej kwestii negatywnie. 

Trzeba podkreślić, że zastrzeżenia 
co do istnienia i rozszerzenia granic par
ków mogą świadczyć o braku wiedzy ze 
strony władz lokalnych na temat możliwo
ści wykorzystania atrakcyjności obszarów 
chronionych jako czynnika rozwoju tury
styki. Jak już wskazano, funkcja ochronna 

pozytywny 
z zastrzeżeniami

negatywny

Ryc. 23. Stosunek władz lokalnych do objęcia 
dalszych terenów gminy ochroną w formie 
parku krajobrazowego lub narodowego 
Źródło: badania własne.
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nie wyklucza funkcji turystycznej, a jest jej stymulatorem. Stąd też sprzeczność po
między deklaracją władz lokalnych o chęci rozwoju turystyki a niechęcią wobec roz
szerzenia granic obszaru chronionego może być dowodem na nietraktowanie turysty
ki jako ważnego stymulatora rozwoju badanych gmin.

Typowym przykładem konfliktu między ochroną przyrody a władzami lokalny
mi na omawianym obszarze są nieporozumienia wywołane koncepcją powołania Ju
rajskiego Parku Narodowego. Gminy, na terenie których ma powstać ten park (Janów, 
Niegowa, Olsztyn, Żarki), choć świadome rangi, jaką daje położenie w parku naro
dowym, obawiają się, że nie będą mogły turystycznie udostępniać swoich obszarów 
(kwestię tę sygnalizowano m.in. w gminie Janów). W przekonaniu tym utwierdził je 
m.in. zakaz organizacji pokazów pirotechnicznych na zamku w Olsztynie pod Często
chową. Z opinii władz lokalnych wynika, że społeczność lokalna uznała ten fakt 
za zbyt duże ograniczenie i domniemywa, że ingerencje ze strony zarządów obszarów 
chronionych nasilą się w momencie rozszerzenia formy ochronnej.

Zdaniem autora większość konfliktów między parkiem a gminami spowodowa
na jest przez czynnik ludzki. Słaba komunikacja i współpraca między władzami gmin 
a zarządami parków sprawia, że każdy zakaz lub ograniczenie ze strony obszarów 
chronionych jest traktowany jako próba ingerencji w kierunki rozwoju gminy.

Celem określenia stopnia zróżnicowania postaw władz lokalnych wobec rozwoju 
turystyki zastosowano wskaźnik oparty na metodzie bonitacji punktowej, a jego kon
strukcję wzorowano na badaniach Szwichtenberga (1995). Założono, że dla ogólne
go zobrazowania postaw władz lokalnych należy odnieść się do pięciu kwestii, takich jak:

- określenie przez władze lokalne miejsca turystyki w strukturze funkcjonalnej 
gminy (im wyższa ranga turystyki, tym wyższa świadomość władz co do ko
nieczności jej rozwoju);

- zainteresowanie radnych problematyką rozwoju turystyki;
- oceny atrakcyjności turystycznej gminy (przekonanie władz lokalnych o atrak

cyjności turystycznej gminy stwarza podstawy do podejmowania działań na
kierowanych na wykorzystanie tego potencjału);

- nastawienie do ochrony przyrody (im bardziej pozytywna postawa w tym za
kresie tym większa szansa rozwoju turystycznego; istnienie parku wymusza 
bowiem ten sposób gospodarowania);

- priorytetowe działania gminy (wskazanie wśród priorytetów zadań z zakresu 
turystyki jest potwierdzeniem zainteresowania władz lokalnych rozwojem tej 
sfery gospodarki).

2 Autor spotkał się z bardziej negatywnymi opiniami wyrażanymi przez przedstawicieli władz lokalnych odnośnie 
do reguł ochronnych parków w prasie, niż podczas wywiadów. Konflikty między parkiem a gminą obrazuje 
także znaczna liczba protestów złożonych przez urzędy gmin do projektów planów ochrony parków 
krajobrazowych. Fakt ten stal się jednym z powodów nieuchwalenia do połowy 2003 r. żadnego z planów ochrony 
parków krajobrazowych na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
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Kryterium Ocena

Tab. 24. Kryteria oceny postaw władz samorządowych wobec rozwoju turystycznego gminy

Miejsce turystyki 
w strukturze funkcjonalnej 
gminy w przyszłości

turystyka funkcją 
wiodącą 

w przyszłości 
(3 punkty)

turystyka funkcją 
równorzędną do 
innych funkcji 
w przyszłości 
(2 punkty)

turystyka funkcją 
uzupełniającą 
w przyszłości 

(1 punkt)

brak odniesienia 
do turystyki 
w strukturze 
funkcjonalnej 
10 punktów)

Zainteresowanie bardzo duże duże średnie małe lub brak
radnych rozwojem 
turystyki

(3 punkty) (2 punkty) (1 punkt) (0 punktów)

Ocena atrakcyjności cała gmina jest znaczna część gminy tylko niewielkie gmina nie jest
turystycznej gmin atrakcyjna jest atrakcyjna fragmenty gminy atrakcyjna
w opinii władz turystycznie turystycznie są atrakcyjne turystycznie

(3 punkty) 12 punkty) (1 punkt) (0 punktów)

Nastawienie władz do pozytywny stosunek stosunek pozytywny, stosunek negatywny
rozwoju prawnych lorm (3 punkty) ale z zastrzeżeniami (0 punktów)
ochrony przyrody (1 punkt)

Ustalone priorytety 3 punkty dla gmin, które wskazały wśród swoich priorytetów zadania z zakresu turystyki
rozwojowe gminy

Źródło: opracowanie własne.

W odniesieniu do pierwszych trzech kryteriów ustalono ocenę punktową w jed
nolitej skali od 0 do 3, a dla dwóch pozostałych wartości punktowe zostały zróżni
cowane (tab. 24). Łącznie każda z gmin mogła uzyskać 15 punktów. Dla wyliczenia 
wskaźnika oceny postaw przyjęto, że łączna liczba punktów uzyskanych przez po
szczególne gminy zostanie podzielona przez 5 - tj. sumę kryteriów oceny.

Średni wskaźnik postaw władz lokalnych wobec rozwoju turystycznego uplaso
wał się na niskim poziomie (1,2). Wartość wyższą od średniej zanotowało tylko 16 
z badanych gmin, co wskazuje na stosunkowo mało sprzyjające rozwojowi turystyki 
postawy władz lokalnych.

Wśród gmin odznaczających się sprzyjającymi postawami wobec rozwoju tury
styki należy wymienić: Trzyciąż, Ogrodzieniec, Klucze, Olkusz, Alwernię oraz Janów. 
Na szczególną uwagę zasługuje gmina Trzyciąż, która osiągnęła wartość wskaźnika 
bliską maksymalnej (2,8). W przypadku Ogrodzieńca i Kluczy wskaźnik ten uplaso
wał się na poziomie 2,6, Olkusza - 2,4, a Alwerni i Janowa - 2,2. Trzeba podkre
ślić, że wszystkie z zaliczonych do tej kategorii gmin cechują się ponadprzeciętną 
atrakcyjnością turystyczną. Stosunkowo korzystną sytuację na tle ogółu badanych gmin 
obserwuje się także w Kroczycach (1,8), Wielkiej Wsi (1,6), Michałowicach, Włodo
wicach (po 1,4), Babicach, Krzeszowicach, Lelowie, Olsztynie, Sułoszowej, Żarkach 
(po 1,2). Poniżej średniej uplasowało się natomiast 17 gmin. W grupie tej znalazło się 
aż 6 gmin z wartością wskaźnika poniżej 0,5, są to: Gołcza, Koziegłowy, Przyrów, 
Trzebinia, Wolbrom, Zielonki. W tych gminach można mówić wręcz o mało korzyst
nym nastawieniu władz lokalnych do rozwoju turystyki.
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4.2. Cele i kierunki działań samorządów lokalnych na rzecz rozwoju 
turystyki w świetle dokumentów planistycznych

Wyrazem polityki turystycznej prowadzonej przez badane gminy są przyjęte 
przez nie strategiczne cele rozwoju turystyki. Okres'lone one zostały w odniesieniu do 
całego regionu, jak i poszczególnych gmin. Na poziomie regionu cele te wyznacza 
Strategia rozwoju turystyki na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej - dokument 
opracowany z inicjatywy Związku Gmin Jurajskich w 2001 r. Jego zaletą jest to, że 
odnosi się do całego regionu, nie uwzględniając istniejących podziałów administracyj
nych. Takie rozwiązanie zasługuje na podkreślenie, gdyż w wypadku obecnych tech
nik i warunków finansowych opracowania tego typu dokumentów zdarza się to bar
dzo rzadko1.

1 Strategie rozwoju opracowywane są najczęs'ciej w odniesieniu do konkretnego regionu administracyjnego 
(województwa, powiatu, gminy), co w przypadku turystyki jest rozwiązaniem wielce wadliwym.

Strategia rozwoju turystyki na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej zakła
da, że funkcja turystyczna stanie się istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego dla 
wszystkich gmin z tego obszaru. Znaczenie tej funkcji i jej przestrzenny zasięg od
działywania będą jednak zróżnicowane, w zależności od jakości walorów turystycz
nych i od stanu rozwoju zagospodarowania turystycznego poszczególnych gmin.

Rozwój turystyki w regionie ma mieć ukierunkowany charakter i odbywać się 
w nawiązaniu do idei zrównoważonego rozwoju. Z zapisów misji regionu wynika, że 
pożądanymi kierunkami rozwoju turystyki są turystyka aktywna i hobbistyczna oraz 
turystyka pobytowa na terenach wiejskich. Dość wyraźnie założenie to odzwierciedlone 
jest także w szczegółowych programach zadaniowych. Strategia precyzuje sześć celów 
strategicznych, które umożliwią osiągnięcie pożądanego stanu rozwoju turystyki; są nimi:

- wzmocnienie tożsamości i wizerunku Jury jako regionu recepcyjnego o cha
rakterystycznych, unikalnych walorach;

- deglomeracja ruchu turystycznego w regionie i wzrost znaczenia turystyki 
w gospodarce kolejnych gmin;

- wskazanie na alternatywne źródło dochodów mieszkańców regionu w szero
ko rozumianym sektorze obsługi ruchu turystycznego;

- wzrost zatrudnienia i dochodów w sektorze turystyki;
- podniesienie jakości produktu turystycznego;
- promocja łagodnych form turystyki i aktywnego wypoczynku.

Przyjęte cele strategiczne mają różnoraki charakter. Koncentrują się one nie tylko 
na budowaniu turystycznego wizerunku regionu, ale także nawiązują do marketingu 
wewnętrznego, czyli kształtowania odpowiednich postaw wśród mieszkańców i innych 
podmiotów instytucjonalnych działających w regionie. Na uwagę zasługuje precyzyjne 
określenie pożądanych form ruchu turystycznego (łagodnych) oraz kwestia dekoncen
tracji ruchu turystycznego, co ściśle nawiązuje do polityki ochronnej realizowanej na 
tym obszarze przez dyrekcję Ojcowskiego Parku Narodowego w porozumieniu z par
kami krajobrazowymi.
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Celom strategicznym przyporządkowane zostały cele operacyjne (krótkookreso
we) oraz zadania będące postulatami konkretnych przedsięwzięć. Do celów operacyj
nych rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i jej obrzeżach za
liczono:

- podniesienie atrakcyjności turystycznej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej;
- stworzenie i wprowadzenie na rynek nowych produktów markowych regionu;
- wydłużenie pobytów wypoczynkowych;
- wydłużenie sezonu turystycznego;
- aktywizację społeczności lokalnej w zakresie rozwoju usług turystycznych;
- utworzenie jurajskiej sieci informacji turystycznej (przy urzędach gmin);
- edukację turystyczną lokalnego społeczeństwa.

Wśród wymienionych w strategii działań (zadań) operacyjnych najistotniejszą 
grupę stanowią działania związane z wyodrębnieniem i wykreowaniem wiodących 
produktów turystycznych. Zebrane one zostały w kompleksowy program rozwoju 
wiodących produktów. Program zakłada skoncentrowanie się na następujących formach 
turystyki:

- turystyka aktywna (przygodowa) i specjalistyczna: turystyka piesza, rowero
wa, konna, wspinaczka skałkowa i speleologia, turystyka wodna, turystyka węd
karska, paralotniarstwo i inne formy rekreacji powietrznej, turystyka narciarska;

- turystyka zainteresowań (hobbistyczna): wyprawy geologiczne, wycieczki bo
taniczne, podglądanie dzikiej przyrody, wycieczki do miejsc historycznych, 
turystyka dla artystów;

- turystyka wiejska;
- turystyka pielgrzymkowa;
- turystyka weekendowa;
- turystyka pobytowa.

Pierwsze cztery formy ruchu turystycznego uznane zostały za wiodące i na ich 
bazie ma być budowany główny trzon produktu turystycznego Wyżyny Krakowsko- 
Częstochowskiej. Ich wyboru dokonano na podstawie analizy istniejących zasobów 
przyrodniczo-kulturowych, wizerunku regionu w świadomości potencjalnych odbior
ców, a także z powodu coraz większej popularności aktywnych form wypoczynku 
(zgodnie z nowym podejściem do turystyki tzw. 3 x E (Entertainment, Excitement, 
Education) (Faracik 2003).

Turystykę weekendową i pobytową uznano natomiast za produkty uzupełniają
ce. Ich wyodrębnienie wiąże się przede wszystkim z położeniem Wyżyny Krakowsko- 
Częstochowskiej na obrzeżach dużych aglomeracji Polski południowej oraz względami 
ekonomicznymi gospodarki regionu.

Program rozwoju wiodących produktów turystycznych wyznacza dla każdego 
z produktów zespół działań, które powinny być podejmowane. Można je ująć w pięć 
podstawowych grup:

- zadania o charakterze inwentaryzacyjnym, zwłaszcza w odniesieniu do tury
styki aktywnej;

- zadania koordynacyjne, prowadzące do tworzenia kompleksowych ofert tury
stycznych;
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- zadania promocyjne;
- zadania zmierzające do rozwoju infrastruktury turystycznej, zwłaszcza powsta

nia nowych szlaków, oznakowania dotychczas istniejących, rozbudowy bazy 
noclegowej oraz innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;

- zadania o charakterze szkoleniowym dotyczące kształtowania odpowiednich 
postaw oraz uświadamiania możliwości i korzyści związanych z rozwojem 
turystyki.

Z zadaniami zawartymi w programie wiodących produktów turystycznych kore
spondują zadania określone w programach rozwoju infrastruktury turystyczno-rekre- 
acyjnej oraz rozwoju walorów i atrakcji turystycznych.

W programie rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej zakłada się podej
mowanie działań nakierowanych na:

- utrzymanie istniejących i powstawanie nowych obiektów bazy noclegowej tzw. 
małej skali (pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne) oraz turystycznej bazy 
noclegowej dla grup zorganizowanych (schroniska młodzieżowe, domy wy
cieczkowe itp.);

- podniesienie standardu istniejących obiektów noclegowych zgodnie z przyję
tymi normami standaryzacji dla poszczególnych typów obiektów;

- wzbogacenie sieci placówek gastronomicznych, w tym szczególna promocja 
placówek o charakterze regionalnym;

- rozwój sieci handlowej umożliwiający zakup ekwipunku sportowo-turystycz
nego oraz pamiątek i upominków;

- zagospodarowanie popularnych miejsc wypoczynku w celu zwiększenia jego 
komfortu poprzez ograniczenie ruchu samochodowego na obszarach chronio
nych, poprawę infrastruktury przy zbiornikach wodnych wykorzystywanych 
jako kąpieliska (budowa parkingów, infrastruktury sanitarnej) oraz wzbogace
nie oferty usług w zakresie wypożyczania sprzętu sportowo-turystycznego;

- rozwój usług przewodnickich oraz informacji turystycznej.
Program rozwoju walorów i atrakcji turystycznych obejmuje takie działania, jak:
- przeciwdziałanie rozwojowi masowego ruchu turystycznego w regionach 

o największej koncentracji oraz ograniczenia postępującej urbanizacji;
- inwentaryzacja zasobów i obiektów turystycznych skupionych w obrębie ist

niejących tras turystycznych oraz promocja powstałych w oparciu o nie kom
pleksowych ofert turystycznych;

- aktywne włączenie oraz inicjowanie organizacji turystycznych szlaków tema
tycznych o charakterze ponadregionalnym, tj. Małopolski Szlak Architektury 
Drewnianej, Szlak Bursztynowy;

- oznakowanie poszczególnych atrakcji turystycznych tablicami informacyjnymi;
- zaangażowanie lokalnych grup w działania związane z turystyką oraz wyko

rzystanie tradycji w zakresie rękodzieła i rzemiosła.
Dużym walorem Strategii rozwoju turystyki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 

jest precyzyjne określenie segmentów rynku, do których ma być kierowana oferta 
regionu. Ze względu na wiek, status rodzinny oraz motyw wyjazdów turystycznych 
wyróżniono sześć podstawowych grup odbiorców: osoby wypoczywające aktywnie, 
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Tab. 25. Preferowane grupy odbiorców dla produktów turystycznych Wyżyny Krakowsko- 
Częstochowskiej

Grupa odbiorców Profil segmentu rynku Preferencje

Osoby 

wypoczywające 
aktywnie

Młodzież, małe grupy zaprzyjaźnionych osób, 
partnerzy i osoby samotne, rodzice z dorastającymi 
dziećmi, osoby w wieku średnim przybywające na 
dłuższy wypoczynek lub weekend

Różne formy sportu i rekreacji, imprezy 
turystyczne, rozrywka, wycieczki, 
fakultatywność usług, zróżnicowane 
formy zakwaterowania

Osoby 
realizujące 
zainteresowania

Pełny przekrój wiekowy, osoby samotne, partnerzy, 
małe grupy towarzyskie, podróżujący indywidualnie, 
duża lojalność - powtarzalność pobytów; pobyty 
jednodniowe, weekendowe i dłuższe

Samodzielne wyprawy, ściśle określony 
region recepcyjny, konkretne atrakcje, 
kontakt z przyrodą, specjalistyczne 
1 fakultatywne usługi, zróżnicowane formy 
zakwaterowania

Grupy 
zorganizowane

Grupy młodzieżowe z opiekunami, grupy szkolne, 
wycieczki turystyczne, pielgrzymki

Krajoznawcze i edukacyjne, religijne, 
zainteresowanie konkretnymi obiektami, 
pełny zakres usług podstawowych 
w średnim standardzie, usługi przewodnick

Rodziny 
z dziećmi

Rodzice lub dziadkowie z dziećmi - mieszkańcy 
dużych aglomeracji, średnio zamożni, korzystający 
z samochodu

Wypoczynek i rekreacja w naturalnym 
środowisku, bezpieczny pobyt, 
zakwaterowanie w gospodarstwach 
wiejskich o odpowiednim standardzie, 
wyżywienie

Seniorzy Osoby w wieku starszym, osoby samotne, małżeństwa 
lub małe grupy zna|omych, mieszkańcy niezbyt 
odległych miast, średnio i wysoko zamożni

Wygodne zakwaterowanie, pełny zakres 
wyżywienia z możliwością zapewnienia 
diety, wycieczki krajoznawcze, imprezy 
turystyczne 1 folklorystyczne, korzystanie 
z dodatkowych usług

Goście 
zagraniczni

Turyści indywidualni 1 grupy zainteresowań, młodzież, 
osoby w wieku średnim 1 starszym, podróżujący 
samochodem 1 autokarem

Wysoki standard zakwaterowania, kuchnia 
regionalna, bezpieczeństwo, program 
pobytu, Imprezy towarzyskie

Źródło: Strategia rozwoju turystyki na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej (2001).

osoby realizujące zainteresowania, grupy zorganizowane, rodziny z dziećmi, seniorzy 
oraz goście zagraniczni. W odniesieniu do kryterium geograficznego za wiodące grupy 
odbiorców produktów turystycznych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej uznano 
mieszkańców pobliskich aglomeracji oraz województw: małopolskiego, mazowieckie
go i łódzkiego. Bezpośrednio do tej grupy skierowana ma być oferta z zakresu tury
styki pieszej, konnej, rowerowej, turystyki wypoczynkowej i weekendowej oraz nie
których typów tzw. turystyki zainteresowań. Na rynek ogólnopolski oraz rynki zagra
niczne powinno kierować się ofertę turystyki kulturowej (wycieczki do miejsc histo
rycznych, pielgrzymki), turystyki wiejskiej oraz niektórych form turystyki aktywnej 
(paralotniarstwo, wspinaczka skałkowa, speleologia).

Za podstawowy środek (sposób) osiągania celów i realizacji zadań zapisanych 
w strategii przyjęto szeroko rozumiane partnerstwo pomiędzy samorządami lokalny
mi, władzami regionalnymi, instytucjami zarządzającymi obszarami chronionymi, 
podmiotami sektora turystyki oraz stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organiza
cjami i osobami zainteresowanymi rozwojem turystycznym Wyżyny Krakowsko-Czę
stochowskiej.
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Koordynację zadań i kontrolę rozwoju turystyki przekazano Związkowi Gmin 
Jurajskich, rozumianemu jako podmiot instytucjonalny z własnymi służbami. „W imię 
wspólnego dobra i zrównoważonego rozwoju Jury gminy powinny zrzec się suweren
ności w podejmowaniu decyzji w części dotyczącej rozwoju turystyki na swoim tere
nie. Wszelkie decyzje lokalne wykraczające poza ramy niniejszej strategii powinny być 
weryfikowane przez Związek ...”4. Tak nakreślony wizerunek działania Związku Gmin 
Jurajskich wydaje się być najtrafniejszym z możliwych rozwiązań w tym zakresie. Jak 
pisze Golembski (2002), zarządzanie rozwojem turystyki nakierowane na jakość wy
musza określenia takiej struktury organizacyjnej, która stworzy efektywne przywódz
two i partnerstwo pomiędzy aktorami gry rynkowej. Przywództwo to musi być wyraź
nie przez wszystkich postrzegane, ale nie może być administracyjnie narzucone.

4 Strategia rozwoju turystyki na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
5 Pelen wykaz celów i zadań związanych z rozwojem turystyki w poszczególnych gminach prezentuje 
załącznik nr 1.

Na szczeblu lokalnym cele i zadania związane z rozwojem turystyki wyrażone 
są w trzech rodzajach dokumentów planistycznych. Pierwszym z nich jest studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Ze względu na 
swój zakres i układ studium jest raczej analizą możliwości rozwoju turystyki niż wska
zaniem zadań, które gmina przyjęła do realizacji w sferze turystyki. Drugim dokumen
tem jest strategia rozwoju gminy. Obrazuje ona całokształt rozwoju społeczno-gospo
darczego gminy, wyrażony i zaakceptowany przez przedstawicieli społeczności lokal
nej. W dokumencie tym dość często wskazywane są także zadania związane z rozwo
jem turystyki. Trzecią grupę dokumentów stanowią opracowania planistyczne i dia
gnostyczne poświęcone tylko i wyłącznie kwestiom rozwoju turystycznego gminy 
(diagnoza możliwości rozwoju turystyki, program rozwoju turystyki itp.).

Na badanym obszarze studia ma każda z gmin, co zresztą jest wymogiem usta
wowym, natomiast strategią rozwoju nie dysponuje 6 gmin (Babice, Iwanowice, Ja
nów, Olsztyn, Pilica, Siewierz), w przypadku siódmej - Kluczy, dokument ten stracił 
już swoją aktualność. Szczegółowe programy rozwoju turystyki ma 6 gmin (Janów, 
Ogrodzieniec, Łazy, Klucze, Pilica, Wolbrom), a poszerzoną diagnozę możliwości 
rozwoju turystyki: Janów (inwentaryzacja zasobów), Ogrodzieniec (inwentaryzacja 
zasobów, analiza marketingowa) oraz Olkusz (audyt turystyczny przeprowadzony przez 
PART S.A.).

Analiza zapisów gminnych dokumentów planistycznych wskazuje, że kierunki 
i cele rozwoju turystyki przyjmowane przez badane gminy są zbliżone do siebie. 
Współgrają one także z założeniami Strategii rozwoju turystyki na obszarze Jury Kra
kowsko-Częstochowskiej. Do najczęściej wskazywanych zadań na szczeblu gmin, 
odnośnie do turystyki należą5:

- rozwój bazy noclegowej, zwłaszcza agroturystycznej, ale także pól biwako
wych i kempingów;

- rozwój sieci szlaków turystycznych, zwłaszcza ścieżek rowerowych;
- kreowanie nowych produktów turystycznych poprzez inwentaryzację zasobów
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oraz komponowanie pakietów ofertowych;
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym wspieranie lokal

nej twórczos'ci i organizacja imprez kulturalnych;
- budowa i modernizacja obiektów sportowych;
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, zwłaszcza terenów stwarzających 

możliwość rekreacji wodnej;

Tab. 26. Kierunki działań na rzecz rozwoju turystyki w świetle gminnych dokumentów planistycznych

Rozwój infrastruktury turystycznej 
i paraturystycznej
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Alwernia X XXX X XXX X X XXX XXX X

Babice X XX XX XX
Bolesław X X X X X X

Gołcza X X X

Iwanowice -

Janów X X X X X X X X X X

Jerzmanowlce-Przeglnia X XXX X XXX X X XXX XXX

Klucze - - • -

Koziegłowy - X X • X X -
Kroczyce XXX X XXX XXX XXX XXX

Krzeszowice XX X X X X X • •

Lelów X X X X X X X X X

tazy XXX X X X X X X X X X
Michałowice XXX - X - -

Mstów X X X X X X X X X X

Niegowa X X X X X - X X
Ogrodzieniec XXX X X X X X X

Olkusz XXX X XXX X X XXX XXX

Olsztyn XX XX
Pilica X X X X X X -

Poraj XXX X X X X X -

Przyrów X X X X X X X X X X
Siewierz X X -

Skała XXX X X XXX XXX

Sułoszowa XXX X X X XXX XXX
Trzebinia X XXX

Trzyciąż X X X X

Wielka Wieś X X X X X X X X
Włodowice XXX XXX X X X X X XXX XXX

Wolbrom X XXX X X X X XXX XXX

Zielonki
Żarki XXX X X X X X XXX X XXX X
Żarnowiec XXX X X X X - - X

xxx cel strategiczny i związane z nim cele operacyjne i zadania; 
xx cel operacyjny i związane z nim zadania;
x pojedyncze zadania lub ogólnie wskazany cel

Źródło: badania własne.
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- promocja turystyczna gminy;
- aktywizacja społeczności lokalnej w obsłudze turystów, ze szczególnym 

uwzględnieniem podejmowania przez nią działalności związanej z kwaterun
kiem i gastronomią;

- współpraca z instytucjami zewnętrznymi działającymi na rzecz rozwoju tury
styki.

Dokładna analiza zapisów gminnych dokumentów planistycznych pozwala 
stwierdzić, że nie wszystkie z badanych gmin podchodzą do kwestii rozwoju turystyki 
w sposób równorzędny. W wielu wypadkach zawarte w dokumentach planistycznych 
zapisy są bardzo zdawkowe. Za przykład może posłużyć gmina Zielonki, która 
w swojej misji nawiązuje do turystyki, wskazuje w tym obszarze cel strategiczny, ale 
nie precyzuje żadnego zadania z tym związanego.

Różnice w podejściu poszczególnych gmin do kwestii turystyki skłoniły autora 
do usystematyzowania problematyki programowania rozwoju turystyki na szczeblu 
lokalnym. Zapisy gminnych dokumentów planistycznych potraktowano nie tylko jako 
plan rozwoju turystyki w gminie, ale również jako instrument zarządzania. W związ
ku z tym dokonano oceny zapisów gminnych dokumentów planistycznych z punktu 
widzenia ich przydatności w procesie zarządzania. Wykorzystano ogólnie przyjęte 
kryteria prawidłowego sformułowania celu projektu, uznając, że zgodnie z regułą 
„SMART” każdy cel powinien być:

- szczegółowy, specyficzny;
- mierzalny;
- adekwatny do potrzeb, akceptowalny;
- realny do osiągnięcia;
- terminowy (Prawelska-Skrzypek i in. 1997).

Na podstawie powyższych kryteriów wydzielono cztery rodzaje podejść władz 
lokalnych do programowania rozwoju turystycznego.

1. „Programowanie szczegółowe” - ten rodzaj programowania cechuje się speł
nieniem wszystkich powyższych kryteriów; zaawansowane programowanie 
reprezentują przede wszystkim gminy dysponujące odrębnymi dokumentami 
poświęconymi rozwojowi turystyki; zaliczyć tutaj należy także te gminy, które 
w swoich strategiach rozwoju podchodzą do zagadnień turystyki bardzo szcze
gółowo.

2. „Programowanie ogólne” - ten sposób podejścia cechuje duża ogólność sfor
mułowań w zakresie celów i zadań; najczęściej dotyczy ono gmin, które okre
ślają w swoich strategiach zadania w tym zakresie, aczkolwiek nie wskazują 
sposobu i środków niezbędnych do ich realizacji (np. brak wskazania na ter
min realizacji zadania, koordynatora, źródła finansowania).

3. „Programowanie szczątkowe”- dotyczy gmin, które poruszają zagadnienia 
rozwoju turystycznego w sposób bardzo ogólny, wręcz hasłowy.

4. „Brak programowania” - dotyczy gmin, które w ogóle nie wskazują w swo
ich dokumentach planistycznych zadań z zakresu turystyki lub nie posiadają 
tego typu dokumentów.
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Tab. 27. Rodzaje podejść do programowania rozwoju turystycznego gminy

Rodzaj programowania Rodzaj dokumentu Gminy

program rozwoju turystyki Janów, Ogrodzieniec

Programowanie zaawansowane regionalny program rozwoju turystyki Klucze, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica. 
Wolbrom

strategia rozwoju gminy Alwernia. Jerzmanowice-Przeginia, 
Krzeszowice, Łazy, Niegowa, Olkusz. 
Wolbrom, Żarki

Programowanie ogólne strategia rozwoju gminy Koziegłowy. Kroczyce, Lelów, Mstów, 
Poraj, Przyrów, Sułoszowa, Skala. 
Trzyciąż, Wielka Wieś. Włodowice

Szczątkowe programowanie strategia rozwoju gminy Babice, Bolesław, Gołcza, Michałowice, 
Olsztyn, Siewierz, Trzebinia, Zielonki, 
Żarnowiec

Źródło: opracowanie własne.

„Programowanie szczegółowe” reprezentuje 14 badanych gmin. Ws'ród tej gru
py wskazać trzeba gminy Janów i Ogrodzieniec oraz gminy Klucze, Łazy, Pilica 
i Wolbrom dysponujące odrębnymi dokumentami odnoszącymi się do turystyki, a także 
8 gmin, które określiły swój program rozwoju turystyki w ogólnej strategii rozwoju: 
Alwernia, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Łazy, Niegowa, Olkusz, Wolbrom 
oraz Żarki.

Do gmin stosujących „programowanie ogólne” należy zaliczyć: Lelów, Mstów, 
Kroczyce, Poraj, Przyrów, Włodowice, Wielką Wieś. Chociaż gminy te wymieniają 
w swoich dokumentach planistycznych dość obszernie zadania z zakresu turystyki, 
to zapisy te nie precyzują ani sposobu, ani warunków ich realizacji. Z innych gmin 
ten rodzaj programowania reprezentują: Koziegłowy, Skała, Sułoszowa oraz Trzyciąż.

„Programowanie szczątkowe” dotyczy 9 gmin: Babice, Bolesław, Gołcza, Micha
łowice, Olsztyn, Siewierz, Trzebinia, Zielonki i Żarnowiec. Zawarte w dokumentach 
tych gmin zapisy odnośnie do turystyki często są tylko hasłami ogólnikowymi.

Warto w tym miejscu odnieść się do dwóch przykładów lokalnego programo
wania rozwoju turystyki. Za jeden z nich może posłużyć gmina Janów, której programy 
można uznać za modelowe rozwiązania w tym zakresie. Drugi to ponadlokalny pro
gram rozwoju turystyki opracowany przez 5 gmin z środkowej części obszaru badań.

Gmina Janów posiada trzy szczegółowe opracowania poświęcone zagadnieniom 
rozwoju turystyki: program działania władz gminnych w sferze turystyki, uchwalony 
w 1998 r. przez Radę Gminy Janów, program rozwoju markowego produktu turystycz
nego związanego z Doliną Wiercicy „Złota Kraina Pstrąga”, szczegółowa analiza za
sobów turystycznych gminy.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim program działań samorządu. Jest to je
dyny tego typu dokument, który został opracowany na szczeblu gminnym (bez udziału 
ekspertów zewnętrznych). Co istotne, przyjęcie tegoż dokumentu wiązało się z jed
noczesnym utworzeniem oddzielnego stanowiska do spraw turystyki w strukturach 
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urzędu. Wśród priorytetowych działań wyróżnionych w programie znalazły się m.in. 
zadania związane z popularyzacją turystyki w gminie (przedstawienie koncepcji roz
woju turystyki na zebraniach wiejskich, tworzenie lobby turystyki wiejskiej w gmi
nie, aktywizowanie mieszkańców w kierunku prowadzenia usług turystycznych), sys
temem szkoleń (organizowanie szkoleń stacjonarnych dla mieszkańców gminy doty
czących usług turystycznych, w tym kwaterodawstwa, wykorzystania produktów 
z własnego gospodarstwa w turystyce, organizowanie żywienia zbiorowego i dietety
ki w gospodarstwie rolnym, organizowanie seminariów wyjazdowych do gospodarstw 
agroturystycznych w innym regionie kraju), organizacją imprez kulturalnych i spor
towych (udostępnianie terenu gminy na zloty, rajdy, kursy, konferencje itd.), organi
zacją systemu lokalnej informacji turystycznej oraz promocją turystyczną gminy.

Zaletą drugiego programu rozwoju turystycznego gminy Janów jest jego ogól- 
nogminny charakter. W jego realizacji uczestniczy bowiem ponad 20 podmiotów funk
cjonujących w gminie i poza nią, w tym Urząd Gminy Janów. Program precyzyjnie 
określa niezbędne nakłady finansowe (w odniesieniu do każdego z zadań), potencjal
ne i rzeczywiste źródła finansowania, a także wskazuje na założone rezultaty społecz
no-gospodarcze, co jest rzadkością w tego typu opracowaniach (program przewiduje 
wykreowanie 50 nowych miejsc pracy w gminie).

Wśród najważniejszych postulatów przyjętych do realizacji w programie należy 
wymienić:

- udostępnienie turystyczne zbiornika Amerykan w Złotym Potoku (zorganizo
wanie miejsc do plażowania i wybudowania molo jako przystani dla sprzętu 
pływającego);

- utworzenie ścieżki rowerowej w dolinie Wiercicy;
- organizacja kempingu w Złotym Potoku (budowa sanitariatów, boisk do pił

ki plażowej);
- ochrona bioróżnorodności (coroczna akcja ratowania żab w dolinie Wiercicy, 

ochrona miejsc lęgowych łabędzi i ptactwa wodnego);
- renowacja Pałacu Raczyńskich jako ośrodka edukacji ekologicznej Jurajskich 

Parków Krajobrazowych;
- odtworzenie schroniska w Złotym Potoku oraz innych historycznie istnieją

cych urządzeń turystycznych;
- rozbudowa hotelu Kmicic (zwiększenie miejsc noclegowych, budowa basenu, 

kortów);
- przeprowadzenie szkoleń i kursów dla mieszkańców;
- organizacja imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych („Święto Pstrą

ga”, rajdy piesze, konkursy kulinarne, widowiska historyczne,, Jurajska Jesień 
Poetycka”, plenery malarskie);

- rozszerzenie działania „Jurajskiej Kuchni Regionalnej” - projekt realizowa
ny od 2002 r. wśród bezrobotnych gminy Janów;

- utworzenie izby muzealnej poświęconej hodowli pstrąga w Polsce oraz mu
zeum młynarstwa w zabytkowym młynie Kołaczew;

- oznakowanie szlaków pieszych, tras narciarstwa biegowego, ścieżek dydak
tycznych,
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- utworzenie punktu informacji turystycznej;
- promocja markowego produktu turystycznego Złotej Krainy Pstrąga.

Interesujące rozwiązania w zakresie rozwoju turystyki zawiera także program 
rozwoju turystycznego pięciu gmin centralnego obszaru Zespołu Jurajskich Parków 
Krajobrazowych Jura - czysta perła na obrzeżach metropolii przemysłowych Katowic 
i Krakowa. Dokument ten został opracowany w 1996 r. na potrzeby gmin: Klucze, 
Łazy, Ogrodzieniec, Pilica i Wolbrom przez Górnośląską Agencję Rozwoju i Promo
cji. Chociaż wciąż zachowuje swoją aktualność, to jednak nie jest wdrażany w życie.

Program zakłada aktywizację turystyczną gmin poprzez rozwój różnorodnej 
i unikalnej oferty turystycznej z wykorzystaniem idei turystyki łagodnej. Różnorod
ność oferty ma zapewnić możliwość „przekazywania” turystów między gminami. Idea 
turystyki łagodnej znajduje odzwierciedlenie w ogólnej koncepcji rozwoju bazy noc
legowej - tzw. high-lights - to znaczy bazy o wysokim standardzie, pozostającej 
w harmonii z krajobrazem jurajskim.

Wśród ogólnych postulatów działań do realizacji przez wszystkie gminy wska
zano: utworzenie centralnego biura rezerwacji miejsc noclegowych, organizację wy
ścigów rowerowych dla turystów, spotkania miłośników latania balonami, miłośników 
starych samochodów, wyznaczenie ścieżek dojazdy konnej, stworzenie letniego teatru 
na wolnym powietrzu, stworzenie kąpielisk wodnych oraz parków zabaw dla dzieci.

Pamiętając o założeniu komplementarności produktu turystycznego 5 gmin, 
zasugerowano dla każdej z nich specyficzne rozwiązania. Na przykład w Łazach pro
ponowano zwrócenie szczególnej uwagi na położenie na szlaku kolejowym (propozy
cje organizacji pociągu wycieczkowego, skansenu taboru kolejowego, zjazdów miło
śników kolei) oraz budowę kolejki zjazdowej i ośrodka odnowy biologicznej. W Ogro- 
dzieńcu wskazano na możliwość budowy centralnego pola campingowego, które ob
sługiwałoby cały region, budowę skansenu oraz aktywizację Zamku Ogrodzienieckiego 
(organizacja imprez, pokazów walki itp.), a w Wolbromiu i Pilicy na rozwój wypo
czynku nad wodą - np. w Wolbromiu budowa wyciągu do nart wodnych; w Pilicy - 
zagospodarowanie plaży. Ciekawym rozwiązaniem sugerowanym w tymże projekcie 
była koncepcja turystycznego autobusu łączącego Pilicę z Ogrodzieńcem.

4.3. System zarządzania rozwojem turystyki
Zarządzanie rozwojem turystycznym gminy wymaga nie tylko wypracowania 

programu, ale także stworzenia struktur organizacyjnych, które zajmowałyby się ca
łokształtem spraw związanych z rozwojem lokalnego sektora turystycznego. W gmi
nach o dużych możliwościach rozwoju turystyki powinny być to samodzielne insty
tucje. W odniesieniu do innych za najefektywniejsze rozwiązanie, przynajmniej 
w początkowej fazie rozwoju turystyki, przyjmuje się utworzenie jednostki organiza
cyjnej w formie etatu, w ramach struktury urzędu gminy (Sewemiak 1995).

W ostatnim czasie coraz większą uwagę koncentruje się na tworzeniu regional
nych ośrodków zarządzania turystyką. Mogą to być zarówno instytucje oparte na ak
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tywności struktur samorządowych (związki gmin), jak i podmioty łączące sektor pu
bliczny z sektorem prywatnym (lokalne organizacje turystyczne).

4.3.1. Instytucje zarządzania turystyką na szczeblu gminy
Z przeprowadzonych badań wynika, że na poziomie poszczególnych gmin sto

suje się dość zróżnicowane formy organizacyjne zarządzania rozwojem turystyki. 
Dotyczy to zarówno umiejscowienia zagadnień turystyki w samej strukturze urzędu 
gminy, jak i utworzonych w tym celu podmiotów zewnętrznych.

W 6 badanych gminach nie ma w osoby odpowiedzialnej za sprawy turystyki 
(Bolesław, Gołcza, Iwanowice, Koziegłowy, Siewierz, Zielonki). W przypadku kolej
nych 4 gmin (Lelów, Niegowa, Sułoszowa, Olsztyn) problematyka ta jest w gestii 
przedstawicieli władz lokalnych (wójta, przewodniczącego rady). Rozwiązanie takie, 
chociaż podnosi rangę turystyki na szczeblu gminy, nie wydaje się być właściwe. Wła
dze lokalne odpowiedzialne są bowiem za szereg spraw, co może powodować brak 
możliwości realizacji zadań operacyjnych, jak np. opracowanie folderu, współpraca 
z branżą turystyczną itp. Jak pisze Szwichtenberg (1995), wójtowie i burmistrzowie 
dość rzadko znają problemy (terenowe, teoretyczne i praktyczne) związane z gospo
darką turystyczną, natomiast dość aktywnie mogą oni uczestniczyć w ogólnych nara
dach i spotkaniach.

Wsrod gmin, które wyznaczyły osobę odpowiedzialną za sprawy turystyki, prze
waża rozwiązanie polegające na dołączeniu tych zadań do innych, najczęściej o wy
ższym priorytecie (ryc. 24). O ile zasadnym wydaje się być połączenie zagadnień tu
rystyki z promocją gminy, o tyle wadliwym jest ich przypisanie np. pracownikom 
sekretariatu gminy. Sytuację taką zaobserwowano w gminach: Pilica, Przyrów i Żar
nowiec. Za błędne należy uznać także włączanie spraw turystyki w zakres działania 
osób odpowiedzialnych za kulturę, sport czy oświatę. Takie rozwiązanie może prowa
dzić bowiem do postrzegania turystyki w kategoriach socjalnych, a nie gospodarczych.
Problem ten sygnalizowano już na przykła
dzie umiejscowienia problematyki turysty
ki w strukturze urzędów wojewódzkich.

Problemy turystyki włączone są 
w zakres działań komórek do spraw pro
mocji w 10 gminach, przy czym w trzech 
przypadkach zagadnienia turystyczne były 
sprawami nadrzędnymi. Dotyczyło to 
gmin: Alwernia, Klucze i Wielka Wieś.

Tylko w 2 gminach - Krzeszowicach 
i Janowie - utworzone zostały samodziel
ne stanowiska do spraw turystyki. Naj
wcześniej stanowisko takie powstało 
w gminie Krzeszowice (1993 r.). Co inte
resujące do dnia dzisiejszego kwestią 

Ryc. 24. Zakres zadań pracowników urzędów 
gmin odpowiedzialnych za sprawy turystyki 
Źródło: opracowanie własne.
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tą zajmuje się ten sam pracownik. Fakt ten jest o tyle istotny, że osoba ta dysponuje 
już dużym rozeznaniem praktycznym odnośnie do problematyki turystycznej w gmi
nie. Do zadań komórki w gminie Krzeszowice należy:

- promocja turystyczna gminy;
- prowadzenie ewidencji bazy turystycznej, zwłaszcza podmiotów bazy nocle

gowej;
- współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami turystycznymi;
- wytyczanie szlaków turystycznych;
- organizacja imprez masowych;
- badanie i monitoring ruchu turystycznego w gminie.

Powołanie komórki do spraw turystyki w Janowie nastąpiło w 1998 r. i wiąza
ło się z przyjęciem przez Radę Gminy wspominanego wczes'niej programu zadań 
z zakresu turystyki. Do zadań tejże komórki należą m.in.: opracowywanie programów 
rozwoju turystycznego gminy i organizacja szkoleń dla mieszkańców gminy6, współ
praca z lokalnymi przedstawicielami branży turystycznej, opracowanie materiałów 
promocyjnych gminy (w tym prowadzenie strony internetowej), reprezentowanie gmi
ny na targach turystycznych, udzielanie informacji turystycznej, koordynacja działań 
w zakresie oferty kulturalnej gminy.

6 Szkolenia prowadzone są metodą door to door - tzn. pracownik urzędu każdorazowo pomaga mieszkańcom 
w przystosowaniu ich obiektu do potrzeb obsługi ruchu turystycznego.

Odmienny model zarządzania sektorem turystycznym przyjęto w gminie Ogro
dzieniec. Kwestie te przekazano powołanej specjalnie w tym celu spółce prawa han
dlowego. Spółka Zamek utworzona została na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec w 1995 r. jako spółka skarbu gminy i do dnia dzisiejszego pozostaje 
w całości własnością gminy. Do jej zadań należą: organizacja obsługi ruchu turystycz
nego w gminie, zarząd nad majątkiem turystycznym gminy, promocja turystyczna 
gminy oraz organizacja imprez masowych o charakterze turystycznym i artystycznym. 
Przekazanie problematyki rozwoju turystyki podmiotowi zewnętrznemu nie spowodo
wało jednak wycofania się z tego obszaru problemowego pracowników urzędu gmi
ny. Nadal w strukturach urzędu są osoby odpowiedzialne za sprawy turystyki, jednakże 
ich działania skoncentrowane są przede wszystkim na problemach strategicznych (np. 
pozyskiwanie środków finansowych) oraz promocji gminy. Wśród dotychczas podej
mowanych przez spółkę Zamek w Ogrodzieńcu działań należy wymienić:

- zarząd nad zamkiem w Podzamczu - największą atrakcją turystyczną gminy: 
prace konserwacyjne, punkt informacyjny, placówka gastronomiczna - Karcz
ma Rycerska, organizacja imprez masowych na zamku;

- zarząd nad ośrodkiem rekreacyjno-wypoczynkowym Krępa;
- utworzenie szkoły alpinizmu i speleologii zajmującej się organizacją kursów 

taternictwa jaskiniowego, kursów wspinaczki skałkowej;
- prowadzenie obiektu hotelarskiego Boner w Podzamczu;
- prowadzenie Muzeum Jurajskiego w Podzamczu;
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- promocja turystyczna gminy poprzez wydawanie własnych materiałów promo
cyjnych oraz reprezentowanie gminy na targach turystycznych (krajowych 
i zagranicznych);

- uczestnictwo w organizacji imprez kulturalno-sportowych w gminie;
- współpraca z instytucjami i osobami działającymi w sferze usług turystycz

nych w zakresie tworzenia wspólnej oferty turystycznej gminy.
W zarządzaniu turystyką na szczeblu lokalnym obserwuje się ostatnio wzrost 

znaczenia struktur niepodlegających bezpośrednio władzom gminy. Chodzi tu przede 
wszystkim o stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju gminy. Sytuacja ta wynika 
z potrzeby istnienia, z jednej strony partnera społecznego, z którym można by kon
sultować kwestie rozwoju turystyki, a z drugiej podmiotu umożliwiającego pozyski
wanie dotacji z funduszy niedostępnych dla sektora finansów publicznych.

Ogółem na obszarze badanych gmin działa kilkadziesiąt stowarzyszeń lokalnych, 
ws'ród których najprężniej w sferze turystyki działa dziewięć.

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu (gmina Alwernia) - stowarzy
szenie to jest głównym koordynatorem rozwoju turystycznego gminy; współ
pracuje aktywnie w ramach inicjatyw lokalnych i regionalnych (m.in. w Pier
ścieniu Jurajskim, z fundacją Partnerstwo dla Środowiska); w latach 1999-2002 
pozyskało stosunkowo duże środki finansowe na działania z zakresu aktywi
zacji turystycznej gminy.

2. Stowarzyszenie Ostaniec (gmina Jerzmanowice-Przegnia) - powstało 
w 1999 r. jako grupa inicjatywna mająca na celu propagowanie turystyki 
w gminie (powstanie stowarzyszenia było jednym z zadań zapisanych w stra
tegii rozwoju gminy); obecnie aktywnie uczestniczy w promocji gminy.

3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej - jest najdłużej działają
cym stowarzyszeniem lokalnym; powstało w 1978 r., od 1987 r. prowadzi Mu
zeum Ziemi Krzeszowickiej; aktywnie uczestniczy w pracach samorządu te
rytorialnego.

4. Stowarzyszenie Suloszowskie Forum Rozwoju - stowarzyszenie to założyli 
przedstawiciele władz gminy w celu występowania o środki na rzecz rozwo
ju turystycznego, dotychczas bez większych efektów, aczkolwiek podkreślić 
trzeba dużą aktywność w ubieganiu się o nie.

5. Stowarzyszenie Wsi Lipowieckiej - utworzone w gminie Babice; celem jest 
wspieranie rozwoju gminy, w tym rozwoju turystyki; gmina Babice przeka
zała stowarzyszeniu do użytkowania budynek gminny w Wygiełzowie; obec
nie stowarzyszenie prowadzi tam działalność gastronomiczną, w przyszłości 
zamierza także przystosować budynek do świadczenia usług noclegowych.

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa - zrzesza przedstawicieli branży turystycz
nej z Ojcowa; głównymi celami są: promocja turystyczna Ojcowa, wspiera
nie inwestycji zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, podnosze
nie estetyki Ojcowa, współpraca z OPN; Urząd Miasta i Gminy w Skale prze
kazał na rzecz stowarzyszenia jeden z budynków w Ojcowie (Bazar Warszaw
ski), z którego stowarzyszenie czerpie dochody na osiąganie celów statuto
wych.
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7. Fundacja Zamek Siewierski - celem fundacji jest promocja Siewierza oraz 
działania na rzecz odbudowy i udostępnienia turystycznego zamku; dotych
czasowa aktywność obejmuje przede wszystkim wydawanie materiałów pro
mocyjnych (folder).

8. Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn - tworzy ją ponad 440 osób, które są wła
ścicielami ruin średniowiecznego zamku; aktywność tego podmiotu koncen
truje się przede wszystkim na przystosowaniu zamku do ruchu turystyczne
go; dotychczas przeprowadzono szereg prac konserwatorskich m.in. zabezpie
czenie wejść do jaskiń, zabezpieczenie baszt „Sołtysiej” i „Okrągłej”, wypeł
nienie ubytków w murach zamku dolnego. Ogółem do 2002 r. koszt inwestycji 
ponoszonych przez wspólnotę gruntową na zamku wyniósł ponad 250 tys. zł. 
Wspólnota przekazuje także środki finansowe na inne cele: remont drewnia
nego kościoła w Zrębicach, budowę gimnazjum. Wspólnota Gruntowa Wsi 
Olsztyn jest najprężniej działającą ze wszystkich wspólnot gruntowych na 
obszarze badań.

9. Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn - powstało w 2000 r., wspólnie z UM 
w Olkuszu podejmuje działania na rzecz uatrakcyjnienia ruin zamku w Rabsz- 
tynie; dotychczas przeprowadzono prace konserwatorskie finansowane z bu
dżetu miasta, zorganizowano masowe imprezy (turniej rycerski).

Kolejne instytucje lokalne, które włączane są w system zarządzania turystyką to 
gminne ośrodki kultury i sportu. Instytucje te odpowiadają nie tylko za kreowanie 
oferty kulturalnej i sportowej gminy, ale dość często zarządzają majątkiem turystycz
nym gminy (np. Babice, Klucze, Niegowa, Olkusz, Wolbrom, Zielonki, Żarki). 
W kilku gminach jednostki te koordynują promocję gminy (Koziegłowy, Niegowa, 
Olsztyn, Trzyciąż, Zielonki, Żarki) oraz prowadza informację turystyczną (Jerzmano- 
wice-Przeginia, Klucze, Żarki).

Omawiając samorządowe instytucje zarządzania turystyką na szczeblu lokalnym, 
wskazać trzeba także na jednostki powołane przez zespoły gmin7. Dotyczy to przede 
wszystkim Jurajskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A., która utworzona została w 1997 
r. w ramach kontraktu dla województwa katowickiego. Wśród jej założycieli obok 
pięciu gmin (Klucze, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Wolbrom), znaleźli się także Polska 
Agencja Rozwoju Turystyki oraz prywatne firmy (m.in. Mostostal Zabrze). Kapitał 
założycielski spółki wynosił 500 tys. złotych, a udział gmin kształtował się na pozio
mie 30%. Spółka ta podejmowała w trakcie swojego istnienia działania z zakresu: 

’Obserwuje się proces powstawania nowych podmiotów w skali całego regionu, których podstawowym zakresem 
działania mają być sprawy turystyki. W granicach powiatu zawierciańskiego w trakcie rejestracji jest Jurajska 
Organizacja Turystyczna, która zrzeszać ma Starostwo Powiatowe w Zawierciu, samorządy gminne powiatu 
zawierciańskiego oraz podmioty sektora turystycznego. Podobne działania podjęte są także przez gminy powiatu 
częstochowskiego i myszkowskiego (wspólna lokalna organizacja turystyczna) oraz w Olkuszu, gdzie powstać 
ma Olkuska Organizacja Turystyczna. Początkowo podmiot ten ma ograniczać się do gminy Olkusz, ale 
w przyszłości rozważana jest możliwość rozwoju organizacji na teren całego powiatu. Należy dodać, że we 
wszystkich wyżej wymienionych przypadkach działania te są w początkowej fazie organizacji. Żaden z tych 
podmiotów nie został zarejestrowany sądownie do lipca 2003 r.
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promocji turystycznej gmin (udział w targach, wydawanie materiałów reklamowych), 
informacji turystycznej oraz organizacji imprez masowych (np. „Jura Extreme” - wy
ścigi psich zaprzęgów, giełdy minerałów). Jej zasadniczym celem miała być realiza
cja programu rozwoju turystyki Jura - czysta perła ukryta na obrzeżach metropolii 
przemysłowych Katowic i Krakowa. Niestety, ze względu na zlą kondycję finansową 
spółka została postawiona w stan upadłości w 2001 r.

4.3.2. Związek Gmin Jurajskich jako samorządowa instytucja 
zarządzania turystyką na szczeblu regionu

Problematyka zarządzania turystyką na szczeblu regionalnym stanowi domenę 
Związku Gmin Jurajskich (ZGJ). Jak już wcześniej sygnalizowano, instytucja ta uznana 
została przez badane gminy za głównego koordynatora działań na rzecz rozwoju 
turystycznego regionu.

Związek Gmin Jurajskich powstał jako oddolna inicjatywa samorządów gmin
nych w 1991 r. Inspiracją do powołania tej struktury była zarówno zmiana podejścia 
władz lokalnych do zagadnień rozwoju gminy, w tym także turystycznego, jak i pod
patrzone wzorce zachodnioeuropejskie. W 1990 r. Wyżyna Krakowsko-Częstochow
ska podzielona była na trzy województwa: częstochowskie, katowickie i krakowskie, 
co znacznie utrudniało podejmowanie kompleksowych działań w sferze turystyki. Jak 
pisze wieloletni przewodniczący ZGJ Adam Markowski (1999) „... kiedy powoływa
liśmy związek nie mieliśmy pojęcia co się za miedzą województwa dzieje ...”. Stąd też 
zrodziła się konieczność nawiązania współpracy. Na powołanie Związku Gmin Juraj
skich wpłynęły także doświadczenia zdobyte przez przedstawicieli samorządu lokal
nego podczas szkoleń i wyjazdu studyjnego do Francji. Bezpośrednie potwierdzenie 
tego faktu dał Markowski (2001), pisząc „... podczas tego wyjazdu zrozumiano, że 
w dziedzinie turystyki istnieje także potrzeba zrzeszania się, a przywiezione materia
ły promocyjne stanowiły pierwsze wzorce do naśladowania ...”.

Spotkanie założycielskie Związku Gmin Jurajskich odbyło się 17 grudnia 1991 r. 
w Hotelu Kmicic w Złotym Potoku. Początkowo akces członkowski złożyło 15 samo
rządów gminnych, co stanowiło minimalną liczbę członków wymaganych przy tej 
formie współpracy, jaką obrały gminy, czyli stowarzyszenia gmin. Rejestracja sądowa 
nastąpiła 10 czerwca 1992 r. w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Do końca 1992 r. 
Związek Gmin Jurajskich liczył już ponad 20 gmin (tab. 28). Podkreślić trzeba fakt, 
że członkami - założycielami były stosunkowo małe gminy wiejskie. Dopiero w po 
roku funkcjonowania przyłączyły się do struktur związkowych duże gminy miejskie: 
Częstochowa i Zawiercie, w 1994 r. - Kraków, a rok później Olkusz.

Od 1998 roku następuje rozwój terytorialny Związku Gmin Jurajskich poza ob
szar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Swój akces do związku zgłaszają gminy 
położone na obrzeżach regionu m.in., jak: Dąbrowa Górnicza (1998), Gołcza (1998), 
Lelów (1999), Siewierz (1999), Koziegłowy (2000), Myszków (2000), Bolesław 
(2001), Sławków (2001), Trzebinia (2001). Ostatnią z gmin, która wstąpiła w struk
tury Związku Gmin Jurajskich do 2002 r. jest miasto Poręba.
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Tab. 28. Rozwój terytorialny Związku Gmin Jurajskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych w dyrekcji ZGJ w Ogrodzieńcu i danych GUS.

Rok 
(stan na 
31XII)

Gminy r.......
Typ gminy Wielkość zaludnienia

członko
wskie 

[liczba)

chnia
[km')

wiejskie miejsko- miejskie 
wiejskie

[liczba gmin)

w tym
miasta 

na prawach 
powiatów

< 10 tys. 10 -30 30 -50 
tys, tys.

[liczba gmin]

> 50 tys.

1992 21 1972,1 16 4 1 13 7 1

1993 23 2217,3 16 4 3 13 7 3

1994 24 2539,3 16 4 4 13 7 4

1995 25 2690,0 16 5 4 13 7 5

1996 24 2570,2 15 5 4 12 7 5

1997 27 2838,1 17 6 4 14 7 1 5

1996 31 3283,6 20 6 5 17 7 1 6

1999 33 3603.0 22 7 4 3 19 8 1 5

2000 36 3886,2 23 8 5 3 20 9 2 5

2001 39 4069,4 24 9 6 3 22 9 3 5

2002 39 4109,4 24 8 7 3 22 9 3 5

Ryc. 25. Rozwój terytorialny Związku Gmin Jurajskich w latach 1991-2001
Źródło: opracowanie własne.

130



Działalność samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Do końca roku 2002 Związek Gmin Jurajskich zrzeszał już 39 gmin zarówno 
z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, jak i sąsiednich regionów fizyczno-geogra
ficznych.

Należy podkreślić, że z gmin „jurajskich” w strukturach związku nie uczestni
czyły do tej pory jedynie 3 gminy podkrakowskie: Czernichów, Liszki, Zabierzów oraz 
gmina Bukowno (powiat olkuski). W trakcie całego okresu funkcjonowania Związku 
Gmin Jurajskich tylko 3 gminy wystąpiły ze struktur związkowych, tzn.: Będzin, 
Mstów i Skała. Przy czym gmina Mstów pozostawała poza związkiem w okresie od 
1996 do 1999 r., kiedy to ponownie włączyła się w prace związku. Natomiast Będzin 
(rok wystąpienia - 1999) i Skała (rok wystąpienia - 2002) nie wyrażają do dnia dzi
siejszego chęci ponownego włączenia się w struktury ZGJ. Wydaje się, że zasięg prze
strzenny struktur Związku Gmin Jurajskich jest już jasno skrystalizowany i w świe
tle rozmów z przedstawicielami władz związku uzyskano informacje, że związek nie 
zamierza wychodzić poza obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i jej obrzeży.

Związek Gmin Jurajskich jest stowarzyszeniem gmin. Zgodnie z prawem o sto
warzyszeniach działalnością związku kierują: zgromadzenie ogólne, zarząd oraz ko
misja rewizyjna. Zgromadzenie ogólne tworzą przedstawiciele wszystkich gmin człon
kowskich z równym prawem głosów (każdej z gmin przysługuje jeden głos). Bezpo
średnio pracami ZGJ koordynuje zarząd, który liczy ośmiu członków, po trzech przed
stawicieli gmin z terenu województw śląskiego i małopolskiego wybieranych przez 
zgromadzenie ogólne oraz po jednym przedstawicielu największych miast członkow
skich: Krakowa i Częstochowy. Komisja rewizyjna składa się od trzech do pięciu osób, 
wybieranych spośród przedstawicieli gmin członkowskich. Bieżącą pracą Związku 
Gmin Jurajskich koordynuje biuro związku, które ma siedzibę w Ogrodzieńcu 
- w centralnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Za nadrzędne cele działalności Związku Gmin Jurajskich przyjęto w statucie:
- dążenie do integracji oraz gospodarczego i kulturowego rozwoju gmin człon

kowskich;
- rozwijanie, eksponowanie i wykorzystywanie bogactwa i piękna przyrodnicze

go, krajobrazowego oraz kulturowego swojej ziemi;
- ochrona interesów zrzeszonych gmin.

Wśród celów szczegółowych określono takie kwestie, jak:
- promocja turystyczna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej poprzez różnego 

rodzaju wydawnictwa i materiały reklamowe, akcje promocyjne w środkach 
masowego przekazu oraz udział w targach turystycznych;

- ochrona walorów krajobrazowych i przyrodniczych oraz opieka nad pomni
kami kultury;

- rozwój turystyki wiejskiej;
- pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi, 

chcącymi inwestować na terenie gmin członkowskich;
- opracowanie i popularyzacja projektów budownictwa mieszkaniowego i rekre

acyjnego dostosowanego do krajobrazu jurajskiego;
- współdziałanie w rozwoju infrastruktury technicznej, a w szczególności 
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poprawa stanu dróg, połączeń kolejowych, telekomunikacji, gazownictwa;
- konsultowanie planów rozwojowych gmin;
- organizacja szkoleń;
- współpraca z parkami narodowymi i krajobrazowymi.

W ogóle zadań postawionych przed Związkiem Gmin Jurajskich na czoło wy
suwają się kwestie rozwoju turystycznego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 
w szczególnos'ci działania z zakresu promocji turystycznej. Równie ważnym zadaniem 
jest szeroko pojęty rozwój turystyki wiejskiej i aktywnej, czyli form, które uznaje się 
powszechnie za wiodące na omawianym obszarze. Należy podkreślić, że od począt
ku swojej działalności Związek Gmin Jurajskich koncentruje się na działaniach okre
ślanych mianem działań „miękkich”. Instytucja ta nie pozyskiwała znacznych środków 
inwestycyjnych, jednak próby z tym związane były podejmowane (np. w 1993 r. pod
jęto starania o uzyskanie koncesji na utworzenie regionalnej rozgłośni radiowej Jura). 
W ciągu 12 lat swojego funkcjonowania Związek Gmin Jurajskich stał się głównym 
regionalnym koordynatorem rozwoju turystycznego Wyżyny Krakowsko-Częstochow
skiej. Skoncentrował on w swoich strukturach praktycznie wszystkie gminy z terenu 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, które ze względu na charakter przyrodniczy 
określają się mianem gmin jurajskich. W trakcie rozmów z przedstawicielami dyrek
cji ZGJ wielokrotnie wskazywano, że przyjęcie w struktury związku nowych człon
ków było przede wszystkim działaniem władz związku.

4.4. Obszary działań samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki 
oraz instrumenty ich realizacji

4.4.1. Promocja turystyczna
Funkcjonowanie gminy w warunkach gospodarki wolnorynkowej wymusiło ko

nieczność działań uznanych powszechnie za domenę sektora biznesowego. Dotarcie 
do potencjalnego nabywcy i przekazanie mu informacji o oferowanym produkcie, jego 
walorach, miejscu, warunkach zakupu, korzyści z jego nabycia, jak pisze Sikora 
(1998b), są warunkiem sukcesu na wolnym rynku. Stąd też władze lokalne myśląc 
o rozwoju gminy, muszą dążyć do tego, aby oferta gminna była powszechnie znana 
i uznawana za konkurencyjną, zwłaszcza oferta turystyczna gminy. O wyborze miej
sca wypoczynku w pierwszym rzędzie decyduje ogólny wizerunek miejscowości (re
gionu), jego identyfikowalność, a dopiero później konkretna usługa turystyczna.

Aktywność samorządów lokalnych w zakresie promocji turystycznej obserwowa
na jest zarówno na poziomie poszczególnych gmin, jak i całego regionu. Na szcze
blu lokalnym działań promocyjnych nie podejmuje tylko jedna z ogółu badanych gmin, 
tj. Michałowice. W pozostałych wskazywano, że działania promocyjne są prowadzo
ne, jednak w różnym zakresie i o różnej skali intensywności. Promocja turystyczna na 
szczeblu regionu jest natomiast domeną Związku Gmin Jurajskich.

Na poziomie gmin podobnie jak w przypadku struktur zarządzania turystyką, tak
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1 w promocji obserwuje się różne rozwiązania organizacyjno-prawne. W 9 gminach 
utworzono w tym celu odrębne referaty (Alwernia, Klucze, Łazy, Ogrodzieniec, Ol
kusz, Trzebinia, Wielka Wieś, Włodowice, Wolbrom). Do tej grupy należy dodać
2 gminy: Janów i Krzeszowice, w których problematyka promocji turystycznej stanowi 
zakres zadaniowy komórek do spraw rozwoju turystyki. Kolejne 2 gminy wykorzy
stują w promocji instytucje zewnętrzne. W Ogrodzieńcu promocja turystyczna jest 
podejmowana przez spółkę Zamek, a w Zielonkach przez Centrum Kultury, Promo
cji i Rekreacji. W pozostałych gminach zastosowano warianty polegające na przypi
saniu zagadnień promocji albo bezpośrednio przedstawicielom władzy lokalnej (Kro
czyce, Mstów, Olsztyn, Sułoszowa), albo innym pracownikom urzędu gminy. W 2 z nich 
wskazano na zespołowe działania, nie wyróżniając osoby bezpośrednio odpowiedzial
nej za ten zakres zadaniowy (Babice, Niegowa).

W promocji turystycznej badane gminy wykorzystują szereg narzędzi promocyj
nych (tab. 29). Z punktu widzenia obowiązujących w marketingu podziałów (Altkom 
1995) można je ująć w trzy podstawowe grupy: reklama, public relations (propagan
da turystyczna) i sprzedaż osobista.

Podstawowym środkiem promocji turystycznej wykorzystywanym przez więk
szość badanych gmin jest reklama skierowana do masowego odbiorcy. Jej zastosowa
nie wiąże się zarówno z podtrzymaniem istniejącego popytu turystycznego, jak i po
zyskaniem nowych nabywców oferty turystycznej gminy (Altkorn 1995). Gminy jed
nak dość ogólnie definiują odbiorcę swoich działań reklamowych. Z analizy materia
łów reklamowych wynika, że większość z nich nie ukierunkowuje się na konkretne
go odbiorcę ani w ujęciu geograficznym, ani w odniesieniu do określonych cech spo
łeczno-ekonomicznych. Jedynie w Alwerni, Babicach, Janowie i Ogrodzieńcu potra
fiono sprecyzować odbiorcę działań reklamowych, ale tylko i wyłącznie w wymiarze 
geograficznym. Trzeba podkreślić także, że dotychczasowa działalność reklamowa ma 
przede wszystkim charakter reklamy informującej. Wynika to z przekonania władz 
lokalnych o niskiej znajomości oferty turystycznej Wyżyny. Jak pisze Wiktor (1995), 
w okresie nieznajomości produktu i niewielkiej wiedzy o nim reklama winna zawie
rać przede wszystkim elementy informacji i edukacji, akcentując walory produktu, 
cechy nowości, oryginalność i zalety w stosunku do produktów już znanych. Nie ob
serwuje się natomiast działań, które przypominałyby kolejne fazy rozwoju reklamy 
(faza konkurencyjna i faza retencyjna, przypominająca) (Wiktor 1995).

Wśród środków reklamy na czoło wysuwa się internet. Wykorzystuje go 29 
z badanych gmin. Strona internetowa prowadzona jest także przez Związek Gmin Ju
rajskich (www.jura.info.pl). Niestety, nie we wszystkich gminach to medium wyko
rzystane jest należycie. Także strona regionalna choć dostarcza kompleksowych infor
macji o regionie (zasobach turystycznych, elementach zagospodarowania turystyczne
go, wydarzeniach kulturalno-sportowych), to dość pobieżnie przedstawia charaktery
stykę poszczególnych gmin. Trzeba podkreślić, że jest to w znacznej mierze zawinione 
przez pracowników poszczególnych gmin, które uzyskały prawo do samodzielnego 
kształtowania treści promocyjnej na stronie regionalnej.

Do zobrazowania wykorzystania intemetu jako środka przekazu reklamowego 
opracowana została metoda oceny punktowej, wzorowana na metodzie WAES
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Tab. 29. Instrumenty promocji wykorzystywane przez badane gminy
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Alwernia X X 0 X X 0 X - 0 X

Babice 0 0 X X 0 0 X
Bolesław 0 - 0 X
Gołcza 0 - 0
Iwanowice 0 - - - X -

Janów 0 X X X X X X 0 0 0 0
J.-Przeginla - X 0 X X 0 0 0
Klucze X X 0 X X 0 X 0 0 0 X

Koziegłowy X 0 X - - -

Kroczyce 0 0 0 0 X 0 0
Krzeszowice X X X X X X X 0 0 0 X

Lelów 0 X

Łazy 
Michałowice

0 0 0 X 0 0

Mstów 0 - 0 -

Niegowa 0 - - -
Ogrodzieniec X X X X X X X 0 0 0 X

Olkusz X X X X X X 0 0 0 0 0
Olsztyn 0 0 0 X 0 0 0
Pilica X - X X

Poraj 0 0 - - X

Przyrów 0 X X
Siewierz 0 0 X 0 -

Skała 0 0 X X 0 0
Sułosz owa 0 X X 0 0

Trzebinia X X 0 X X X 0 0 - X

Trzyciąż 0 X X - -

Wielka Wieś 0 X X 0 0 0

Włodowice X 0 0 X X 0 X 0 0
Wolbrom 0 0 0 0 0 0
Zielonki X 0 0 X X X 0 0 0 0
Żarki 0 0 X 0 0
Żarnowiec 0 -
ZGJ 0 X X X X X X 0 0 X 0

x najczęściej wykorzystywane, o wykorzystywane okazjonalnie , (-) nie stosowane
Źródło: opracowanie własne.

{Website Attribute Evaluation System) przedstawiona przez Kulagowskiego (2002). 
Strony internetowe oceniano na podstawie zasobów informacji oraz ich przejrzysto
ści i interaktywności. Dla każdego z tych kryteriów ustalono zestaw cech szczegóło
wych poddanych ocenie, który prezentuje tabela 30.

Z analizy informacji zawartych w tabeli 31 wynika, że nie wszystkie gminy 
przedstawiają swoje atuty turystyczne na stronach internetowych. Pod względem za
sobów informacyjnych na czoło wysuwa się dziewięć z oceną powyżej 12 punktów, 
są to: Klucze, Krzeszowice, Łazy Ogrodzieniec (po 14 punktów) oraz Janów, Jerzma
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nowice-Przeginia, Olkusz, Olsztyn i Włodowice (po 13 punktów). Dość wysoka oce
nę uzyskały także strony Alwerni, Trzebini, Wielkiej Wsi i Zielonek, jednak w ich 
przypadku obserwowano brak szerokiej informacji odnoszącej się bezpośrednio do 
turystyki. Pozostałe gminy cechuje stosunkowo wąski zakres informacji zamieszcza
nych na własnych stronach internetowych. Najczęściej zawierają one pobieżną charak
terystykę środowiska przyrodniczego i historii gminy, natomiast prawie w ogóle nie 
odnoszą się do oferty turystycznej.

Uwzględniając kryterium przejrzystości i interaktywności, wyróżnić należy 
przede wszystkim gminę Trzebinia, z maksymalną liczbą punktów, a także Ogrodzie
niec, Olkusz i Skałę. Dużym mankamentem gminnych stron internetowych jest brak 
połączeń z innymi stronami poświęconymi regionowi. Dość rzadko spotyka się także 
linki do stron sąsiednich gmin. Tylko dwie gminy dysponują serwisem internetowym 
w języku obcym (Krzeszowice, Trzebinia).

Często stosowanym środkiem reklamy przez badane gminy są materiały druko
wane takie, jak: foldery, mapy turystyczne, broszury, katalogi, ulotki reklamowe itp. 
Opracowania te cechuje coraz większa staranność wykonania oraz atrakcyjność sza
ty graficznej, jednakże w wielu wypadkach zastrzeżenia budzą układ treści, zakres 
informacji, wielkość nakładu i sposób udostępniania tych materiałów na zewnątrz. 
Zazwyczaj są to foldery poświęcone ogólnej charakterystyce gminy, a nie ofercie dla 
turystów. Urzędy gminne częściej udostępniają tego rodzaju materiały promocyjne 
gościom, którzy odwiedzają urząd niż rozpowszechniają je na zewnątrz.

Wśród gmin, które podejmują aktywne działania w zakresie publikacji własnych 
materiałów reklamowych wymienić należy: Alwernię, Janów, Klucze, Krzeszowice, Ogro
dzieniec, Olkusz, Trzebinię, Zielonki.

Tab. 30. Kryteria oceny stron internetowych jako instrumentu promocji turystycznej gminy

Obszar oceny Kryteria oceny Punkty

Zasoby serwisu 

internetowego 

(maks. 15 pkt.)

Ogólne Informacje przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne o gminie 
Historia gminy
Mapa gminy
Charakterystyka walorów turystycznych

1
1
1
2

Opis tras turystycznych 2
Przedstawienie obiektów bazy noclegowej 1 żywieniowej 2
Przedstawienie kompleksowych ofert pobytu na terenie gminy 2
Wydarzenia kulturalne i sportowe w gminie - kalendarz imprez 
Serwis poświęcony komunikacji publicznej
Serwis pogodowy

2
1
1

Przejrzystość Prosty adres strony Internetowej (nazwa gminy, pl) 2
i interaktywność Serwis w Języku obcym 2

(maks. 10 pkt) Informacje o ostatniej aktualizacji
Możliwość przesiania zapytania drogą elektroniczną

1
2

Linki do podmiotów turystycznych działających w gminie 
Linki do innych stron dotyczących regionu

2
1

Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 31. Ocena gminnych stron 
internetowych

Źródło: opracowanie własne.

Gmina Zasoby

Przejrzy
stość i 

interakty
wność

Suma 
punktów

Alwernia 11 6 17
Babice 5 4 9
Bolesław 6 5 11
Gołcza
Iwanowice 5 4 9
Janów 13 6 19
J. - Przeglnia 13 7 20
Klucze 14 5 19
Koziegłowy 4 4 8
Kroczyce 9 7 16
Krzeszowice 14 7 21
Lelów 3 3 6
Łazy 14 6 20
Michałowice - -
Mstów 4 1 5
Niegowa
Ogrodzieniec 14 8 22
Olkusz 13 8 21
Olsztyn 13 2 15
Pilica 7 4 11
Poraj 7 4 11
Przyrów 4 5 9
Siewierz 5 5 10
Skala 7 8 15
Sułoszowa 5 5 10
Trzebinia 9 10 19
Trzyciąż 5 2 7
Wielka Wieś 11 6 17
Włodowice 13 7 20
Wolbrom 5 5 10
Zielonki 10 6 16
Żarki 5 5
Żarnowiec
ZGJ 13 8 21

W przypadku Alwerni tematyka materiałów 
reklamowych poświęcona jest zabytkom, trasom tu
rystycznym oraz ogólnej charakterystyce gminy; 
wydano także mapę turystyczną. Ciekawą formę 
i układ materiałów promocyjnych przyjęła gmina 
Janów. Obok ulotek, które wydaje najczęściej we 
współpracy z sąsiednimi gminami, publikuje także 
miniprzewodnik, zawierający informacje o zabyt
kach gminy, szlakach turystycznych, obiektach noc
legowych oraz imprezach turystycznych. Co ważne, 
przewodnik ten przygotowywany i wydawany jest 
przez pracowników urzędu gminy. Większość map 
wydawanych przez gminę Janów powstaje w porozu
mieniu z sąsiednimi gminami. Dotychczas ukazały się 
mapy turystyczne pt.: Janów-Olsztyn, Janów-Przyrów, 
Janów-Niegowa.

Jeśli idzie o gminę Klucze, to obok przewod
nika po Pustyni Błędowskiej gmina publikuje folde
ry, ulotki i mapy turystyczne. Wszystkie te publika
cje mają ujednoliconą szatę graficzną oraz znak pro
mocyjny gminy8. W większości materiałów wyraź
nie podkreśla się możliwość aktywnego uprawiania 
sportów (paralotniarstwa, narciarstwa zjazdowego), 
co czyni ofertę turystyczną gminy stosunkowo czy
telną.

8 Gmina Klucze jako jedyna gmina z obszaru badań obok herbu stosuje w materiałach promocyjnych logo 
marketingowe.

Szeroki zakres materiałów publikowany jest 
także przez gminy: Krzeszowice, Ogrodzieniec, Ol
kusz, Trzebinię i Zielonki (foldery, mapy turystycz
ne itp.). W przypadku Ogrodzieńca wskazać należy 
na dwa podmioty, które podejmują tego typu dzia
łania. Pierwszym z nich jest urząd gminy (foldery 

o gminie, mapy turystyczne), a drugim - spółka Zamek, koncentrująca się przede 
wszystkim na reklamie zamku w Podzamczu i związanej z nim oferty kulturalnej. In
teresującym pomysłem wykazała się gmina Olkusz, która przygotowała zestaw sze
ściu tras wycieczkowych po mieście i do każdej z nich opublikowała folder reklamo
wy.

Z innych środków reklamy wykorzystywanych w promocji turystycznej są ogło
szenia i teksty sponsorowane. Instrument ten stosuje 18 z badanych gmin, przy czym 
8 stosunkowo często. Na uwagę zasługują szczególnie teksty sponsorowane, które 
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zamieszczane są zarówno w prasie codziennej, jak i branżowej9. Rzadziej wykorzy
stywane są cyfrowe nośniki informacji. Materiały informacyjne na nośnikach CD 
przygotowano jedynie w gminach: Krzeszowice, (reklama pałacu Potockich oraz Ogro
dzieniec (oferta gminnej spółki Zamek). W kilku przypadkach sygnalizowano korzy
stanie z reklamy radiowej i telewizyjnej. Jednak dotyczyło to raczej pomocy udzie
lonej stacjom telewizyjnym i radiowym w przygotowaniu materiału niż zamówieniu 
określonej usługi.

" Przykładem tego drugiego rozwiązania mogą być chociażby gminy Alwernia. Krzeszowice, które zamieszczają 
obszerną charakterystykę gmin w gazecie targowej związanej z Krakowskim Salonem Turystycznym.

Omawiając działania w zakresie reklamy turystycznej, wskazać należy na Zwią
zek Gmin Jurajskich - instytucję będącą głównym wydawcą materiałów reklamowych 
poświęconych regionowi. Według Markowskiego (2001) łączny nakład materiałów 
promocyjnych wydanych przez Związek Gmin Jurajskich przekroczył ponad 200 tys. 
egzemplarzy. Związek Gmin Jurajskich publikuje zarówno katalogi zawierające wy
kaz ofert turystycznych regionu, jak i wydania albumowe (m.in. Skarby Jury Krakow
sko-Częstochowskiej (2003) czy Jura Krakowsko-Częstochowska (2001), mapy tury
styczne (Jura Krakowsko-Częstochowska 1:100000 - kilka wydań) oraz przewodni
ki (Szlak Rowerowy Orlich Gniazd, Jura Krakowsko-Częstochowska (2003) wraz 
z mapą. Z innych środków reklamowych wymienić należy płytę CD-rom wydaną 
w 2001 i (informacje o obiektach turystycznych, mapa regionu, kilkaset zdjęć) oraz 
film reklamowy nakręcony w 1997 r. Film ten zrealizowany został z użyciem najnow
szych technik zdjęciowych (np. zdjęć lotniczych) i prezentuje walory całego obszaru 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (nagrodzony na targach turystycznych w War
szawie). W ostatnim czasie Związek Gmin Jurajskich przygotował także multimedialną 
prezentację poświęconą regionowi, którą wykorzystano w jego promocji podczas 
Work-Shopu organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną dla dziennikarzy 
w Warszawie oraz na Forum Turystyki w Krakowie (czerwiec 2003). Podkreślić trzeba 
także, że Związek Gmin Jurajskich oferuje poszczególnym gminom możliwość opra
cowania dla nich odrębnych materiałów promocyjnych, w tym folderów, kalendarzy, 
widokówek itp.

Oprócz reklamy ważną grupę działań promocyjnych stanowi propaganda tury
styczna (public relations). Różnica pomiędzy reklamą a propagandą turystyczną wią- 
że się przede wszystkim z adresatem działań promocyjnych. Jak pisze Altkom (1995), 
bezpośrednimi odbiorcami propagandy są nie tyle potencjalni nabywcy oferty tury
stycznej, ile osoby będące liderami opinii społecznej (dziennikarze, wydawcy, auto
rzy turystycznych reportaży itp.). Komunikacja z rynkiem odbywa się w tym wypad
ku drogą pośrednią. Odrębność tych środków wiąże się także z faktem, że możliwo
ści sterowania sferą public relations są w porównaniu z reklamą znacznie mniejsze.

Do najczęściej stosowanych instrumentów propagandy turystycznej należy zali
czyć konferencje prasowe, występy przedstawicieli gminy w telewizji i radio lub bez
płatne podróże dla dziennikarzy (Altkom 1995).
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Z punktu widzenia omawianego regionu wskazać należy na stosunkowo małe 
zainteresowanie samorządów lokalnych w zakresie kształtowania korzystnego wize
runku gminy na zewnątrz. Na szczeblu gminnym oprócz gmin: Alwernia, Janów, Klu
cze, Ogrodzieniec, Olkusz, Olsztyn działania te praktycznie nie są stosowane10. Znacz
nie aktywniej instrument ten wykorzystywany jest przez Związek Gmin Jurajskich. 
Wspomnieć należy tutaj zarówno o udziale przedstawicieli ZGJ w licznych konferen
cjach pos'więconych rozwojowi turystyki (np. Forum Turystyki w Krakowie organi
zowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski; Work-Shop w Warsza
wie, sympozja agroturystyczne), jak i organizacji imprez typu study-press dla dzien
nikarzy z kraju i za granicy. Przykładem tego typu aktywności ZGJ była obsługa grupy 
touroperatorów i dziennikarzy węgierskich, którzy odbywali podróż studyjną po Pol
sce. Interesującą formę public relation zastosowały także gminy Janów, Kroczyce oraz 
Ogrodzieniec, które brały udział w konkursie Radia Katowice „Złota Miejscowość 
Radia Katowice”.

111 Przykładem zachowań przeczących istocie propagandy turystycznej mogą być wypowiedzi burmistrza Pilicy, 
który na lamach prasy wyraża sąd o małych możliwościach oferty turystycznej gminy.

Z propagandą turystyczną wiąże się zagadnienie współpracy międzynarodowej 
samorządów gminnych. Kontakty kulturalne i sportowe mogą znacząco kształtować 
wizerunek gminy czy regionu za granicą. Spośród 33 badanych gmin współpracę za
graniczną podjęło 11 gmin: Alwernia, Babice, Klucze, Łazy, Ogrodzieniec, Olkusz, 
Olsztyn, Poraj, Trzebinia, Włodowice, Wolbrom, Żarki - przy czym kilka z nich na
wiązało kontakty z więcej niż jedną gminą. Warto także zauważyć, że niektóre gmi
ny wybrały swoich partnerów zagranicznych m.in. pod kątem współpracy na polu tu
rystyki. Na przykład gmina Ogrodzieniec współpracuje z gminą Spiskie Podhradie. 
Obie te gminy łączą problemy wykorzystania średniowiecznych zamków obronnych 
w turystyce. Innym przykładem może być gmina Alwernia, która w ramach kontaktów 
z gminą Evron we Francji gościła zagranicznych specjalistów do spraw turystyki.

Przykładem współpracy promocyjnej na szczeblu krajowym mogą być natomiast 
kontakty gminy Krzeszowice z Radą Miasta Krakowa, które wykorzystywane są mię
dzy innymi do promocji oferty związanej z pałacem Potockich czy popularyzacji im
prez kulturalnych odbywających się w Krzeszowicach.

Kolejną grupę działań promocyjnych stanowi sprzedaż osobista polegająca na 
nawiązaniu kontaktu osobistego między sprzedającym a kupującym i dwustronnym 
przekazie informacji, bez których zawarcie transakcji byłoby niemożliwe (Altkorn 
1995).

Z punktu widzenia promocji turystycznej gmin w ramach sprzedaży osobistej na 
uwagę zasługują dwa instrumenty. Pierwszym z nich są targi turystyczne, drugim 
- informacja turystyczna, rozumiana jako materialnie istniejący podmiot. Wynika 
to z faktu, że nie tylko dostarcza ona turyście ogółu niezbędnych informacji, ale czę
sto doradza także wybór konkretnej oferty.

Pod względem aktywności targowej istotną rolę pełni Związek Gmin Jurajskich, 
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który corocznie uczestniczy w kilkunastu imprezach targowych w kraju i za granicą. 
Wśród imprez zagranicznych należy wymienić Międzynarodowe Targi Turystyczne 
w Berlinie (największa impreza targowa poświęcona turystyce na kontynencie euro
pejskim) oraz zamiennie targi w Brnie, Budapeszcie, Kopenhadze czy Pradze. W kraju 
Związek Gmin Jurajskich corocznie prezentuje ofertę regionu na takich imprezach 
targowych, jak: „Glob” w Katowicach, „Krakowski Salon Turystyczny” w Krakowie, 
„TT Warsaw Tour&Travel”, Targi „Lato” w Warszawie, „Beskidy” w Bielsku-Białej, 
„Giełda Agroturystyczna” w Częstochowie, „Tour Salon” w Poznaniu, „Na Styku 
Kultur” w Lodzi". Na ostatnich targach „Glob” w Katowicach Związek Gmin Juraj
skich przygotował jedno z największych stoisk wystawienniczych o powierzchni po
nad 55 m2 (przeciętna wielkość stoiska 4-6 m2) wraz ze specjalnie skonstruowaną 
w tym celu ścianą wspinaczkową.

Aktywność targowa samorządów gminnych jest znacznie mniejsza. Spośród ba
danych gmin własne stoiska na targach turystycznych mają corocznie tylko Krzeszo
wice („Krakowski Salon Turystyczny”, „Małopolska Giełda Agroturystyczna”) i Klu
cze („Małopolska Giełda Agroturystyczna”). Natomiast na stoiskach Związku Gmin 
Jurajskich aktywnie promują się gminy Alwernia, Janów, Klucze, Ogrodzieniec, Wiel
ka Wieś. W pozostałych gminach spotyka się działanie polegające na przesyłaniu 
materiałów promocyjnych do ZGJ w celu prezentacji na regionalnym stoisku targo
wym (Krzeszowice, Olkusz, Wolbrom). Jednak nie wszystkie gminy stosują takie roz
wiązanie, choć jest to bezpłatne.

Odnosząc się do kwestii informacji turystycznej, wskazać należy na znaczne 
niedobory w tym zakresie. Tylko w kilku gminach funkcjonują punkty informacji tu
rystycznej, przy czym najczęściej prowadzone są one w ramach działalności gminnych 
ośrodków kultury. Rozwiązanie takie zastosowano w gminach: Jerzmanowice-Przegi- 
nia, Klucze, Krzeszowice (2 punkty). W Babicach informacją turystyczną zajmuje się 
wyznaczony pracownik urzędu gminy, ale tylko w godzinach pracy urzędu. W Olku
szu i Skale punkty te działają dzięki oddziałom PTTK. Na szczeblu regionalnym in
formację turystyczną obsługuje Związek Gmin Jurajskich.

4.4.2. Pobudzanie przedsiębiorczości w sferze turystyki
Ważnym aspektem działań władz lokalnych na rzecz rozwoju turystyki jest two

rzenie odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz napływu 
inwestycji zewnętrznych. Władze lokalne dążąc do ożywienia lokalnej gospodarki 
turystycznej, mogą zastosować szereg instrumentów (prawnych, finansowych, organi- 
zacyjno-doradczych) takich, jak: doradztwo i pomoc w zakresie lokalizacji inwesty
cji, w tym przede wszystkim miejscowy plan zagospodarowania turystycznego, instru
menty podatkowe (podatek od nieruchomości, jego wysokość oraz oferowane zwol
nienia przedmiotowe i podmiotowe), szkolenia dla mieszkańców w zakresie podejmo-

" W 2002 r. Związek Gmin Jurajskich uzyska! na łódzkich targach tytuł „Mistera informacji”, przyznawany 
corocznie najlepszemu wystawcy targowemu.
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wania działalności gospodarczej czy partycypacja finansowa gminy w kosztach inwe
stycji (partnerstwo publiczno-prywatne). W realizacji powyższego postulatu władze 
gminy mogą wykorzystywać także typowe instrumenty reklamowe. Poprzez reklamę 
można zarówno docierać do potencjalnych inwestorów (informacja o możliwościach 
inwestycyjnych w gminie), jak i kształtować postawy mieszkańców.

Rozpatrując problematykę wspierania przedsiębiorczości w odniesieniu do sfe
ry turystyki, należy wskazać na dwie zasadnicze grupy działań z tym związanych. 
Pierwszą grupę stanowią działania bezpośrednio nakierowane na sferę turystyki. Drugą 
działania związane z ogólnym pobudzeniem przedsiębiorczości, które nie pozostają bez 
wpływu na możliwości rozwoju sektora turystycznego.

Do najistotniejszych działań bezpośrednio związanych z przedsiębiorczością 
w sferze turystyki na omawianym obszarze zaliczyć należy system wsparcia agrotu
rystyki. Działania te realizowane są zarówno na szczeblu samorządów poszczególnych 
gmin, jak i w ramach Związku Gmin Jurajskich. Znaczącą rolę w tym procesie od
grywają Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Większość z badanych gmin organizowało lub współuczestniczyło w organiza
cji szkoleń z zakresu agroturystyki dla mieszkańców. Niektóre zachęcały placówki edu
kacyjne do tworzenia klas o profilu agroturystycznym (np. gmina Trzyciąż). Ogółem 
szkolenia z zakresu agroturystyki odbyły się w 21 gminach, a w kilku gminach szko
lenia te miały charakter wyjazdów studyjnych (np. Jerzmanowice-Przeginia, Pilica). 
W wielu z badanych gmin sygnalizowano także, że ze względu na małe zaintereso
wanie mieszkańców szkolenia odbyły się tylko jeden raz. Natomiast w gminach: Ja
nów, Kroczyce, Ogrodzieniec szkolenia organizowane są cyklicznie. Przypadek Janowa 
jest o tyle istotny, że do zadań pracownika do spraw turystyki w urzędzie gminy przy
pisano szkolenia z zakresu agroturystyki. Interesujący pomysł wsparcia gospodarstw 
agroturystycznych wdraża gmina Ogrodzieniec, która zachęca je do współpracy ze 
spółką Zamek w tworzeniu kompleksowych ofert wypoczynkowych.

Prócz szkoleń osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne mogą liczyć ze 
strony urzędów gmin na bezpłatną reklamę na gminnych stronach internetowych, 
w gminnych materiałach promocyjnych oraz publikacjach ZGJ. W gminach Klucze 
i Krzeszowice właścicielom gospodarstw agroturystycznych stworzono także możli
wość uczestniczenia bezpłatnie w targach turystycznych. Pomoc dla gospodarstw agro
turystycznych nie obejmuje natomiast dofinansowania działań inwestycyjnych czy sys
temu pożyczkowo-kredytowego. W tym zakresie mogą oni jedynie liczyć na informa
cje o programach wsparcia finansowego wdrażanych ze środków UE oraz innych fun
duszy pomocowych. Żadna z gmin nie zastosowała także specjalnych zwolnień i upu
stów od podatku rolnego dla osób prowadzących działalność agroturystyczną, najczę
ściej tłumacząc się tym, że podmioty te i tak są zwolnione z podatku dochodowego.

Aktywnie w zakresie rozwoju agroturystyki działa Związek Gmin Jurajskich. 
W latach 1996-1997 przeprowadził kompleksowe działania w ramach programu „Agro- 
Jura - aktywizacja i integracja działań związanych z agroturystyką na terenie Wyży
ny Krakowsko-Częstochowskiej”. Celem programu było zwiększenie bazy agrotury
stycznej. Łącznie szkoleniami objęto 400 rolników zainteresowanych tą formą aktyw
ności gospodarczej. Każde z biorących udział w programie gospodarstw zostało ska
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tegoryzowane zgodnie z normami zachodnioeuropejskimi. Łączy koszt projektu wy
niósł 40 tys. euro, które Związek Gmin Jurajskich pozyskał z funduszu PHARE (Mar
kowski 2001).

W 2001 r. z inicjatywy Związku Gmin Jurajskich powstało Jurajskie Stowarzy
szenie Turystyki Wiejskiej, które skupiło 40 gospodarstw agroturystycznych z terenu 
całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Obecnie w strukturach stowarzyszenia 
działają 84 gospodarstwa z 20 gmin objętych badaniami12. Do głównych celów sto
warzyszenia należą (Markowski 2001): wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej w re
gionie, wymiana i upowszechnianie dos'wiadczeń turystyki wiejskiej, w tym agrotu
rystyki, propagowanie i pomoc w realizacji różnych form samopomocy organizacyj
nej i finansowej, umacnianie tożsamości regionalnej, promocja i wspieranie rozwoju 
społeczno-gospodarczego i in. Należy podkreślić, że stowarzyszenie stało się ważnym 
partnerem dla struktur samorządowych w zakresie działań na rzecz rozwoju agrotu
rystyki (m.in. przejęło na siebie ciężar w zakresie organizacji szkoleń). Gminy nato
miast zobowiązały się do finansowego i organizacyjnego wsparcia działań stowarzy
szenia13.

12 Gmina Janów - 21 gospodarstw, Klucze - 7, Kroczyce - 9. Krzeszowice - 4, Niegowa - 7. Ogrodzieniec - 6, 
Olsztyn - 3, Skala - 9 (głównie kwatery prywatne), Sułoszowa - 6 oraz Alwernia, Bolesław, Koziegłowy, Lelów, 
Olkusz, Pilica, Przyrów, Wolbrom, Włodowice, Żarki - po jednym (Agroturystyka. Jurajskie Stowarzyszenie 
Turystyki Wiejskiej 2003).
” Do chwili obecnej pomoc udzielana przez samorządy gminne Jurajskiemu Stowarzyszeniu Turystyki Wiejskiej 
jest raczej znikoma. Finansowe wsparcie odnotowano jedynie w przypadku gmin Olsztyn i Janów, które 
współfinansowały koszty tablic reklamowych przygotowanych przez członków JSTW.

Wśród innych działań podejmowanych przez samorządy na rzecz rozwoju przed
siębiorczości w sektorze turystyki wskazać należy stymulowanie napływu nowych 
inwestycji turystycznych. W tym celu stosowane są różne instrumenty oddziaływania, 
z wyraźną przewagą instrumentów reklamowych, jak zamieszczanie ofert inwestycyj
nych w katalogach branżowych, w prasie, na stronie internetowej gminy, a także pro
mocja na targach inwestycyjnych.

Praktycznie wszystkie badane gminy dysponują terenami lub obiektami, które 
mogą być wykorzystane pod nowe inwestycje turystyczne, np. często wskazywano na 
budynki szkolne czy urządzenia rekreacyjno-sportowe. Jednak stosunkowo niewielka 
liczba gmin wykazuje aktywność w zakresie ich promocji. Wśród pozytywnych przy
kładów można podać gminy: Krzeszowice (poszukiwanie inwestora dla pałacu Potoc
kich w celu przekształcenia obiektu w centrum konferencyjno-hotelowe), Olkusz (po
szukiwanie inwestora dla hotelu Olkusz; m.in. umieszczenie ofert w prasie branżowej, 
listy intencyjne do Orbis S.A. i in.), Alwernia (pałac w Porębie-Żegotach), Sułoszo
wa (teren TARNASU), Ogrodzieniec (Jurajski Park Wodny, ośrodek wypoczynkowy 
w Krępie), Trzebinia (tereny rekreacyjne nad zbiornikami wodnymi) oraz Janów, Klu
cze, Wolbrom i Zielonki. Problemem okazuje się także nieuregulowana kwestia wła
sności gruntów czy brak aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. Więk
szość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego straciła swoją ważność 
w 2003 r.

141



Samorząd lokalny a rozwój turystyki ...

Badane gminy rzadko podejmują aktywność w zakresie tworzenia komplekso
wych ofert inwestycyjnych, obejmujących opracowanie koncepcji zagospodarowania, 
przygotowanie terenu pod inwestycje, partycypację finansową w kosztach inwestycji 
itp. Przykładem takiego działania może być jedynie gmina Ogrodzieniec, która reali
zuje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego budowę centrum konferencyjno-re- 
kreacyjnego Jurajski Park Wodny w Ogrodzieńcu. Gmina w tym celu powołała spół
kę prawa handlowego z inwestorem zewnętrznym. Dotychczasowy wkład własny 
gminy w tę inwestycję wyniósł 2,2 min złotych (2,16 min aport rzeczowy w postaci 
gruntów i 0,05 min - wpłata gotówkowa).

Z gmin, które pozyskały w latach 1995-2002 ważniejsze inwestycje w sektorze 
turystycznym należy wymienić: Alwernię (budowa Parku Turystyki i Rozrywki RMF 
FM w Nieporazie; sprzedaż inwestorowi zewnętrznemu pałacu w Porębie-Żegotach), 
Jerzmanowice-Przeginię (Greenhotelik w Jerzmanowicach), Kroczyce (gmina w po
łowie lat 90. pozyskała inwestora - firmę Bodeko - dla gminnego hotelu Ostaniec; 
obecnie obiekt ten jest jednym z głównych ośrodków hotelowo-wypoczynkowych na 
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej), Krzeszowice (pole golfowe w Paczółtowicach 
wraz z ośrodkiem rekreacyjnym), Niegową (zamek w Bobolicach - plany przekształ
cenia obiektu w centrum konferencyjno-hotelowe), Wielką Wieś (motel Jurajski), Zie
lonki (hotel Twierdza - gmina pozyskała na ten cel środki z unijnego programu Pha
re Tourin III), Olkusz (obiekty noclegowe, m.in. motel Victoria, hotel Cabala-Com
plex), Siewierz (hotel). Trzeba jednak podkreślić, że nie wszystkie wspomniane inwe
stycje są bezpośrednim efektem działań władz lokalnych. Jednak już sam fakt ich re
alizacji świadczyć może o pozytywnym nastawieniu gminy do tej kwestii.

Najczęściej stosowanym instrumentem ogólnego oddziaływania na rozwój lokal
nej przedsiębiorczości jest podatek od nieruchomości. Gminy stosują w tym zakresie 
rozwiązania polegające zarówno na ustaleniu niższej stawki podatkowej niż bazowa, 
jak i wprowadzeniu zwolnień przedmiotowych i podmiotowych. Kilka gmin przyjęło 
uchwałę o całkowitym zwolnieniu z tego podatku inwestorów tworzących nowe miej
sca pracy (np. Łazy, Siewierz). W wielu innych gminach wskazywano, że o zastoso
waniu takiego instrumentu każdorazowo podejmuje decyzję rada gminy.

Różnice stawek podatku od nieruchomości w badanych gminach są znaczące. 
Na najwyższym poziomie podatek ten ustalany jest w gminie Babice. Gmina ta jako 
jedyna stosuje stawkę zbliżoną bądź równą stawce ministerialnej (w latach 2000-2002 
stawka ta była ustalona na poziomie ministerialnym; dopiero w 2003 r, obniżono 
ją nieznacznie - o 0,21 zł./m2). Najniższe stawki bazowe zanotowano w gminach: Jerz- 
manowice-Przeginia (12,20 zl./m2), Lelów (12,64 zł./m2) oraz Skała (12,0 zł./m2). 
Natomiast w kilku gminach zastosowano obniżone stawki podatku od nieruchomości 
dla wybranych rodzajów działalności gospodarczej. We Włodowicach w 2003 r. wpro
wadzono stawkę 7,50 zł. za lm2,obejmując nią usługi turystyczne. W Sułoszowej staw
ką 9,20 zł./m2 objęto wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, z wyłączeniem pla
cówek gastronomicznych i punktów detalicznych sprzedaży napojów alkoholowych. 
Obniżona stawka w gminie Bolesław (9,50 zł./m2) dotyczy usług i rzemiosła prowa
dzonych w formie działalności jednoosobowej, w Janowie (9,63 zł./m2) - wszystkich 
podmiotów świadczących usługi, w Ogrodzieńcu (12,0 zł./m2) - usług turystycznych,
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Tab. 32. Wysokość stawki podatku od nieruchomości w badanych gminach w latach 2000-2003

GMINA podstawowa obniżona podstawowa obniżona podstawowa obniżona podstawowa obniżona

Alwernia 12,65 - 13,90 14,60 - 14,60 -
Babice 14,36 - 15,86 16,83 - 17,10 -
Bolesław 13,BO 8,00 14,35 8,50 15,24 9,00 15,70 9,50
Gołcza 14,00 13,00 (h) 15,50 14,40 (h) 16,50 15,5 (h) 16,50 15,50 (w)

11,00 (u) 12,20 (u) 12,2 (U) 12,20 (h)
Iwanowice 12,00 - 13,50 14,50 - 14,50 -
Janów 14,00 10,00 (w) 15,41 11,04 (w) 16,35 11,70 (W) 16,35 12,02 (w)

8,00(u) 8,83 (u) 9,37 (u) 9,63(u)
J.-Przeginia 10,10 - 10,80 11,70 12,20
Klucze 12,80 - 14,20 15,07 16,50
Koziegłowy - 13,50 13,90 14,30
Kroczyce 14,90 14,90 15,30
Krzeszowice 11,20 12,84 13,25
Lelów 9,54 10.53 12,62 12,64
Łazy 11,00 13,50 14,00 15,00
Michałowice 11,00 12,50 13,00 14,00
Mstów 11,00 14,20 15,26 16,20
Niegowa 11,23 12,00 12,72 13,00
Ogrodzieniec 13,80 14,60 15,00 16,00 12,0 (u.t.)
Olkusz 13,90 14,82 15,86 16,22 -
Olsztyn 14,50 X 15,00 X 15,50 X 16,00 X
Pilica 12,50 - 14,00 15,03 15,38 -
Porał 15,22 15,65 •
Przyrów 15,70 16,50
Siewierz 10,40 11,50 12,30 14,00 -
Skała 11,62 12,20 -
Sułoszowa 13,50 8,80 14,20 9,20
Trzebinia 12,80 - 15,86 15,06 15,49
Trzyciąż 12,00 13,25 14,06 14,38
Wielka Wieś 14,00 11,00(u) 15,00 15,80 16,00
Włodowice 11.67 12,84 14,00 15,00 7,50 (u.t.)
Wolbrom 14,20 15,20
Zielonki 13,50 14,85 14,85 15,70
Żarki 13,80 14,30 14,60
Żarnowiec 11,00 13,00 14,00 - 14,60 •

x - w gminie Olsztyn stosuje się stawkę obniżoną zależnie od powierzchni 
u - usługi, h - handel, w - działalność produkcyjna, u.t. - usługi turystyczne 
Źródło: badania własne.

a w Gołczy (12,20 zł./m2) - działalności handlowej.
Wśród innych instrumentów wykorzystywanych przez samorządy lokalne w celu 

pobudzenia przedsiębiorczości należy wymienić szkolenia dla mieszkańców (25 gmin), 
pomoc w procedurze legalizacji inwestycji (17 gmin), sprzedaż gruntów i obiektów 
komunalnych po cenach preferencyjnych (13 gmin) oraz przygotowanie terenów pod 
inwestycje (10 gmin). W 22 gminach wskazano także, że dokonano zmiany w miej
scowych planach zagospodarowania przestrzennego, aby umożliwić rozpoczęcie inwe
stycji przez podmioty gospodarcze. W kilku przypadkach działania te odnosiły się 
bezpośrednio do usług turystycznych (m.in. Janów, Koziegłowy, Krzeszowice, Olsz
tyn, Ogrodzieniec, Olkusz, Siewierz).
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4.4.3. Przystosowanie przestrzeni gminy do pełnienia funkcji 
turystycznej

Działania związane z przystosowaniem przestrzeni gminy do pełnienia funkcji 
turystycznej obejmują cztery zasadnicze grupy:

- rozwój infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenów rekreacyj
nych;

- estetyzacja przestrzeni gminy oraz odnowa obiektów zabytkowych;
- zapewnienie bezpieczeństwa turystom przebywającym na terenie gminy;
- rozwój infrastruktury społeczno-technicznej.
Dotychczasowa aktywność badanych gmin na rzecz rozwoju infrastruktury tu

rystycznej koncentrowała się głównie na tworzeniu i wyznaczaniu szlaków turystycz
nych. W 17 gminach w latach 1997-2002 wytyczono nowe trasy rowerowe, przy czym 
w większości wypadków była to samodzielna inicjatywa gmin. Oprócz tras rowero
wych powstały także szlaki spacerowe (np. Kroczyce), ścieżki historyczno-przyrod- 
nicze (Szlak Warowni Ogrodzienieckich w gminie Ogrodzieniec; gmina Trzebinia), 
szlaki konne (Janów, Olsztyn). Nowe szlaki turystyczne tworzono także na szczeblu 
regionalnym. Wymienić tutaj trzeba Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd, które
go inicjatorem i realizatorem był Związek Gmin Jurajskich oraz Transjurajski Szlak 
Konny, wyznaczony przez PTTK we współpracy z Związkiem Gmin Jurajskich.

Rzadziej samorządy gminne przystępowały do oznakowania przestrzeni gminy 
tablicami informacyjnymi. O ile pojedyncze tablice ustawiono w centralnych punktach 
większości z badanych gmin, o tyle kompleksowe działania w tym zakresie podjęte 
zostały tylko w Alwerni, Babicach, Janowie, Kluczach, Krzeszowicach, Ogrodzieńcu 
i Trzebini. Żadna z badanych gmin nie wprowadziła do połowy 2003 r. oznakowania 
zgodnego z wytycznymi Polskiej Organizacji Turystycznej. Dopiero na rok 2004 prze
widziano ustawienie takich tablic w gminach: Alwernia, Babice, Klucze, Olkusz, 
Wielka Wieś oraz Trzebinia14.

14 Działania te zostały dofinansowane w ramach programu IDENTUR.
15 Obecnie gmina Ogrodzieniec rozważa utworzenie spółki z prywatnym inwestorem, która zajmowałaby się 
rozlewnią wody mineralnej oraz medycyną niekonwencjonalną, wnosząc do spółki aportem tereny 
po zlikwidowanej cementowni Wiek.
16 Za inwestycję tę gmina Zielonki otrzymała w 2000 r. pierwsze miejsce w konkursie „Przebiśnieg 99” 
organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.

W kilku gminach struktury samorządowe włączyły się w rozwój bazy noclego
wej. Dużą aktywnością w tym zakresie cechuje się gmina Ogrodzieniec (zaadaptowa
nie budynku w Podzamczu na obiekt noclegowy zarządzany przez gminną spółkę 
Zamek, budowa centrum konferencyjno-rekreacyjnego Jurajski Park Wodny)15. Przy
kładem takich działań jest również gmina Zielonki, która w 1999 r. pozyskała w ra
mach programu Phare Tourin III środki na adaptację Fortu Marszowiec na obiekt ho
telowy16. W gestii gminy pozostaje także Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy w Korz- 
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kwi, użytkowany przez Komendę Chorągwi Krakowskiej ZHP17. W 2003 r. gmina 
podjęła uchwałę o zakupie od Agencji Mienia Wojskowego terenów w Węgrzcach, gdzie 
planuje się m.in. realizację inwestycji w infrastrukturę wystawienniczo-hotelową.

l7Zarząd Gminy Zielonki zwolnił ZHP od ponoszenia opłaty dzierżawnej w zamian za przeprowadzane w obiekcie 
prace remontowo-konserwatorskie.
IK Łączny koszt projektu wynosi 1,75 min zł.

Gminne obiekty noclegowe prowadzone są także w Janowie (schronisko młodzie
żowe w Siedlcu, camping w Złotym Potoku), Olsztynie (schronisko w Biskupicach), 
Kluczach (obiekt hotelowy w Jaroszowcu), Wolbromiu (obiekt hotelowy Les'na 
w Wolbromiu; oddany w zarząd Klubu Sportowemu Przebój), Trzebini (pokoje gościn
ne w Dworze Zieleniewskich - instytucja kultury), Sułoszowej (schronisko w Woli 
Kalinowskiej), Olkuszu (MOSiR).

Wśród gmin, które podjęły w ostatnich latach działania inwestycyjne związane 
z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych należy wymienić gminę Janów (zago
spodarowanie stawu Amerykan w Złotym Potoku dla potrzeb kąpieli i sportów wod
nych: remont zbiornika, budowa obiektów rekreacyjnych, utworzenie piaszczystych 
plaż)18, Włodowice, (budowa zalewu kąpielowego wraz z infrastrukturą towarzyszą
cą), Ogrodzieniec (wspólnie z parkami krajobrazowymi wyposażono w urządzenia re
kreacyjne tereny wokół Góry Birów w Podzamczu: platformy widokowe, miejsca bi
wakowe, Robinsoniada - wioska dziecięca).

Inwestycje w infrastrukturę sportową dotyczą przede wszystkim budowy hal i sal 
sportowych oraz stadionów i boisk. Tylko w 3 gminach: Klucze, Olkusz i Wolbrom 
działania te wiązały się z powstaniem bądź modernizacją obiektów kąpielowych. 
W Kluczach i Wolbromiu oddano do użytku kryte baseny kąpielowe, a w Olkuszu prze
prowadzono prace remontowe w kompleksie odkrytych basenów na Czarnej Górze.

Ważną grupę działań stanowią działania związane z podnoszeniem poziomu 
estetyki gminy. Obok prac konserwatorskich (m.in. utrzymanie zieleni itp.) władze lo
kalne próbują kształtować odpowiednie postawy mieszkańców. Praktycznie we wszyst
kich gminach przeprowadzane są konkursy na najczystszą i najbardziej atrakcyjną 
wizualnie posesję, jednak nie wszędzie cieszą się one zainteresowaniem mieszkańców. 
Warto w tym miejscu wymienić gminę Klucze, a dokładnie wioskę Rodaki, której 
mieszkańcy samodzielnie przeprowadzili szereg prac w zakresie podniesienia pozio
mu estetyki (w tym także oznakowanie wsi tablicami informacyjnymi, utworzenie 
klombów z kwiatami itp.).

Szersze działania na rzecz podniesienia poziomu estetyki przeprowadzono 
w gminach: Janów, Michałowice, Pilica, Ogrodzieniec, Skała, Wolbrom, Zielonki. 
W Janowie zmodernizowano oświetlenia rynku oraz wyznaczono trasę spacerową po
między Janowem a Złotym Potokiem. W Pilicy, Ogrodzieńcu i Skale dokonano prze
budowy płyty rynków (wymiana nawierzchni, zwiększenie liczby miejsc parkingo
wych). Natomiast w Wolbromiu zachęcano finansowo właścicieli kamienic do prac 
konserwatorskich (dofinansowanie odnowy fasad kamienic). W przypadku Skały, 
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Michałowic i Zielonek działania te sfinansowane zostały w ramach kontraktu woje
wódzkiego (program CENTRA).

Kilka samorządów gminnych wspiera także odnowę znajdujących się na ich te
renie obiektów zabytkowych. Działania takie podejmowane są w Babicach (dofinan
sowanie rekonstrukcji zabytkowego dworu w skansenie w Wygiełzowie), Bolesławiu 
(remont dworku w Bolesławiu, z przeznaczeniem na gminny ośrodek kultury), Krze
szowicach (siedziba burmistrza), Koziegłowach (odnowa obiektów sakralnych), Msto
wie (klasztor w Wancerzowie), Olkuszu (budowa Muzeum Pożarnictwa), Ogrodzień- 
cu (prace zabezpieczające na Zamku Ogrodzienieckim), Olsztynie (zabezpieczenie 
przeciwpożarowe w kościele w Zrębicach, oświetlenie zamku w Olsztynie), Siewie
rzu (rekonstrukcja zamku w Siewierzu; odnowienie budynków w mieście) oraz 
w Żarkach.

Kolejna grupa działań związana jest z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa 
turystów. Zagrożenie, jakie stwarza niekontrolowane taternictwo skałkowe, zrodziło 
konieczność utworzenia służb ratunkowych. Działania takie podjęte przez osoby pry
watne od początku były wspierane przez władze samorządowe. Pierwszą z gmin, która 
włączyła się w działalność Grupy Jurajskiej GOPR były Kroczyce. Gmina ta oddała 
w użytkowanie stacji GOPR budynek szkoły w Podlesicach. Obecnie kolejne gminy 
zmierzają do utworzenia na swoim obszarze oddziałów Grupy Jurajskiej. Pomieszcze
nia na ten cel zostały wygospodarowane m.in. w schronisku w Siedlcu - gmina Ja
nów; w Podzamczu - gmina Ogrodzieniec oraz Jaroszowcu - gmina Klucze. Także 
Związek Gmin Jurajskich dotuje zakup sprzętu przez Grupę Jurajską GOPR (m.in. 
nosze jaskiniowe).

Niezmiernie istotne z punktu widzenia rozwoju turystycznego Wyżyny Krakow
sko-Częstochowskiej są działania w zakresie poprawy stanu infrastruktury społeczno- 
technicznej. Chociaż nie są one bezpośrednio związane z turystyką, to jednak nie 
pozostają bez wpływu na jej rozwój. Dotyczy to szczególnie infrastruktury wodno
kanalizacyjnej, której niedorozwój jest jedną z największych barier rozwojowych na oma
wianym obszarze, tworząc przy tym zagrożenie dla stanu środowiska przyrodniczego.

Z informacji zawartych w tabeli 33 wynika, że większość gmin podjęła działa
nia na rzecz poprawy stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W przypadku infra
struktury wodociągowej mają one charakter prac uzupełniających i interwencyjnych, 
natomiast budowa oczyszczalni ścieków, kolektorów ściekowych oraz sieci przesy
łowej jest dopiero rozpoczynana. Do końca 2001 r. całkowity brak sieci kanalizacyj
nej występował w 12 z 33 badanych gmin. Na początku 2003 r. rozpoczęcie lub pro
wadzenie budowy sieci kanalizacyjnej sygnalizowano w większości z badanych gmin. 
Trzeba jednak podkreślić, że jest to zadanie bardzo kapitałochłonne i realizowane może 
być tylko wyłącznie przy zewnętrznym wsparciu finansowym oraz partycypacji 
w kosztach inwestycji przez mieszkańców. Jak często sygnalizowano dużą barierą w re
alizacji wyżej wymienionej inwestycji na jest brak środków na tzw. wkład własny.

Wśród innych działań prowadzących do poprawy stanu środowiska przyrodni
czego należy wymienić:

- program realizowany w gminie Ogrodzieniec mający na celu eliminację azbe
stu z sieci wodociągowej, okryć dachowych19;
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tab. 33. Wyposażenie gmin w infrastrukturę kanalizacyjną w latach 1995 i 2001

Rok
Długość sieci kanalizacyjne)

brak do 10 km 10-30 km pow. 30 km

1995 19 gmin 9 gmin 3 gminy 2 gminy

Babice, Bolesław, Gołcza, 
Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, 

Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, 
Michałowice, Mstów, Olsztyn. 

Poraj, Siewierz, Sułoszowa, 
Trzyciąż. Wielka Wieś. 

Włodowice, Żarki, Żarnowiec

Alwernia, Janów, Klucze, 
Łazy, Niegowa, 

Ogrodzieniec, Pilica, 
Przyrów, Zielonki

Krzeszowice, Skała, 
Wolbrom

Olkusz. Trzebinia

2001 12 gmin 9 gmin 8 gmin 4 gminy

Babice, Bolesław. Gołcza, 
Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia.

Koziegłowy, Siewierz, 
Sułoszowa, Mstów, Trzyciąż, 

Włodowice. Żarnowiec

Klucze, Lelów, Łazy, 
Michałowice, Niegowa.
Ogrodzieniec. Pilica. 

Przyrów, Wielka Wieś

Alwernia, Janów. 
Kroczyce, Olsztyn, 

Poraj, Skala,
Wolbrom, Żarki

Krzeszowice, 
Olkusz. Trzebinia, 

Zielonki

- powołanie przez gminę Janów Jurajskiego Ośrodka Energii Odnawialnej; ośro
dek ten ma pełnić przede wszystkim funkcję edukacyjną w zakresie pozy
skiwania energii odnawialnej; założenia projektu obejmują nie tylko zamontowa
nie różnych urządzeń (np. kolektorów słonecznych, pieców na biomasę), ale także 
obiektu noclegowo-konferencyjnego.

Praktycznie we wszystkich badanych gminach podejmowano inwestycje w sieć 
drogową. Gminy koncentrują się przede wszystkim na podnoszeniu stanu technicznego 
nawierzchni już istniejących. O wiele rzadziej wskazywano na wytyczanie nowych 
ciągów komunikacyjnych. Istotnym problemem jest natomiast stan dróg pozostających 
w gestii władz powiatowych i wojewódzkich. W kilku gminach wskazywano na wspól
ne działania gminy z regionalnymi zarządcami dróg w celu poprawy ich stanu tech
nicznego czy organizacji usprawnień dla ruchu pieszego (np. Jerzmanowice-Przeginia, 
Skała, Sułoszowa).

4.4.4. Kreowanie oferty kulturalnej gminy skierowanej do turystów
Wśród szeregu zadań własnych samorządów lokalnych znajdują się także zada

nia z zakresu kultury. Zadania te nakierowane są przede wszystkim na zaspokajanie 
potrzeb lokalnej społeczności, jednak mogą one istotnie wpływać na atrakcyjność 
turystyczną gminy. Ofertę kulturalną gminy postrzegać należy w dwóch aspektach. 
Pierwszym z nich są wydarzenia kulturalno-sportowe, które mają miejsce na terenie gminy. 
Drugim obiekty oraz urządzenia zapewniające możliwości organizacji tychże wydarzeń.

19 Gmina pozyskała na ten cel dotacje z budżetu państwa (Gazeta Of>rod:ieniecka 2001).
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W badanych gminach obserwuje się dość niejednorodne podejście do zagadnie
nia wykorzystania gminnej oferty kulturalno-sportowej jako elementu składowego 
produktu turystycznego2". Pomimo że praktycznie we wszystkich gminach odbywają 
się różne imprezy kulturalno-sportowe, to w większości mają one lokalny wymiar 
i nie stanowią magnesu przyciągającego turystów (załącznik nr 4). Obok dużych ośrod
ków miejskich (Olkusz, Trzebinia) stosunkowo bogatą ofertą imprez kulturalno-spor- 
towych odznaczają się jedynie gminy Janów, Krzeszowice oraz Ogrodzieniec. W kil
ku gminach władze koncentrują się na organizacji jednej lub dwóch imprez o maso
wej skali, poprzez które chcą promować gminę. Działania takie podejmowane są m.in. 
przez gminy Włodowice, Pilicę i Kroczyce organizujące wspólnie cykl imprez pod na
zwą „Spotkania Jurajskie”.

Chyba najbardziej znaną imprezą masową w Polsce odbywającą się na omawia
nym obszarze były Międzynarodowe Pokazy Pirotechniki i Laserów w Olsztynie koło 
Częstochowy, w których uczestniczyło corocznie od 75 tys. do 150 tys. osób20 21. Podob
ne imprezy organizowane są od 2002 r. na Zamku Ogrodzienieckim i przyciągają 
około 40 tys. gości. Obok pokazów pirotechnicznych coraz popularniejsze stają się na 
terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej turnieje rycerskie. Imprezy tego typu 
odbywają się cyklicznie w Ogrodzieńcu, a w 2003 r. zapoczątkowane zostały także na 
zamku Rabsztyn w Olkuszu. Ciekawą ofertę imprez przedstawia gmina Janów, która 
organizuje między innymi „Święto Pstrąga”, nawiązując przy tym do najstarszych 
w Europie tradycji hodowli przemysłowej pstrąga oraz „Jurajskie Lato Filmowe” (im
preza ta przyciąga ok. 20 tys. gości).

20 Patrz załącznik nr 4.
21 Dochody gminy Olsztyn z pozwoleń na prowadzenie działalności handlowej w trakcie imprezy oraz innych 
opłat wyniosły w 1998 r. 98,5 tys. złotych. Imprezy te m.in. ze względu na protesty ekologów, konserwatora 
zabytków zaprzestano organizować w 1999 r.

Jedynie kilka z gmin wykorzystuje właściwie możliwości w zakresie oddziały
wania na rozwój turystyczny gminy poprzez kreowanie imprez kulturalno-sportowych. 
Co ważne w gminach, które mają już tradycje w organizacji imprez masowych obser
wuje się wzrastające zainteresowanie ze strony prywatnych organizatorów imprez. 
Kilka gmin zaangażowało się także w tworzenie placówek muzealnych jako uzupeł
niającej oferty turystycznej gminy. Dotychczas lokalne muzea powstały w Ogrodzieńcu 
(w dawnym budynku straży pożarnej) i Alwerni (gmina utworzyła Samorządowe 
Muzeum Pożarnictwa w Alwerni). W pozostałych władze współfinansują lub całko
wicie finansują placówki istniejące już wcześniej, np. w Krzeszowicach (muzeum 
powołane przez Stowarzyszenie Miłośników Krzeszowic), Olkuszu (3 placówki mu
zealne działające w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury), Siewierzu (izba regio
nalna) oraz Zielonkach (wiejska izba regionalna w Bibicach).
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4.5. Finansowe aspekty procesu aktywizacji turystycznej badanych gmin
Finansowa strona działalności samorządów na rzecz rozwoju turystyki jest nie

zmiernie trudna do precyzyjnego uchwycenia. Wynika to z kilku powodów. Po pierw
sze dużą trudność sprawia wyselekcjonowanie z ogółu wydatków ponoszonych przez 
gminę tych, które związane są z aktywizacją turystyczną gminy. Po drugie istniejąca 
sprawozdawczość budżetowa jest niezmiernie skomplikowana i niejasna. Nawet 
w gminach, które wyróżniają dział turystyka (630) wiele z wydatków bezpośrednio 
związanych z rozwojem turystyki ujmowane jest w innych działach budżetu22 *. Po trze
cie w gminach nie prowadzi się rejestru wydatków ponoszonych na sferę turystyki, 
a próby uzyskania szczegółowych informacji (np. poprzez analizę sprawozdań z wy
konania budżetu) napotykały na opór ze strony urzędników.

” Wydatki na promocję turystyczną umieszczane są zarówno w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
(dział budżetowy nr 921), jak i w dziale administracja publiczna (dział 750; rozdział 75101). Wydatki na szkolenia 
z zakresu agroturystyki w dziale rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Obowiązek publikacji uchwały budżetowej w dzienniku urzędowym województwa wprowadzony został dopiero 
od 2001 r.

Mając na uwadze powyższe problemy, w trakcie badań terenowych przyjęto dwie 
drogi pozyskiwania informacji o wydatkach budżetów gmin. Pierwsza polegała na 
zapoznaniu się z uchwałami budżetowymi publikowanymi w dzienniku urzędowym 
województwa21. Druga wiązała się z pozyskaniem informacji w poszczególnych urzę
dach gmin.

Z analizy budżetów gminnych wynika, że większość badanych gmin nie ponosi 
żadnych wydatków bezpośrednio związanych z rozwojem turystyki (z wyłączeniem 
składek członkowskich w ZGJ). Spośród 33 badanych gmin tylko 7 wyróżnia w swo
ich budżetach odrębny dział związany z turystyką (Krzeszowice, Łazy, Ogrodzieniec, 
Olsztyn, Skała, Trzebinia, Włodowice). W przypadku kolejnych 5 gmin wydatki te są 
zapisane w innych działach. Trzeba także podkreślić, że niektóre gminy traktują wy
datki związane z aktywizacją turystyczną jako wydatki promocyjne i zawierają je 
w ramach tej kwoty (np. Klucze).

Uwzględniając ogół wydatków na aktywizację turystyki i promocję, w latach 
2000-2002 na czoło wysuwają się gminy: Olkusz (ponad 1 min zł.), Trzebinia (555 
tys. zł.), Krzeszowice (434 tys. zł.) oraz Bolesław (318 tys. zł.). Do gmin, których 
wydatki w tym zakresie kształtowały się na poziomie ponad 100 tys. złotych zalicza 
się: Alwernię (174,0 tys. zł.), Janów (137,4 tys. zł.), Zielonki (136,0 tys. z,.), Ogro
dzieniec (131,0 tys. zł.), Włodowice, Mstów oraz Wolbrom. W przedziale od 100 tys. 
złotych do 50 tys. zł. znalazły się 3 gminy: Olsztyn (ok. 96 tys. zł.), Babice (92,0 tys. zł.) 
oraz Niegowa (51,1 tys. zł.). W pozostałych 16 gminach wydatki na aktywizację tu
rystyczną i promocję w latach 2000-2002 były niższe niż 40 tys. zł., przy czym aż 
w 9 z nich nie przekroczyły one kwoty 20 tys. zł.
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Tab. 34. Sumaryczne wydatki budżetowe gmin w latach 2000-2002 związane ze wspieraniem rozwoju 
turystyki

Gmina

1
W ramach działu 

630 
turystyka

2
Inne wydatki 
bezpośrednio 
związane z 

rozwojem turystyki

3 
Wydatki na ochronę 

zabytków

4 
Wydatki związane 
z przynależnością 

gminy do ZGJ

6
Wydatki na 

promocję 
gminy 

(bez składek na ZGJ)

7 
Suma 

1-6

Alwernia - 26.7 14,1 133,2 174,0
Babice - 25,0 9.6 57,9 92,5
Bolesław - 296,0 10,2 12,0 318,2
Gołcza - 7.5 7,5
Iwanowice - - 4,5 9,0 - 13,5
Janów 52,8 - 7,2 77,4 137,4
J.-Przeginia 2.5 - 11.7 15,0 29,2
Klucze - 17.1 111.9 129,0
Koziegłowy - - 16,0 17,4 33,4
Kroczyce 20,0 6.9 13,0 39,9
Krzeszowice 84.0 33.9 35,7 280,8 434,4
Lelów - - - 6.0 6,0
Łazy 39,9 39.9 - 18.6 87,0 145,5
Michałowice - 8.4 8,4
Mstów - 90,0 11,1 9,0 110.1
Niegowa 6.9 44,2 51.1
Ogrodzieniec' 75.0 11,1 45.0 131.1
Olkusz - 25,0 350,2 50,0 576,3 1000,5
Olsztyn 66,9 21,2 7,9 - 96,0
Pilica - - 11,1 - 11,1
Pora) - 12,0 - 12,0
Przyrów - - 4.8 - 4,8
Siewierz - - 150,0 14,5 44,3 209,7
Skała 10,0 - - 6,8 13.5 30,3
Sułoszowa - - 6,9 - 6,9
Trzebinia 60,2 - 46,2 443,2 550,0
Trzyciąż - 9,6 25,2 34,8
Wielka Wieś - 11.1 9,0 20,1
Włodowice 104,8 19.1 6,3 27,0 157,2
Wolbrom - - - 27,3 75,0 102,3
Zielonki - 14.7 121,2 135,9
Żarki - 1,2 10,5 22,0 33,7
Żarnowiec - - 5,7 5,7

* bez wydatków ponoszonych przez spółkę Zamek 
Źródło: badania własne.

Ważnym aspektem omawianego zagadnienia jest budżet promocyjny, którym 
dysponują gminy24. W badanych gminach kwestie budżetu promocyjnego należy roz
patrywać w dwóch ujęciach. Pierwszym z nich jest wysokość budżetu promocyjnego 
poszczególnych gmin. Drugim budżet promocyjny, którym dysponuje Związek Gmin 
Jurajskich.

24 Ustalenie wydatków na promocję gminy jest dość trudne. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem odpowiedniej 
pozycji w układzie budżetu gminy.
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Ryc. 26. Średnioroczne wydatki gmin na promocję (A) oraz wydatki na promocję przypadające 
jednego mieszkańca (B) za okres 2000-2002 r.
Źródło: badania własne.

Ogółem średnioroczne wydatki gmin na działalność promocyjną wynosiły w la
tach 2000-2002 ok. 928 tys. zł., co daje kwotę 28,1 tys. zł. na gminę. Najwięcej na 
promocję wydają duże gminy, takie jak Olkusz, Trzebinia i Krzeszowice.

Budżet promocyjny tych gmin w latach 2000-2002 stanowił prawie 55% wydatków 
promocyjnych wszystkich badanych gmin. Najniższe wydatki na promocję cechują małe 
gminy: Gołczę, Iwanowice, Lelów, Michałowice, Pilicę, Przyrów, Sułoszową, Żarnowiec. 
W ich przypadku budżet promocyjny nie przekroczył 4 tys. zł. na gminę.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca najwyższe wydatki ponoszą gminy Janów (6,6 
zł.), Trzebinia (4,2 zł.), Olkusz (4,1 zł.) oraz Alwernia, Krzeszowice, Zielonki, Klu
cze (ryc. 26). Ogółem w strukturze wydatków promocyjnych gmin 16,4% stanowiły 
wydatki na funkcjonowanie Związku Gmin Jurajskich. Jednak w 9 z badanych gmin 
udział składek członkowskich w ogóle wydatków na promocję gminy wynosił 100%! 
(Gołcza, Iwanowice, Koziegłowy, Michałowice, Lelów, Pilica, Przyrów, Sułoszowa, 
Żarnowiec). Świadczyć to może albo o całkowitym braku aktywności tych gmin na 
polu promocji, albo o realizowaniu działań promocyjnych w ramach innych grup kosz
tów, co czyni je dla władz lokalnych niewidzialnymi z punktu widzenia budżetu gminy. 
Co istotne większość z badanych gmin uważa, że wydatki na promocję gminy są od
powiednie do posiadanych środków budżetowych. Tylko w 3 gminach sygnalizowa
no, że powinny one zostać zwiększone, ale ze względu na ograniczenia budżetowe nie 
przewiduje się tego w najbliższych latach.
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Tab. 35. Budżet Związku Gmin Jurajskich w latach 1996-2002

Rok Dochody 
ogółem

Składki Wydatki

ogółem

Promocja 
ogółem Targi

Materiały 
promoc.

Organizacja 
imprez 

kult.

Kwota % dochodów kwota % wydatków % wydatków nai promocję

1996 154 942 102.590 77.8 154.942 89.000 58,4 14,0

1997 174 506 126.106 72,3 174.506 105.000 60,2 14,3

1998 223.130 158 850 71.2 223.130 118.110 52,9 17,8

1999 227.837 180.445 79,2 227.837 120.000 52,7 22,5

2000 281.259 208.210 74,0 281.259 150 900 53,6 17,9

2001 357.169 253.066 70,1 357.169 186.621 52,3 21,7 58,8 13,4

2002 368 347 291.359 79.1 368.471 197.930 53,7 13,5 62,6 14.1

Źródło: opracowanie na podstawie budżetów ZGJ za lata 1996-2002.

Budżet promocyjny Związku Gmin Jurajskich kształtuje się na poziomie ponad 
350 tys. zł. (lata 2001-2002), mając przy tym stałą tendencję wzrostową. Ponad 70% 
tego budżetu tworzą składki członkowskie gmin przynależnych do związku (tab. 35). 
Pozostałą część Związek Gmin Jurajskich pozyskuje z majątku własnego, sprzedaży 
wydawnictw promocyjnych, a także dotacji uzyskanych od instytucji zewnętrznych.

Ponad 50% wydatków budżetu Związku Gmin Jurajskich związane jest z dzia
łalnością promocyjną. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego funkcjonowania biura 
związku oraz udziału ZGJ w innych organizacjach (koszty składek członkowskich itp.).

Zasadniczą część wydatków promocyjnych stanowią wydatki na publikacje i inne 
materiały promocyjne (w 2002 r. ponad 60%). Na uczestnictwo w imprezach targo
wych przypada około 20% ogółu wydatków promocyjnych, a na wspieranie imprez 
kulturalno-sportowych - ok. 13%. Zauważyć trzeba, że w ostatnich latach Związek 
Gmin Jurajskich zwiększa liczbę imprez targowych, w których uczestniczy bez pono
szenia dodatkowych kosztów. Działania takie wynikają z dwóch powodów. Pierwszym 
z nich jest coraz większa aktywność podmiotów sektora turystycznego w działalno
ści wystawienniczej związku (obecnie w targach uczestniczy każdorazowo po kilka 
firm turystycznych z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej). Drugim uruchomione 
przez Polską Organizacje Turystyczną środki finansowe na wsparcie udziału w mię
dzynarodowych targach turystycznych (każda organizacja może ubiegać się o dofinan
sowanie kosztów stoiska targowego na najważniejszych międzynarodowych imprezach 
targowych do wysokości 50% kosztów).

Omawiając budżet Związku Gmin Jurajskich, wskazać trzeba na dużą efektyw
ność finansową tej struktury. W 2002 r. wskaźnik pokrycia działalności promocyjnej 
(wydatki na promocję do ogółu wpływów ze składek członkowskich wpłacanych przez 
gminy) wynosił ponad 75%. Oznacza to, że tylko 25% środków pochodzących z bu
dżetów poszczególnych gmin przeznaczone zostało na bieżące funkcjonowanie biura 
związku.

Na proces aktywizacji turystycznej wpływają także wydatki ponoszone przez 
gminy na rozwój działalności kulturalnej. Wysokość środków przeznaczanych z bu
dżetów gmin w znacznym stopniu zależna jest od potencjału ludnościowego badanych 
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gmin. Trzeba podkreślić, że przedstawione zaangażowanie finansowe gmin w działal
ność kulturalną istotnie koresponduje z ofertą kulturalną poszczególnych gmin prezen
towaną w poprzednim podrozdziale. Najwyższe kwoty na kulturę przeznaczają duże 
gminy miejsko-wiejskie: Olkusz (3,8 min zł.), Trzebinia (2,7 min zł.), Krzeszowice 
(1,1 min zł.) oraz Siewierz (1 min zł.). W przeliczeniu na 1 mieszkańca przodują 
gminy: Bolesław (ponad 40 zł. na 1 mieszk.), Siewierz (28 zł.), Trzebinia (25 zł.), Olkusz 
(24,5 zl.), Klucze (19,5 zł), Łazy (19,0 zł.) oraz Żarki (18% zł.). Najniższe wydatki na sferę 
kultury na 1 mieszkańca ponoszą natomiast typowo rolnicze gminy: Poraj (4,11 zł./ 
mieszk.), Trzyciąż (4,87 zł.), Kroczyce (5,83 zł.), Koziegłowy (6,54 zł.), Olsztyn (6,75 zł), 
Przyrów (6,72 zł.).

Omawiając finansową stronę procesu aktywizacji turystycznej badanych gmin 
wskazać trzeba na zróżnicowanie gmin w zakresie pozyskiwania środków finansowych 
ze źródeł zewnętrznych25. W procesie tym gminy stosują różne rozwiązania, przy czym 
do najczęściej spotykanych należą:

25 Autor skoncentrował się przede wszystkim na pozyskiwaniu środków bezpośrednio związanych z rozwojem 
turystyki. Wdrażane w latach 2001-2003 programy pomocowe, w tym SAPARD, sprawiły, że powszechne 
i stosunkowo proste stało się pozyskiwanie przez gminy środków na cele związane z rozwojem infrastruktury 
społeczno-technicznej.
26 Z środków tych sfinansowano utworzenie punktu informacji turystycznej (przy ośrodku kultury).
27 Gmina ta pozyskała w latach 2001-2002 z WFOŚiGW 10,5 tys. zl. na udział w targach ekologicznych 
„INTERECO”.

- bezpośrednie pozyskiwanie środków przez urząd gminy;
- występowanie o środki zewnętrzne przy pomocy lokalnych instytucji non-pro

fit (stowarzyszenia gminne itp.);
- występowanie o środki zewnętrzne poprzez Związek Gmin Jurajskich.

Ze środków unijnych (Phare) dotacje na zadania związane z rozwojem turysty
ki uzyskały tylko dwie gminy: Zielonki - dotacja z programu Phare Tourin III na ada
ptację fortu (499,7 tys. euro) oraz Żarki - dotacja na projekt „Promocja restruktury
zacji i modernizacji rolnictwa oraz turystyki na terenach wiejskich jako element in
tegracji gminy Żarki i powiatu myszkowskiego z Unią Europejską” (5 tys. euro)26.

W ramach kontraktu wojewódzkiego środki pozyskiwały głównie gminy z tere
nu województwa małopolskiego. Z programu IDENTUR: Klucze (10,0 tys. zl.), Ol
kusz (3 tys. zł.), Wielka Wieś (1,9 tys. zł.) oraz pośrednio przez powiat chrzanowski 
gminy: Alwernia, Babice, Trzebinia (ogólna kwota dotacji dla całego powiatu -11,0 
tys. zł.), a z CENTRY (odnowa centrów małych miast i wsi) dotację otrzymały gmi
ny: Michałowice (135,0 tys. zł.), Skała (150,0 tys. zł.), Zielonki (124,5 tys. zł.).

Kolejne zewnętrzne źródło finansowania stanowią środki pozostające w dyspo
zycji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Choć podmiot ten skupia się 
przede wszystkim na finansowaniu inwestycji ekologicznych, to niektórym gminom 
udaje się dofinansować z tego źródła budowę ścieżek edukacyjnych i tras rowerowych 
(np. Klucze) czy udział w targach (np. Janów27). Podkreślić także trzeba fakt fundo
wania przez Fundusz nagród w konkursie „Złota miejscowość Radia Katowice”. 
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Tab. 36. Średnioroczne wydatki gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 
2000-2002

Gmina

Wydatki na kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego

Wydatki na bieżące 
tunkcjonowanle ośrodków 

kultury 
(bez wyd. inwestycyjnych)

Udział wydatków na 
ośrodki kultury do 
ogółu wydatków 

na kulturę 

(bez wyd. inwest.) 
l%)

ogółem 
[tys. zł.]

na 1 mieszk. 
[zł]

ogółem
[tys. zł.]

na 1 mieszk. 
[zł]

Alwernia 549,2 14,65 238,4 6,36 43,4
Babice 376,2 14,69 181,3 7,08 48,2
Bolesław 962,2 40,48 545,6 22,95 56,7
Gołcza 147,3 7,36 X X X
Iwanowice 180.0 7,59 120,0 5,06 66,6
Janów 290.2 15,49 123,6 6,60 42.6
Jerzmanowlce-Przeginia 315,3 10,25 X X X

Klucze 866,5 19,48 X X X
Koziegłowy 286,3 6,54 X X X
Kroczyce 108,2 5,83 38.1 2,05 35,2
Krzeszowice 1147,7 12,18 381,0 4,04 33,2
Lelów 162,8 10,00 99,5 6,11 61,1
Łazy 940,5 19,17 534,2 10,89 56,8
Michałowice 192,5 9,07 105,5 4,97 54,8
Mstów 233,6 7.94 94,6 3,21 40,5
Niegowa 127,5 6,98 78,3 4,28 61,4
Ogrodzieniec 535,0 18,31 296,9 10,16 55,5
Olkusz 3848,9 24,52 1620,4 10,32 42,1
Olsztyn 131,2 6,75 67,2 3,46 51.2
Pilica 300,8 10,47 89,9 3,13 29,9
Poraj 131,2 4,11 73,5 2,30 56,0
Przyrów 86,2 6,72 44,1 3,44 51,2
Siewierz 1032,8 28,16 494,7 13,49 47,9
Skała 312,0 10,92 211,8 7.41 67,9
Sułoszowa 171,0 9,53 X » X X
Trzebinia 2665,2 25,44 1305,9 12,47 49,0
Trzyciąż 105,0 4,87 X X X
Wielka Wieś 185,1 7,17 121,2 4,70 65,5
Włodowice 135,3 8,47 96,5 6,04 71,3
Wolbrom 781,9 10,92 375,3 5,24 48,0
Zielonki 304,5 7,62 236,0 5,91 77,5
Żarki 451,2 18,52 311,8 12,80 69,1
Żarnowiec 621,4 42,07 110,1 7.45 17,8

x brak rozróżnienia w budżetach gmin 
Źródło: opracowanie własne.

Nagrody takie otrzymały dotychczas gminy: Janów (30 tys. zł. za II miejsce) oraz 
Ogrodzieniec (350 tys. zł. za udział w dwóch edycjach konkursu)28.

Środki te mogą być wykorzystane na proekologiczne działania inwestycyjne.

Na organizację imprez kulturalnych środki ze źródeł zewnętrznych pozyskało 
w latach 2000-2002 pięć z badanych gmin; najwięcej Ogrodzieniec (27,0 tys. zł.), Ol
kusz (15 tys.) oraz Trzebinia (15 tys.). W pozostałych przypadkach były to dotacje nie- 
przekraczające 3 tys. zł. (Niegowa, Żarki). Środki te pochodziły przede wszystkim 
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Tab. 37. Zewnętrzne źródła finansowania działalności ZGJ w latach 1997-2003

Cel dotacji Rok Kwota dotacji Donator

Program AGRO-JURA - aktywizacja
i integracja działań związanych z agroturystyką

1996-1997 40.000 ecu PHARE

na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 

Wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowego 1998 2.348 zl Urzędy Wojewódzkie w
Orlich Gniazd Częstochowie I Krakowie

Wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowego 1999/2000 2.260 zl Urząd Marszałkowski
Orlich Gniazd woj. małopolskiego

Wytyczenie 1 oznakowanie szlaku rowerowego 2000 36.450 zt Nagroda w konkursie
Orlich Gniazd „Ścieżki Rowerowe" 

zorganizowanym przez 
WF0ŚIGW w 

Katowicach

Oznakowanie szlaku rowerowego „Orlich 
Gniazd" * część małopolska

2001 15.000 zl Małopolska Gościnna

Opracowanie Strategii Rozwoju turystyki na 2001 20 000 zł Departament Turystyki w
obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej Ministerstwie Gospodarki

V Forum Turystyki Polskiej (certyfikaty 2001 5.000 zl UM woj. śląskiego
pamiątkowe) (dofinansowanie zadań 

z zakresu turystyki)
Promocja Jury na targach ITB w Berlinie 
(partycypacja w kosztach stoiska)

2002 10.000 zl UM woj. śląskiego

Promocja na targach turystycznych ITB 2002-2003 (dotacja zgodnie z Polska Organizacja
w Berlinie polityką promocji Turystyczna,

turystyczne! Polski; 
dofinansowanie 50%

Ministerstwo Gospodarki

kosztów stoiska)
Oofinansowanle przewodnika po Jurze 2003 7.000 zl Urząd Marszałkowski
Krakowsko-Częstochowskiej woj. śląskiego

Ogółem 243.058 zl

Źródło: badania własne.

z programów grantowych w sferze kultury realizowanych z budżetów województw sa
morządowych.

W 3 gminach w absorpcji środków zewnętrznych udział mają także lokalne sto
warzyszenia. Szczególnie duża aktywność w tym zakresie obserwowana jest w gmi
nie Alwernia. Działające tam Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu pozyskało 
w latach 2001-2003 około 63 tys. zł. (głównie na trasy rowerowe). Z innych gmin 
wymienić należy: Klucze (dotacje dla Stowarzyszenia OSP w Rodakach na organiza
cję imprez kulturalnych (4 tys. zł.), projekt „Złota gęś w krainie białego puchu” (7,5 
tys. zł.) oraz Jerzmanowice-Przeginia (dotacja dla Stowarzyszenia Ostaniec na reali
zację szlaku rowerowego - 2,5 tys. zł.).

Aktywność Związku Gmin Jurajskich w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł fi
nansowania jest stosunkowo duża29, jednak ze względu na dość niski budżet nie może 
on występować o środki przeznaczone na duże zadania inwestycyjne. Dotychczas 

29 Nie wszystkie z wniosków składanych przez ZGJ uzyskały dofinansowanie.
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Związek Gmin Jurajskich pozyskał ponad 240 tys. zł., przy czym prawie 61% tych 
środków pochodziło z programu Phare i zostało przeznaczonych na aktywizację agro
turystyki na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Około 56,1 tys. zł. uzyskano 
z budżetów wojewódzkich na wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowego Orlich 
Gniazd, a kolejne 20 tys. zł. na opracowanie strategii rozwoju turystyki (dotacja 
z budżetu Ministerstwa Gospodarki). W ostatnich latach obserwuje się także wzrost do
tacji na działalność promocyjną. Obok dofinansowania z Polskiej Organizacji Turystycz
nej na działalność wystawienniczą Związek Gmin Jurajskich pozyskał także około 17 tys. 
zł. na wydanie materiałów promocyjnych oraz udział w targach turystycznych.

Duży udział w akumulacji środków finansowych na działalność aktywizacyjną 
odgrywają instytucje działające na szczeblu regionu.

Parki krajobrazowe województwa śląskiego w 2002 r. pozyskały z budżetu Wo
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach kwotę 392,0 tys. zł., 
z której 100 tys. zł. przeznaczone zostało na zadania ochronne na terenie ogrodzie- 
nieckiego pasma skałkowego Góry Birów, 95,5 tys. zł. na tworzenie ścieżek eduka
cyjnych (z tych środków powstały m.in. ścieżki w gminie Olsztyn), a 30 tys. zł. na 
program rewitalizacji źródeł w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

W przypadku parków krajobrazowych województwa małopolskiego pozyskiwa
nie środków odbywa się za pośrednictwem Stowarzyszenia Krajobrazy. W ramach 
konkursu grantowego Małopolska Gościnna instytucja ta otrzymała dotację w wyso
kości 15,0 tys. zł., a z programu IDENTUR kolejne 16,0 tys. zł. Obie dotacje wyko
rzystane zostały na oznakowanie trasy Pierścienia Jurajskiego.

Poprzez oddziały PTTK pozyskano w latach 2000-2003 kwotę ponad 97,7 tys. 
zł., głównie na oznakowanie szlaków turystycznych. Najwyższe dotacje otrzymał od
dział częstochowski - 71,7 tys. zł., z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

4.6. Współpraca samorządu lokalnego z instytucjami otoczenia 
zewnętrznego na rzecz rozwoju turystyki w regionie

Uznanie samorządu gminnego w Polsce za podstawową formę organizacji życia 
publicznego w skali lokalnej zakłada ścisłą współpracę gminy z szeroko rozumianym 
otoczeniem rynkowym (Kłosiewicz-Górecka, Slomińska 2001). W sprawach związa
nych z rozwojem turystyki dotyczy to zarówno współpracy z jednostkami samorządu 
terytorialnego (różnego szczebla), jak i innymi organizacjami działającymi w zakre
sie gospodarki turystycznej.

Badane gminy - m.in. w ramach rozwoju turystyki - nawiązują współpracę 
z różnymi podmiotami. Począwszy od współpracy w ramach Związku Gmin Jurajskich 
poprzez współpracę pomiędzy sąsiednimi gminami, powiatem, województwem samo
rządowym po współpracę z instytucjami ochrony przyrody, fundacjami, stowarzyszenia
mi takimi jak PTTK i in. Współpraca ta przybiera różne formy organizacyjno-prawne
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Tab. 38. Intensywność współpracy gmin z instytucjami otoczenia zewnętrznego na rzecz rozwoju 
turystyki w opinii władz samorządowych

lnstytuc|a otoczenia Średnia ocena
Liczba gmin, które przyznały 

poszczególne oceny punktowe

3 punkty ¿punkty 1 punkt 0 punktćN
Sąsiednie gminy 1.05 1 13 9 10

Powiat 1.42 4 11 13 5

Samorząd województwa 1.01 3 5 16 9

Związek Gmin Jurajskich 2.15 10 19 3 1

Instytucje zarządzające obszarami 1.15 2 10 12 s
chronionymi

Źródło: badania własne.

(umowy cywilno-prawne, związki gmin). Duże znaczenie mają w tym zakresie kontakty 
nieformalne, które w wielu przypadkach wręcz zdominowały sposób współpracy.

Analiza informacji zawartych w tabeli 38 wskazuje, że kontakty gmin z otocze
niem cechują się jednak małą intensywnością. Podejmowane są one najczęściej przy 
realizacji określonych projektów, i w większości przypadków są rezultatem starań 
podmiotów zewnętrznych. Rzadko sygnalizowano, że to gminy były inicjatorem współ
pracy. Najaktywniejszą współpracę na rzecz rozwoju turystyki obserwuje się pomię
dzy samorządami gminnymi, zwłaszcza na szczeblu Związku Gmin Jurajskich. Została 
ona oceniona przez przedstawicieli administracji samorządowej najwyżej (2,15; w skali 
od 0 do 3). Mniej korzystnie przedstawia się sytuacja kontaktów z sąsiednimi gmi
nami. Choć podczas badań terenowych stwierdzano, że obejmuje ona wiele aspektów 
(m.in.: promocję turystyczną, organizację imprez masowych, wzajemne uzgadnianie 
planów rozwojowych)1", to oceniono ją bardzo nisko (średnio - 1,05). Aż 30,3% ba
danych gmin stwierdziło, że nie współpracuje z sąsiednimi gminami na polu turystyki, 
27,3% oceniło ją jako mało istotną, 39,4% jako średnią, a tylko w jednej gminie wska
zano na dużą intensywność tej współpracy (gmina Łazy).

Wśród innych instytucjonalnych form współpracy międzygminnej podjętych 
przez badane gminy należy wymienić przynależność sześciu gmin do Związku Gmin 
i Powiatów Górnego Śląska (Janów, Kroczyce, Siewierz, Włodowice, Żarnowiec, 
Żarki). Jednym z zadań przyjętych przez ten związek jest rozwój turystyki rowerowej 
na terenie województwa śląskiego.

Stosunkowo niskie oceny uzyskała także współpraca na szczeblu powiatowym 
(średnio 1,42). Pomimo że problematyka turystyki wpisana jest w zakres zadaniowy 
struktur samorządu powiatowego, to ze względu na duże ograniczenia finansowe nie 
jest przez powiat aktywnie realizowana. Dotychczasowe działania koncentrują się

W opracowywaniu strategii rozwoju gminy uczestniczą także przedstawiciele gmin sąsiednich. W przypadku 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązkowe jest przedstawienie zapisów 
tego dokumentu do akceptacji przez gminy sąsiednie.
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przede wszystkim na wspólnym uzgadnianiu kierunków rozwoju turystycznego oraz 
promocji turystycznej. Większą aktywność struktur powiatowych obserwuje się jedy
nie w powiatach zawierciańskim oraz chrzanowskim. Powiat zawierciański aktywnie 
działa w zakresie promocji walorów turystycznych (m.in. udział w targach turystycz
nych), wyznaczania szlaków turystycznych, oznakowania tablicami informacyjnymi. 
Zainicjował także powstanie Jurajskiej Organizacji Turystycznej oraz włączył się 
w Program zagospodarowania turystycznego północnej części województwa śląskie
go. Powiat chrzanowski wyróżnia się natomiast tym, że zintegrował działania poszcze
gólnych gmin na rzecz rozwoju turystyki. Przejawia się to nie tylko we wspólnych 
działaniach promocyjnych, ale także wspólnym występowaniu o środki finansowe 
m.in. z kontraktu wojewódzkiego31. Zauważyć trzeba, że w przypadku obu wymienio
nych wyżej powiatów obserwowano stosunkowo wysokie oceny w zakresie współpra
cy między gminą a powiatem (powiat zawierciański - 2,33, powiat chrzanowski - 2,0).

11 Powiat chrzanowski jako jedyny z małopolskich powiatów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej wystąpił 
z gminami o dofinansowanie oznakowania atrakcji turystycznych w ramach programu grantowego Identur.

W 2003 r. akces do Małopolskiej Organizacji Turystycznej zgłosił Związek Gmin Jurajskich.

Najgorzej ocenioną formą współpracy na rzecz rozwoju turystyki jest współpraca 
samorządu lokalnego z samorządem wojewódzkim (średnia ocena 1,01). Ogranicza się 
ona praktycznie do wymiany opinii i przesyłania informacji. Jedynym wspólnym 
przedsięwzięciem zrealizowanym we współpracy między gminami a samorządem 
wojewódzki jest wytyczenie i oznakowanie Szlaku Architektury Drewnianej. Projekt 
ten objął zarówno gminy z terenu województwa małopolskiego (Babice, Iwanowice, 
Jerzmanowice-Przeginia, Gołcza, Klucze, Krzeszowice, Skała, Wielka Wieś, Wol
brom), jak i śląskiego (Janów, Koziegłowy, Olsztyn). Zdaniem autora sytuacja ta 
zmieni się znacząco w najbliższych latach. Wiąże się to bowiem z reorganizacją struk
tur zarządzania turystyką na szczeblu województw samorządowych. Na terenie woje
wództwa małopolskiego jest to już wyraźnie dostrzegalne. Wiele z zadań realizowa
nych wcześniej przez Urząd Marszałkowski przejęła Małopolska Organizacja Tury
styczna. Do organizacji tej należą dotychczas tylko dwie gminy: Klucze i Skała32, ale 
w obu przypadkach działalność w ramach Małopolskiej Organizacji Turystycznej ocenia
na jest bardzo pozytywnie i w opinii samorządów tych gmin przynosi już wymierne ko
rzyści (promocja turystyczna, system informacji turystycznej, szkolenia dla mieszkańców).

Kolejną grupę podmiotów, z którymi władze lokalne współpracują na rzecz roz
woju turystyki stanowią instytucje zarządzające obszarami chronionymi. Dotyczy to 
zarówno dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego, jak i dyrekcji parków krajobrazo
wych. Współpraca z parkami została oceniona przez gminy bardzo nisko (średnio 
1,15). Wydaje się, że ocena ta jest zbyt niska i duży wpływ na nią ma fakt raczej 
postrzegania parku jako bariery rozwojowej. Z wywiadów przeprowadzonych z przed
stawicielami parków wynika, że to oni są głównymi inicjatorami działań na rzecz roz
woju turystyki. Fakt ten potwierdzają badania autora dotyczące inicjatyw podejmowa
nych przez wyżej wymienione instytucje.

158



Działalność samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

W województwie śląskim inicjatywy parków krajobrazowych nie miały dotych
czas charakteru programów zintegrowanych dla rozwoju turystyki. Były to najczęściej 
działania związane z pracami zabezpieczającymi, rewitalizacją źródeł, wytyczaniem 
ścieżek edukacyjnych itp. Dopiero od połowy 2002 r. zarząd parków włączył się ak
tywnie w ten proces, stając się koordynatorem działań w ramach Programu zagospo
darowania turystycznego północnej części województwa śląskiego, realizowanego 
przez Wojewodę Śląskiego33. Program ten skierowany jest do gmin położonych na te
renie powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego oraz zawierciańskiego. Przewi
dziano w nim realizację trzech grup zadań takich, jak:

” Program ten ma być finansowany z środków centralnych (rządowych), a jego celem jest aktywizacja gospodarcza 
poprzez rozwój turystyki północnej części województwa śląskiego. Jest to dość nietypowe działanie, gdyż 
w skali całego kraju dość rzadko instytucje rządowe bezpośrednio włączają się w finansowanie tego typu działań. 
Najczęściej realizowane jest to za pośrednictwem władz samorządowych województwa.

1. Powołanie ekopatroli w ramach stażów absolwenckich (środki na wynagro
dzenia dla stażystów zapewnia Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej, a gminy i powiaty zobowiązane zostały do wyposażenia patroli 
w rowery oraz odzież terenową; zadaniem ekopatroli jest kontrola stanu środo
wiska przyrodniczego, a zwłaszcza lokalizacja dzikich wysypisk) (dla przykładu 
w gminie Janów w 2002 r. w programie tym uczestniczyło 10 absolwentów).

2. Budowa drobnej infrastruktury turystycznej takiej, jak: parkingi, miejsca bi
wakowe, ławki, kosze na śmieci, kabiny WC (w powiecie zawierciańskim 
przewidziano budowę 35 parkingów, 25 biwaków, 300 kabin WC, 1100 ławek, 
1500 koszy na śmieci; w powiecie myszkowskim: 20 parkingów, 7 miejsc bi
wakowych, 40 kabin WC, po 300 ławek i koszy na śmieci).

3. Kompleksowe programy zagospodarowania wybranych rejonów Wyżyny Kra
kowsko-Częstochowskiej takie, jak: „Złota Kraina Pstrąga” (kompleksowy 
program rozwoju turystycznego Doliny Wiercicy; gmina Janów), „Park Edu
kacji Przyrodniczo-Kulturalnej Kielniki” (zagospodarowanie nieczynnego ka
mieniołomu; gmina Olsztyn), „Pociąg Turystyczny” na trasie Częstochowa- 
Julianka, „Grzęda Mirowsko-Bobolicka” (udostępnienie i zagospodarowanie 
terenów z ruinami średniowiecznych zamków; gmina Niegowa), „Huta Szkla
na” (zagospodarowanie parkingu leśnego w rezerwacie Cisy; gmina Koziegło
wy), „Poraj-Zaborze” (zagospodarowanie zbiorników wodnych; gmina Poraj), 
„Szlak Warowni Ogrodzienieckich” (kompleksowe zagospodarowanie tury
styczne miejscowości Podzmacze; gmina Ogrodzieniec), „Trójkąt Jurajski” - 
Rzedkowice-Podlesice i Morsko (rozwój wspinaczki, narciarstwa i aktywnych 
form rekreacji; gminy Kroczyce i Włodowice), „Jurajski Wyczyn” (budowa 
obiektów i urządzeń dostosowanych do uprawiania sportów wyczynowych; 
gm. Łazy i Ogrodzieniec), „Aqua Jura” - (rozwój turystyki wodnej; gminy 
Pilica, Żarnowiec), „Smoleń” (wykorzystanie zabytkowych obiektów do dzia
łalności edukacyjnej i rekreacyjnej, w tym zamku w Smoleniu; gmina Pilica), 
„Dzibice” (zagospodarowanie zbiorników wodnych w Dzibicach; gmina Pilica), 
„Udórz-Żamowiec” (rekreacja konna, zbiorniki wodne; gmina Żarnowiec).
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Wymienione w punkcie trzecim programy zagospodarowania turystycznego zo
stały wyznaczone przez samorządy gminne, a następnie poddane ocenie na szczeblu 
powiatowym, gdzie dokonywano ich ostatecznego wyboru. Co ciekawe program nie 
zakłada partycypacji finansowej gmin w realizowanych projektach.

Odnosząc się do lokalnego wymiaru współpracy między parkiem a gminami 
w województwie śląskim, podkreślić trzeba dużą aktywność gmin Janów oraz Ogrodzie
niec. W przypadku Janowa współpraca ta przejawia się zarówno w uzgadnianiu działań 
na rzecz rozwoju turystycznego14, jak i realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz 
ochrony środowiska czy zagospodarowania turystycznego (m.in. akcja ratowania żab za
inicjowana przez gminę Janów). W Ogrodzieńcu współpraca z parkiem krajobrazowym 
koncentrowała się przede wszystkim na działaniach związanych z udostępnieniem tury
stycznym Góry Birów. W tym miejscu wspomnieć należy także współdziałanie gminy 
Klucze z parkami krajobrazowymi. W okresie, kiedy gmina ta należała do byłego woje
wództwa katowickiego na zlecenie Urzędu Gminy w Kluczach parki krajobrazowe opra
cowały i wyznaczyły ścieżkę edukacyjną po obrzeżach Pustyni Błędowskiej.

u Gmina przygotowała 28 punktowy zestaw działań inwestycyjnych i organizacyjnych, które należałoby podjąć, 
aby przystosować teren Rezerwatu Parkowe do funkcji turystycznej.
” Władze Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. małopolskiego uczestniczą także w opracowywaniu lokalnych 
strategii rozwoju gminy (m.in. w Alwerni, Jerzmanowicach-Przegini).
'6 W ramach programu Pierścień Jurajski podjęto dotychczas następujące działania: opracowanie studium 
możliwości rozwoju turystyki w gminach Pierścienia, szkolenia z zakresu zarządzania turystyką (dla 20 osób), 
wytyczenie i oznakowanie trasy samochodowej, wytyczenie ścieżek rowerowych (Alwernia. Jerzmanowice- 
Przeginia), powołanie lokalnych stowarzyszeń na rzecz rozwoju turystyki (m.in. w Jerzmanowicach, wydanie 
materiałów promocyjnych, prezentacja koncepcji Pierścienia Jurajskiego na targach turystycznych w Krakowie).

W województwie małopolskim główną inicjatywą realizowaną przez parki krajobra
zowe jest Pierścień Jurajski35. W ramach programu Pierścień Jurajski działa sześć gmin 
jurajskich z terenu województwa małopolskiego (Alwernia, Babice, Jerzmanowice-Prze- 
ginia, Krzeszowice, Wielka Wieś), a dwie kolejne zamierzają przystąpić do programu 
w najbliższym czasie (Klucze, Trzebinia). Obok samorządów gminnych w tym progra
mie uczestniczy kilkanaście podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych (m.in. 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszenie Ekoturystyki Ostaniec z Jerz
manowic, Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu, Stowarzyszenie Rodzina 
Koplinga z Poręby-Zegoty, właściciel Jaskini Nietoperzowej, biuro usług turystycznych 
Gacek, szkoły podstawowe z gminy Wielka Wieś oraz Ojcowski Park Narodowy). 
Wśród dotychczasowych efektów programu16 na uwagę zasługuje utworzenie Grupy 
Partnerskiej Pierścienia Jurajskiego - lokalnej koalicji trzech sektorów - władzy pu
blicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Działalność Grupy Partnerskiej Pierścienia Jurajskiego rozszerzona została tak
że na projekt realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, w ramach któ
rego ma powstać rowerowy szlak z Wiednia do Krakowa. Fundacja Partnerstwo dla 
Środowiska jest dotychczas jedyną fundacją „zewnętrzną”, z którą gminy współpra
cują aktywnie na rzecz rozwoju turystycznego.
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Projekt „Kraków-Wiedeń Greenways” stanowi część programu „Central Europe- 
an Greenways”. Jego celem jest wspieranie ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego oraz rozwoju zrównoważonego poprzez turystykę przyjazną dla środo
wiska, promocję lokalnej produkcji oraz inicjatywy społeczne. Osią programu są tzw. 
zielone korytarze - szlaki dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego łączące różne 
regiony Europy Środkowo-Wschodniej. W założeniu i koncepcji „Greenways” szlaki 
te pełnią cztery funkcje: ekologiczną i edukacyjną, komunikacyjną, turystyczno-rekre- 
acyjną, rozwojową (wspieranie ekonomiczno-społecznego rozwoju lokalnego).

Szczególnie aktywna współpraca z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska obser
wowana jest w gminie Alwernia. Wskutek zabiegów gminy oraz lokalnych stowarzy
szeń doprowadzono do przesunięcia przebiegu trasy „Greenways” tak aby przecinała 
ona gminę. Początkowo szlak Greenways Kraków-Wiedeń miał przebiegać bowiem 
przez Kalwarię i Wadowice. Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu zostało 
wyznaczone na regionalnego koordynatora tegoż szlaku. Należy także podkreślić, że 
fundacja wspiera finansowo różne lokalne projekty rozwoju turystycznego realizowane 
w gminie Alwernia.

Niektóre z badanych gmin podejmują także współpracę z oddziałami Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Najczęściej dotyczy ona działań związa
nych z modernizacją dotychczas istniejących oraz wyznaczaniem nowych szlaków 
turystycznych, zwłaszcza rowerowych. Współpracę taką zaobserwowano praktycznie 
we wszystkich gminach, w których w ostatnich latach przeprowadzono nowe szlaki. 
Szczególnie aktywna jest ona na terenie powiatów: chrzanowskiego, częstochowskiego, 
myszkowskiego i zawierciańskiego.

Na koniec warto odnieść się do całokształtu zagadnienia współpracy struktur 
samorządowych z otoczeniem na rzecz rozwoju turystyki. W analizie uwzględniono 
cztery główne obszary zadaniowe wynikające z regionalnej strategii rozwoju turysty
ki: rozwój produktu turystycznego, rozwój atrakcji turystycznych, promocja turystycz
na, rozwój zagospodarowania turystycznego oraz dwa poziomy współdziałania: mię
dzygminne, gmina-instytucje otoczenia zewnętrznego. Dla każdego z poziomów prze
prowadzona została analiza polegająca na porównaniu zakresu współpracy (w konkret
nym obszarze) do etapów wyróżnionych w literaturze przez Ricqa37 (Lewiński 1996).

17 Etapy te wyróżnione zostały w odniesieniu do współpracy transgranicznej.

Pierwszy etap współpracy - „brak jakichkolwiek kontaktów” raczej już nie wy
stępuje. Jak pisze Lewiński (1996) kategoria ta ma znaczenie czysto teoretyczne 
jako skrajny punkt odniesienia. W badanych gminach może ona dotyczyć jedynie 
współpracy z instytucjami ochrony przyrody w przypadku tych gmin, które nie posia
dają na żadnej z prawnych form ochronnych (np. Siewierz). Dość czytelnie natomiast 
zaznacza się etap wymiany informacji. Uwidacznia się on przede wszystkim w kon
taktach ze strukturami powiatowymi i wojewódzkimi. Na tym etapie znajduje się także 
wiele badanych gmin w zakresie kontaktów z sąsiednimi gminami.

Etap „uzgadniania’ dotyczy głównie współpracy na linii samorząd gminny-par- 
ki. W gminach położonych na terenie parku narodowego (krajobrazowego) działania 
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w zakresie rozwoju turystyki muszą być każdorazowo zaakceptowane przez ich zarzą
dy. Można stwierdzić, że ten etap współpracy został wymuszony przez prawo polskie. 
Podobnie sytuacja kształtuje się między gminami. Tutaj także prawo polskie wyma
ga uzgadniania działań. Jednak w odniesieniu do badanego obszaru działania gmin 
w zakresie wzajemnego uzgadniania planów rozwojowych są mało aktywne.

Powszechny jest natomiast etap określany przez Lewińskiego (1996) jako 
„współpraca”. Obserwuje się go głównie w aspekcie przynależności poszczególnych 
gmin do Związku Gmin Jurajskich. Współpraca ta obejmuje wiele z regionalnych pro
blemów rozwoju turystyki, aczkolwiek w przeważającej mierze dotyczy kwestii roz
woju produktu turystycznego oraz promocji turystycznej. Etap współpracy zarysowuje 
się także w przypadku kilku gmin aktywnie współdziałających z zarządami parków 
krajobrazowych oraz np. Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.

Etapy „harmonizacji” i „integracji” są etapami, do których badane gminy dopiero 
zmierzają. Potwierdzeniem tego mogą być wspominane już wcześniej zapisy regional
nej strategii rozwoju turystyki, w których wskazuje się na koordynacyjną i kontrolną 
funkcję Związku Gmin Jurajskich. Jednak wydaje się, że jest to jeszcze długa droga.

4.7. Opinie lokalnych przedsiębiorców na temat działalności 
samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki w regionie

Ważnym aspektem omawianego zagadnienia jest stosunek przedsiębiorców38 do 
działań podejmowanych przez samorządy lokalne na rzecz rozwoju turystyki. W celu 
zbadania oczekiwań i opinii przedsiębiorców sektora turystycznego wobec struktur 
samorządowych przeprowadzono badania ankietowe wśród 78 właścicieli i zarządców 
obiektów turystycznych (głównie bazy noclegowej), co stanowi 32,4% ogółu ziden
tyfikowanych podmiotów sektora prywatnego lokalnej gospodarki turystycznej39. 
Przeważająca większość respondentów (91,0%) uważa, że samorząd lokalny powinien 
włączać się w działania na rzecz rozwoju turystyki. Opinię taką wyrażały zarówno 
osoby funkcjonujące na rynku turystycznym Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej od 
początku okresu transformacji ustrojowej, jak i osoby, które rozpoczęły swoją dzia
łalność w ostatnich latach.

” Na potrzeby niniejszych badań za lokalnego przedsiębiorcę uznano zarówno osoby, które mają zarejestrowaną 
działalność gospodarczą, jak i te, które świadczą usługi noclegowe w ramach kwater agroturystycznych.
” W granicach województwa małopolskiego przeprowadzono 31 badań ankietowych, a w granicach województwa 
śląskiego - 47 ankiet.

Przedsiębiorcy szeroko definiowali zakres zadaniowy struktur samorządowych 
w obszarze turystyki. 54,8% badanych wskazało, że władze lokalne powinny koncen
trować się przede wszystkim na działalności promocyjnej, 23,1% optuje za organiza
cją szkoleń dla przedsiębiorców. Szczególnie często stanowisko takie wyrażali wlaści- 
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ciele gospodarstw agroturystycznych. Na trzecim miejscu uplasowała się konieczność 
zatrudnienia w gminie specjalisty do spraw turystyki, który prowadziłby doradztwo 
i zajmował się promocją gospodarstw agroturystycznych (19,2% badanych). Często 
przytaczano tutaj przykład Janowa jako dobrze funkcjonującego rozwiązania. Wśród 
innych zadań, które powinny podejmować władze lokalne wymieniano: organizację 
imprez kulturalnych (15,4% badanych), poprawę stanu dróg (15,4% badanych), ochro
nę środowiska (10,1%), wytyczenie nowych szlaków turystycznych (7,7%), budowę 
zbiorników wodnych (4,0%).

Tylko 7,7% respondentów nawiązało w ostatnich latach współpracę z urzędem 
gminy w zakresie rozwoju turystyki. Dotyczyła ona przede wszystkim wymiany opi
nii i informacji oraz promocji. Jednak aż 80,8% badanych gotowych jest do nawią
zania takiej współpracy. Wyniki te mogą świadczyć o dużej bierności struktur samo
rządowych, które nie potrafią w pełni wykorzystać tkwiącego w lokalnej społeczno
ści potencjału i chęci do współdziałania.

Często w trakcie badań wskazywano na współpracę z Jurajskim Stowarzyszeniem 
Turystyki Wiejskiej (56,4% respondentów) i ze Związkiem Gmin Jurajskich (11,5% 
badanych). Współpracę z Jurajskim Stowarzyszeniem Turystyki Wiejskiej podejmują 
przede wszystkim gospodarstwa agroturystyczne oraz mniejsze obiekty noclegowe. Ze 
Związkiem Gmin Jurajskich współpracują duże podmioty sektora turystyki m.in.: hotel 
Kmicic z Złotym Potoku, ośrodek Vena w Jastrzębiu, hotel Ostaniec w Podlesicach. 
Trzeba podkreślić, że o ile współpraca w ramach Jurajskiego Stowarzyszenia Turystyki 
Wiejskiej wskazywana była przez respondentów z całego obszaru badań, to współpracę 
ze Związkiem Gmin Jurajskich sygnalizowały głównie podmioty położone na terenie 
województwa śląskiego. Świadczy to małej sile oddziaływania struktur związku na 
południową część omawianego regionu40. Sytuację tę potwierdza odpowiedź na pyta
nie „Czy zna Pan/Pani taką organizację jak Związek Gmin Jurajskich”. Około 62,8% 
ogółu badanych wskazało, że zna ten podmiot lub słyszało kiedyś o nim, przy czym 
wśród podmiotów z województwa śląskiego znajomość ZGJ potwierdziło aż 88,4% 
respondentów, a z terenów województwa małopolskiego tylko 35,5%.

40 W trakcie badań przeprowadzonych w urzędach gmin w południowej części obszaru badań (województwo 
małopolskie) dość często wskazywano, że barierą we współpracy z Związkiem Gmin Jurajskich jest odległość 
siedziby związku od siedziby gminy.
41 Trzeba zauważyć, że większość z badanych gmin to gminy małe, w których dość istotną rolę odgrywają kontakty 
osobiste.

Przedsiębiorcy wyrażali się dość krytycznie o dotychczasowej działalności samo
rządów lokalnych w sferze turystyki. Działania w zakresie wspierania rozwoju tury
styki ocenione zostały przez nich na 1,32 (w skali od 0 do 3), a działania w zakresie 
promocji gminy na 1,10. Co ciekawe, powyższa ocena nie jest tożsama z oceną ja
kości pracy urzędników gminnych. Większość respondentów wskazywała bowiem, że 
poziom jakości pracy kadry urzędniczej w ostatnich latach wzrósł znacząco i nie na
potykają oni żadnych problemów przy realizacji konkretnych spraw41.
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Tab. 39. Ocena działalności samorządu lokalnego na rzecz rozwoju turystyki według przedsiębiorców
sektora turystycznego

Źródło: badania własne.

Kryterium oceny Lokalizacja 
podmiotów

Średnia ocena

Odsetek respondentów wyrażających poszczególne 
oceny

(w skali od 0 do 3)
Opkt 1 pkt 2 pkt 3 pkt

Dotychczasowe cały region 1.32 23.1 28,2 42,3 6,4
działania w zakresie (ogółem)
aktywizacji małopolskie 0.81 38,7 38,7 /9,4 3.2
turystycznej gminy Śląskie 1.61 12,8 21,3 57,4 8,5

Dotychczasowe cały region 1,10 30,8 34,6 28.2 6,4
działania w zakresie (ogółem)
promocji małopolskie 0,94 38,7 32,2 25.9 3.2

śląskie 1,21 25,5 36,2 29,8 8,5

Jakość pracy cały region 2,50 2.6 44,9 47,5
urzędników w urzędzie (ogółem)
gminy małopolskie 2,65 35,5 64,5

śląskie 2,40 4.3 51.1 44,6

Rozbieżności w ocenach dotychczasowych działań na rzecz rozwoju turystyki 
uwidaczniają się w odniesieniu do poszczególnych województw. Z tabeli 39 wynika 
wyraźnie, że wyższe noty uzyskiwały samorządy gminne z terenu województwa ślą
skiego. Działalność aktywizacyjną oceniono tam na 1,61 (dla porównania w woje
wództwie małopolskim - 0,81), a promocję gminy na 1,21.

Na pytanie o działania, które powinny zostać zintensyfikowane przez samorząd 
lokalny w zakresie rozwoju turystycznego wskazywano przede wszystkim na promo
cję, stworzenie nowych ofert turystycznych (rozumianych jako zespół urządzeń rekre
acyjnych) oraz organizację imprez masowych. W kilku przypadkach sygnalizowano 
także, że samorząd powinien zlikwidować samowolę budowlaną oraz nie rozwijać 
osadnictwa letniskowego.
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5. Ocena działalności samorządów lokalnych 
na rzecz rozwoju turystyki

Zagadnienie oceny działań samorządu lokalnego na rzecz rozwoju turystyczne
go gminy (działań aktywizujących tę sferę lokalnej gospodarki) jest rzadko podejmo
wane w polskiej literaturze naukowej. Zdaniem autora taki stan rzeczy wynika z dwóch 
powodów. Po pierwsze jest to wciąż nowe zagadnienie badawcze, które nie doczeka
ło się jeszcze powszechnie akceptowanych kryteriów i metod oceny. Po drugie wią- 
że się to z ograniczonym dostępem do informacji na szczeblu lokalnym (gminy ce
chuje w tym zakresie bardzo uboga sprawozdawczość, a nawet jej całkowity brak; 
barierą jest także duża niechęć do udzielania informacji ze strony pracowników urzędu 
gminy).

Wychodząc naprzeciw omawianej sytuacji, podjęto próbę skonstruowania metody 
oceny działań samorządu lokalnego na rzecz rozwoju turystycznego gmin. W związ
ku z tym, że proces aktywizacji turystycznej jest długotrwały, a jego efekty społecz
no-ekonomiczne w gospodarce gminy dostrzegalne są dopiero w dłuższej perspekty
wie czasu, postanowiono skoncentrować się na ocenie zaangażowania samorządu 
w proces rozwoju turystyki, a nie na pomiarze efektów tego procesu (np. wzroście ru
chu turystycznego, wzroście zatrudnienia, wzroście dochodów budżetowych itp.), które 
w większości wypadków nie są jeszcze dostrzegalne.

Przyjęto, że zaangażowanie samorządu w proces rozwoju turystycznego gminy 
odzwierciedla się w podejmowaniu działań dotyczących takich kwestii, jak (tzw. ob
szary zadaniowe):

- organizacja i programowanie rozwoju turystycznego gminy;
- promocja turystyczna;
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- przystosowanie przestrzeni gminy do pełnienia funkcji turystycznej;
- pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości w sferze turystyki oraz napływu no

wych inwestycji (promocja gospodarcza);
- współpraca z instytucjami otoczenia zewnętrznego na rzecz rozwoju turystycz

nego gminy.
Dla każdego z powyższych obszarów zadaniowych wytypowano na podstawie 

literatury przedmiotu zestaw działań, które przyjęto jako kryteria oceny (tab. 40) Po
szczególnym kryteriom przypisano określoną wartość punktową, przy czym kryteriom 
uznanym za podstawowe przyznano większą liczbę punktów (od 2 do 5), natomiast 
kryteriom uzupełniającym (doprecyzowującym zakres konkretnego działania) - 1 lub 
2 punkty. Przypisanie różnej wartości punktowej poszczególnym kryteriom wynikało 
z różnego stopnia ich istotności dla aktywizacji turystycznej gmin. Zróżnicowanie 
punktowe wprowadzono także w poszczególnych obszarach zadaniowych. Najwięcej 
punktów przypisano działaniom związanym z organizacją i programowaniem rozwo
ju turystycznego gminy (łącznie 41 punktów). Dla pozostałych grup zadań ustalono 
następujące wartości punktowe: dla promocji turystycznej gminy - łącznie 35 punk
tów; dla działań związanych z poprawą stanu zagospodarowania turystycznego prze
strzeni gminy (37 punktów), dla promocji gospodarczej (31 punktów); dla współpra
cy z otoczeniem (28 punktów). Każda z badanych gmin mogła uzyskać maksymalnie 
172 punkty (tab. 40).

Zaangażowanie władz lokalnych w proces rozwoju turystycznego gminy okre
śla suma uzyskanych punktów za działania podejmowane w każdym z przyjętych 
obszarów zadaniowych. Jako wskaźnik tego zaangażowania (Z), przyjęto stosunek 
wartości sum punktów dla poszczególnych kryteriów (A, B, C, D, E) do wartości

Tab. 40. Kryteria oceny działalności samorządu lokalnego na rzecz rozwoju turystycznego gmin

Kryteria 

oceny

Liczba kryteriów oceny

Razem

Udział punktów 

kryterium 

w ocenie łącznej 

[%]
Podstawowe Uzupełniające

A Programowanie l organizacja 
rozwoju turystycznego gminy

10 8 41 23,8

В Promocja turystyczna 
gminy

7 17 35 20.4

C Przystosowanie przestrzeni 
gminy do pełnienia lunkcjl 

turystycznych

13 7 37 21.5

0 Promocja gospodarcza 6 9 31 18,0

E Współpraca na rzecz rozwoju 
turystyki z instytucjami 
zewnętrznymi

8 6 28 16,3

Liczba możliwych punktów 44 47 172

Źródło: opracowanie własne.
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Ocena działalności samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki

Tab. 41. Szczegółowe kryteria oceny działalności samorządu lokalnego na rzecz rozwoju 
turystycznego gmin

(B) PROMOCJA TURYSTYCZNA GMINY

11. Gmina posiada strategię promocji 3

12. Gmina publikuje szeroki wachlarz materiałów 
promocyjnych

3 Materiały te przeznaczone są przede wszystkim 
dla potencjalnych turystów

1

Materiały le przesyłanie są do punktów informacji 
turystycznej

1

13. Gmina uczestniczy w imprezach targowych 3 Gmina wystawia się samodzielnie na targach 
turystycznych

2

Gmina wystawia się na targach turystycznych 
we współpracy ze Związkiem Gmin Jurajskich

1

Gmina wystawia się na targach turystycznych 
we współpracy z innymi podmiotami (np. Starostwo 
powiatowe)

1

14. Gmina posiada własną stronę internetową 2 Strona Internetowa ma nieskomplikowany adres 1
Strona internetowa przedstawia programy pobytu w 
gminie oraz charakterystykę walorów turystycznychi 
i obiektów zagospodarowania turystycznego

2

Strona Internetowa jest dostępna łakże w języku 
obcym

1

15. Instytucje gminne organizują imprezy kulturalne
i sportowe o charakterze ponadlokalnym (masowe)

2 W gminie organizowane są więcej niż 2 imprezy 
masowe w roku

1

Gmina w organizacji imprez masowych współpracuje 
z podmiotami działającymi w gminie

1
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Lp. Kryteria podstawowe
Liczba 
Punktów Kryteria uzupełniające

Liczba

Punktów

(A) PROGRAMOWANIE 1 ORGANIZACJA ROZWOJU TURYSTYCZNEGO GMINY

1. W ramach urzędu gminy wydzielona została komórka 
zadaniowa odpowiedzialna za sprawy turystyki

3 Do zadań komórki należą tylko i wyłącznie sprawy 
rozwoju turystycznego gminy

2

2. Gmina utworzyła podmiot zewnętrzny zajmujący się 
zarządzaniem rozwojem turystycznym gminy, którego jest 
właścicielem

5

3. W gminie działają lokalne stowarzyszenia podejmujące 
zadania z zakresu turystyki i promocji walorów gminy

2 Stowarzyszeniom przyznawane są dotacje z budżetu 
gminy na realizację zadań związanych z rozwojem 
turystyki lub przekazano Im w użytkowanie majątek 
komunalny

2

4. Gmina posiada analizę zasobów turystycznych 2 Analiza ta ma charakter analizy marketingowej 1

5. Gmina prowadzi monitoring zjawisk turystycznych 2 Monitoring obejmuje stan techniczny obiektów 1

Monitoring obejmuje kontrolę jakości świadczonych 
usług

1

Monitoring obejmuje badania ruchu turystycznego 
(jego wielkości i struktury

1

6. W budżecie gminy wydzielane są środki na aktywizację 
turystyczną i promocję turystyczną gminy

2 Wyodrębniany jest dział budżetu 630 turystyka 1

7. Gmina posiada strategię rozwoju 3 W strategii określone zostały cele i zadania w zakresie 
turystyki zgodnie z regułą SMART

2

8 Gmina posiada aktualny program rozwolu turystyki 5

9. Gmina przyjęła program zadań z zakresu turystyki, do 
realizacji przez władze lokalne

3

10. Gmina przyjęła nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod rozwój 
turystyki

3
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Gmina opracowuje kalendarz Imprez z wyprzedzeniem 
rocznym

1

Gmina promuje swoje Imprezy w środkach masowego 
przekazu

1

16. Gmina zapewnia bezpłatną reklamę w materiałach 2
promocyjnych podmiotom funkcjonującym na |e| terenie

17. Gmina wykorzystuje inne Instrumenty promocji turystycznej Gmina uczestniczy w telewizyjnych konkursach 2
(tylko w ramach punktów dodatkowych) turystycznych (współzawodnictwo gmin)

Gmina uczestniczyła w organizacji imprez typu study 
press

1

Gmina uczestniczyła w stworzeniu filmu 
promocyjnego

1

Gmina rozsyła Informacje o swojej ofercie 
turystycznej do różnych podmiotów na zewnątrz

1

Gmina nawiązała kontakty z gminami zagranicznymi 
(wymiana kulturalna, sportowa itp.)

1

(C) PRZYSTOSOWANIE PRZESTRZENI GMINY 00 PEŁNIENIA FUNKCJI TURYSTYCZNEJ

18. Gmina przystąpiła do realizacji dużych zadań 3
Inwestycyjnych na rzecz rozwoju turystyki 
(budowa obiektów rekreacyjno-noclegowych itp.)

19. Gmina posiada basen kąpielowy (komunalny) 2 W gminie działa więcej niż 1 basen (komunalny) 1

20. Gmina zagospodarowała tereny rekreacyjne 3 Stworzono miejsca rekreacji wodne] 
Stworzono miejsca rekreacji dla dzieci

1
1

21. W gminie wyznaczono w ostatnich latach nowe szlaki 2 Gmina samodzielnie przystąpiła do wyznaczania 2
turystyczne szlaków turystycznych

22. Gmina prowadzi lokalne punkty Informacji turystycznej 2 W gminie działa więcej niż 1 punkt Informacji 
turystycznej

1

Punkt Informacji turystycznej funkcjonuje co najmniej 
od trzech lat

1

23. W gminie przeprowadzono kompleksowe działania 2
w zakresie oznakowania atrakcji turystycznych

24. Gmina dofinansowuje odnowę obiektów zabytkowych 2

25. Gmina utworzyła lub prowadzi obiekty muzealne 2 W gminie działa więcej niż jedna samorządowa 
placówka muzealna

1

26. Gmina zaadaptowała budynek komunalny na cele nocleg. 3
lub instytucje jej podlegle prowadzą obiekt noclegowy

27. Gmina przeprowadziła kompleksowe prace w zakresie 2
estetyzacji gminy

26. Gmina posiada oczyszczalnie ścieków 2

29. Gmina podjęła działania w zakresie budowy sieci 2
kanalizacyjnej

30. Gmina utworzyła nowe miejsca parkingowe przy głównych 2
atrakcjach turystycznych

(0 jPOBUDZANIE LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SFERZE TURYSTYKI ORAZ NAPŁYWU NOWYCH INWESTYCJI
(PROMOCJA GOSPODARCZA)

31. Gmina organizuje szkolenia dla osób zainteresowanych 3 Szkolenia te realizowane są cyklicznie 2
podląclem aktywności gospodarczej w sektorze turystyki Szkolenia te mają charakter szkoleń wyjazdowych 1

32. Gmina dysponuje ofertami Inwestycyjnymi dla podmiotów 3 Gmina poszukuje Inwestorów do podjęcia Inwestycji 2
zainteresowanych lokalną branża turystyczną w ramach ppp

Gmina promuje oferty na targach inwestycyjnych 

Gmina promuje oferty w prasie branżowej 

Gmina promuje oferty na stronie Internetowej

2

1

1

33. Gmina zapewnia ułatwienia organizacyjne dla podmiotów 2
zamierzających inwestować w sektor turystyki

34. Gmina jest udziałowcem agencji rozwoju lokalnego 2 Agencja ta funkcjonuje na terenie gminy 1
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35. Gmina przyjęła program działań w zakresie pobudzania 
przedsiębiorczości lokalnej

3

36. Gmina oddziałuje stawką podatku od nieruchomości na 
podmioty sektora usług

maks.
5

Gmina ustaliła specjalne stawki podatkowe dla 
podmiotów sektora usług turystycznych

1

(za każdą pełną złotówkę poniżej stawki ustalonej przez 
Min. Finansów -1 punkt;
maks. 5 punktów) (dane dla 2002 r.)

Gmina wprowadziła zwolnienia podatkowe dla 
podmiotów tworzących nowe miejsca pracy

2

(E) WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

37. Długość funkcjonowania gminy w strukturach ZGJ
• gmina przystąpiła do ZGJ do końca 1992 r.
• gmina przystąpiła do ZGJ do końca 1999 r.
• gmina przystąpiła do ZGJ po 1999 r.

5
3
2

Gmina Jest członkiem założycielem
Uwaga:
dla gmin, które zawiesiły członkostwo stosuje się 
punkty ujemne -(-2 punkty)

2

36. Gmina jest członkiem regionalne) organizacji turystycznej 3

39. Gmina działa w Innym związku międzygminnym na rzecz 
rozwoju turystyki

2

40. Gmina współpracuje na polu turystyki z gminą zagraniczną 

Uwaga: dotyczy tylko tych form współpracy, które 
zakładają wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju 
turystycznego

2

41. Gmina współdziała z parkami krajobrazowymi lub OPN 
w realizacji programów rozwoju turystyki

2 Obserwowane są już rezultaty tej współpracy 1

42. Gmina współdziała z władzami wojewódzkimi i 
powiatowymi w realizacji programów rozwoju turystyki

2 Obserwowane są już rezultaty tej współpracy 1

43. Gmina współpracuje z PTTK w zakresie wytyczania 
szlaków turystycznych i organizacji Imprez turystycznych

2

44. Gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne na rozwój 
turystyki

2 Dotacje te otrzymano z funduszy Unii Europejskie! 
Dotacje te otrzymano z funduszy organizacji non- 
profit
Dotacje te otrzymano z programów wojewódzkich

2
1

1

Źródło: opracowanie własne.

wzorcowej (k), którą jest maksymalna możliwa liczba punktów, jakie może uzyskać 
badana gmina.

Z = (Z A + LB +ZC +ED +EE)/ k

gdzie:
Z - wskaźnik zaangażowania władz lokalnych w proces aktywizacji turystycznej 

(wartos'ci wskaźnika mieszczą się w przedziale 0-1);
k - wartość wzorcowa (maksymalna liczba punktów, które może uzyskać gmina 

wynosząca 172)

Wartości badanego wskaźnika mieszczą się w przedziale 0,09 do 0,77, co wy
raźnie wskazuje na znaczne zróżnicowanie gmin pod względem aktywności władz 
lokalnych w działaniach na rzecz rozwoju turystyki. Celem wydzielenia gmin podob
nych z punktu widzenia zaangażowania ich władz w proces rozwoju turystyki przy
jęto cztery przedziały klasowe, których wartości graniczne odpowiadają 1/4, 1/2, 3/4 
wartości wzorcowej.
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Wartości punktowe uzyskane przez poszczególne gminy na podstawie przyjętych 
powyżej kryteriów oraz wartości wskaźnika zaangażowania władz lokalnych (Z) 
w proces rozwoju turystyki prezentuje tabela 42.

W przedziale najwyższych wartości wskaźnika Z (powyżej 0,75), odpowiadają
cemu I klasie, znalazły się tylko 2 z badanych gmin, tj.: Ogrodzieniec (0,77) i Janów 
(0,76), cechujące się najwyższą aktywnością w działaniach na rzecz rozwoju turysty
ki spośród wszystkich badanych gmin. Aktywną politykę turystyczną tych gmin ob
serwuje się w obrębie wszystkich analizowanych obszarów zadaniowych. Najwyż
sze zaangażowanie władz lokalnych w badany proces dotyczy gminy Ogrodzieniec, 
przede wszystkim jeśli chodzi o programowanie i organizację rozwoju turystyki oraz 
przystosowanie przestrzeni gminy do pełnienia funkcji turystycznej, co wydaje się 
szczególnie istotne w kontekście istniejących potrzeb w zakresie zagospodarowania

Tab. 42. Ocena działalności samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki w gminie
Kryteria oceny

Gmina Programo - 
wanie 

i organizacja

Promocja 
turystyczna

Przystosowanie 
gminy do 

pełnienia funkcji 
turystycznej

Promocja 
gospodarcza

Współpraca 
gminy 

z otoczeniem

Suma 
punktów

Wskaźnik 
Z

Maksymalna 
liczba punktów 41 35 37 31 28 172 1.0

Alwernia 23 23 16 17 20 99 0.58
Babice 11 13 12 12 13 61 0,35
Bolesław 3 2 4 5 2 16 0,09
Gołcza 3 0 0 6 6 15 0,09
Iwanowice 3 2 4 9 6 24 0,14
Janów 29 30 25 23 23 130 0,76
J. ■ Przeginia 12 7 8 16 18 61 0,35
Klucze 23 25 16 18 20 102 0,59
Koziegłowy 6 2 6 9 9 32 0,19
Kroczyce 13 16 11 13 17 70 0,41
Krzeszowice 24 25 25 15 15 104 0.60
Lelów 3 2 4 11 2 22 0,13
Łazy 22 10 4 17 9 62 0,36
Michałowice 3 0 6 8 8 25 0,15
Mstów 8 2 8 6 5 29 0,17
Niegowa 5 2 9 10 11 37 0,22
Ogrodzieniec 35 28 31 18 21 133 0,77
Olkusz 20 20 21 18 13 92 0,53
Olsztyn 10 12 15 11 12 60 0,35
Pilica 10 7 8 10 8 43 0,25
Poraj 3 6 6 6 9 30 0.17
Przyrów 3 5 6 7 7 28 0,16
Siewierz 0 4 2 14 4 24 0,14
Skała 18 12 8 16 16 70 0,41
Sułoszowa 6 4 7 13 7 37 0,22
Trzebinia 14 14 17 16 6 67 0,39
Trzyciąż 6 2 4 7 5 24 0,14
Wielka Wieś 11 12 6 9 15 53 0,31
Włodowice 13 17 10 12 11 63 0,37
Wolbrom 15 5 13 19 10 62 0,36
Zielonki 5 10 19 9 12 55 0,32
Żarki 7 3 8 13 13 44 0,26
Żarnowiec 3 0 4 10 9 26 0,15

Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 43. Klasyfikacja gmin ze względu na stopień zaangażowania w proces rozwoju turystyki

Klasa
Zaangażowanie władz lokalnych 

w proces aktywizacji turystyczne!
Przedziały wartości 

wskaźnika Z Gminy

1 bardzo duże >0,75 Ogrodzieniec, Janów

II duże 0,5-0,75 Krzeszowice. Klucze. Alwernia, Olkusz

III małe 0,25-0,5
Kroczyce, Skala, Trzebinia, Włodowice, Wolbrom, 

Łazy, Babice, Jerzmanowice-Przeginia, 
Olsztyn. Zielonki, Wielka Wieś, Żarki

IV brak zaangażowania <0,25
Pilica, Niegowa. Sułoszowa, Koziegłowy, Mstów, 

Poraj, Przyrów, Michałowice.Żarnowlec, Iwanowice, 

Siewierz, Trzyciąż, Lelów, Bolesław, Gołcza

Źródło: opracowanie własne.

turystycznego badanego obszaru. Jedynym polem do zintensyfikowania działań, któ
re należałoby wskazać gminom tej klasy jest promocja gospodarcza.

W grupie gmin, które cechuje „duże” zaangażowanie władz w proces rozwoju 
turystyki (wartość wskaźnika Z między 0,5 a 0,75) znajdują się: Krzeszowice (0,60), 
Klucze (0,59), Alwernia (0,58) oraz Olkusz (0,53). Gminy te nie prowadzą tak aktyw
nej polityki turystycznej, jak ma to miejsce w poprzednim przypadku, jednakże ska
la podejmowanych działań pozwala je określić jako gminy wspierające rozwój sek
tora turystycznego na własnym terenie, choć niewykorzystujące w pełni możliwości 
w tym zakresie. Najniżej oceniana w tej grupie gmin jest kwestia ich współpracy 
z otoczeniem zewnętrznym, szczególnie z instytucjami ochrony przyrody oraz samo
rządami wyższego szczebla. Stosunkowo nisko oceniana jest także aktywność władz 
w zakresie promocji gospodarczej.

Klasa III - odpowiadająca „małemu” zaangażowaniu władz lokalnych w pro
ces rozwoju turystycznego gminy obejmuje 12 badanych gmin: Kroczyce, Kroczyce, 
Skała, Trzebinia, Włodowice, Wolbrom, Łazy, Babice, Jerzmanowice-Przeginia, Olsz
tyn, Zielonki, Wielka Wieś oraz Żarki.

O „braku zaangażowania” w analizowany proces można mówić w przypadku 
15 gmin klasy IV, do której należą: Pilica, Niegowa, Sułoszowa, Koziegłowy, Mstów, 
Poraj, Przyrów, Michałowice, Żarnowiec, Iwanowice, Siewierz, Trzyciąż, Lelów, Bo
lesław oraz Gołcza. W grupie tej znajdują się gminy, których władze w nikłym za
kresie oddziałują na rozwój turystyki na własnym terenie w kontekście analizowanych 
kryteriów. W Żarnowcu, Michałowicach i Gołczy nie prowadzi się działań w zakre
sie promocji turystycznej, a w Siewierzu prac związanych z programowaniem i orga
nizacją turystyki.

W toku dalszej analizy postanowiono porównać uzyskane wartości wskaźnika 
zaangażowania władz lokalnych w proces aktywizacji turystycznej (Z) z wartościami 
wskaźnika atrakcyjności turystycznej gminy (5). W tym celu wykorzystano metodę 
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tabeli znaków (Runge 1992), przy czym za wartości progowe przyjęto:
a) dla wskaźnika atrakcyjności turystycznej gmin - medianę (0,67),
b) dla wskaźnika zaangażowania władz lokalnych w proces aktywizacji - war

tość 0,5 będącą połową odległości od wartości wzorcowej tego wskaźnika.
Dla wszystkich gmin mających wskaźnik atrakcyjności pow. 0,67 przyporządko

wano znak „+”, natomiast tym, dla których wskaźnik atrakcyjności uplasował się po
niżej tej wartości znak Podobnie dla gmin o wskaźniku zaangażowania władz 
lokalnych w proces rozwoju turystyki na poziomie powyżej 0,5 nadano znak „+”, 
natomiast znak gminom, dla których wskaźnik zaangażowania uplasował się po
niżej tej wartości (ryc. 27).

Przy porównaniu dwóch cech zakłada się wydzielenie teoretycznie czterech 
możliwych typów (ryc. 27), z których de facto na badanym obszarze występują jedynie 
trzy (tab. 43). Przestrzenne zróżnicowanie wydzielonych typów gmin pod względem 
aktywności samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki w odniesieniu do atrak
cyjności turystycznej tych gmin prezentuje ryc. 28.

Ryc. 27. Model typologii 
Źródło: opracowanie własne.

x - wartość badanej cechy 1; y - wartość badanej cechy 2

A - typ z wartościami powyżej przeciętnej w przypadku 
cech 1 i 2

B - typ z wartościami powyżej przeciętnej w przypadku 
cechy 2 i poniżej w przypadku cechy 1

C - typ z wartościami powyżej przeciętnej w przypadku 
cechy 1 i poniżej w przypadku cechy 2

D - typ z wartościami poniżej przeciętnej w przypadku 
cech 1 i 2

Typ I - obejmuje 6 gmin - Alwernia, Janów, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, 
Ogrodzieniec - o dużej atrakcyjności turystycznej oraz dużym i bardzo dużym 
zaangażowaniu władz lokalnych w działania na rzecz rozwoju turystyki.

Typ II - obejmuje 10 gmin, które cechują się dużą atrakcyjnością turystyczną, 
ale małym zaangażowaniem lub brakiem zaangażowania władz lokalnych 
w działania na rzecz rozwoju turystycznego gminy. W grupie tej znalazły się 
gminy zarówno z części małopolskiej, jak i śląskiej omawianego regionu ta
kie, jak: Babice, Jerzmanowice-Przeginia, Kroczyce, Olsztyn, Pilica, Poraj, 
Skała, Trzebinia, Wielka Wieś, Żarki.
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Tab. 44. Typologia gmin z punktu widzenia zaangażowania samorządów lokalnych w proces rozwoju 
turystycznego gminy w odniesieniu do atrakcyjności turystycznej

Znaki cech
Typ ---------------------------- Gminy

1 + + Alwernia, Janów, Klucze, Krzeszowice, Olkusz. Ogrodzieniec

II + - Babice, Jerzmanowice-Przeglnla, Kroczyce, Olsztyn. 

Pilica, Poraj, Skala, Trzebinia, Wielka Wieś, Żarki

III - -
Bolesław, Iwanowice, Gołcza, Koziegłowy. Lelów, Łazy, 

Michałowice, Mstów, Niegowa, Przyrów, Siewierz. 

Sułoszowa, Trzyciąż, Włodowice, Wolbrom. Zielonki, Żarnowiec

Źródło: opracowanie własne.

Typ III - reprezentuje najliczniejsza grupa 17 gmin, tj. - Bolesław, Iwanowi
ce, Gołcza, Koziegłowy, Lelów, Łazy, Michałowice, Mstów, Niegowa, Poraj, 
Przyrów, Siewierz, Sułoszowa, Trzyciąż, Włodowice, Wolbrom, Zielonki oraz 
Żarnowiec, które charakteryzuje stosunkowo mała atrakcyjność turystyczna 
na tle badanego obszaru oraz małe zaangażowanie władz lokalnych lub jego 
brak w działalność na rzecz rozwoju turystycznego.

Mimo że wszystkie badane gminy zainteresowane są rozwojem turystycznym na 
własnym terenie, to jednak tylko niektóre działają aktywnie w tym zakresie. Rozpa
trując problem działalności samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki w kon
tekście ich walorów przyrodniczo-kulturowych i zagospodarowania turystycznego, 
wyraźnie widać, że badane gminy w nierównym stopniu potrafią wykorzystywać ist
niejące warunki wewnętrzne i zewnętrzne dla rozwoju sektora turystycznego na wła
snym terenie. Sprzyjające uwarunkowania dla rozwoju turystyki znajdują odniesienie 
w działaniach władz lokalnych na rzecz rozwoju turystycznego gmin typu I. W przy
padku gmin typu II można mówić wręcz o niewykorzystywaniu własnych walorów 
turystycznych. Gminy te, chociaż dysponują znacznym potencjałem turystycznym, nie 
starają się go wykorzystać jako czynnika rozwoju lokalnego poprzez stymulowanie 
i wspieranie sektora turystycznego. Władze tych gmin nie upatrywały jak dotąd w tu
rystyce szans na pobudzanie lokalnej gospodarki, co wynikać może m.in. z braku tra
dycji w tym zakresie oraz postrzeganiu turystyki głównie poprzez formy turystyki 
krajoznawczej. Znaczną przeszkodą w tym względzie są również niedobory infrastruk
turalne oraz znaczne potrzeby lokalne w innych obszarach społeczno-gospodarczych, 
co sprawia, że działania władz lokalnych koncentrują się w pierwszym rzędzie na ich 
zaspokajaniu. Sytuacja społeczno-gospodarcza oraz ograniczone możliwości finanso
we gmin sprawiają, że w przypadku typów II i III władze gminne przekazują kwestie 
aktywizacji turystycznej swojego obszaru i regionu Związkowi Gmin Jurajskich. Nie 
ma w tym wypadku mowy o oddziaływaniu synergicznym na rozwój turystyczny
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Ryc. 28. Typologia przestrzenna gmin ze względu na aktywność samorządów 
lokalnych na rzecz rozwoju turystyki
Źródło: opracowanie własne.

regionu pomiędzy tymi gminami a Związkiem Gmin Jurajskich, który jest warunkiem 
koniecznym do skutecznego oddziaływania na ten proces. O takim współdziałaniu 
można mówić tylko w przypadku 6 gmin zaliczonych do typu I. W odniesieniu do typu 
III trzeba podkreślić, że mała atrakcyjność turystyczna tych gmin nie stanowi istot
nej bariery rozwojowej dla turystyki. Atrakcyjność turystyczną jako cechę złożoną 
można kształtować poprzez różnorakie działania inwestycyjne i w tym kierunku na
leży upatrywać szans na ożywienie zjawisk turystycznych w obrębie tych gmin, oczy
wiście pod warunkiem aktywnej partycypacji władz lokalnych, która, jak wcześniej 
zaznaczono, w początkowym etapie rozwoju turystyki jest konieczna.

174



Zakończenie

Ukształtowany po 1989 r. model zarządzania rozwojem gospodarki turystycznej 
oparty został na dobrowolnym partnerstwie szeregu podmiotów, w tym także instytucji 
centralnych. Szczególne miejsce w tym układzie przypadło samorządom terytorialnym, 
którym przypisano rolę planisty, koordynatora, a często także inicjatora działań na 
rzecz rozwoju turystyki w regionie (gminie). W działaniach tych powinny one ściśle 
współpracować z branżą turystyczną i innymi podmiotami zainteresowanymi rozwo
jem turystyki. Rola państwa ograniczona została natomiast do kształtowania ogólnych 
warunków rozwoju sektora gospodarki turystycznej. Rozwój turystyki nie jest jednak 
zadaniem obligatoryjnym dla samorządu terytorialnego. Polskie gminy i regiony mogą 
to zadanie podejmować na zasadzie dobrowolności, jeżeli uznają, że przyczyni się to 
do rozwoju lokalnej gospodarki.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest jednym z regionów Polski, którego roz
wój społeczno-gospodarczy w obecnych warunkach powinien odbywać się przede 
wszystkim poprzez turystykę. Decydują o tym nie tylko bogate zasoby turystyczne, 
jakimi dysponuje ten region, ale także ograniczenia co do kierunków jego rozwoju 
gospodarczego, wynikające z faktu obecności na tym terenie obszarów chronionych 
(parku narodowego, parków krajobrazowych).

Podstawą atrakcyjności turystycznej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej są 
walory środowiska przyrodniczego i związane z nimi możliwości aktywnego wypo
czynku. Badany region cechuje jednak w tym względzie duże zróżnicowanie. Najwięk
szymi walorami odznaczają się gminy położone w centralnej części regionu. Mniej 
atrakcyjne turystycznie są gminy leżące na obrzeżach Wyżyny Krakowsko-Często
chowskiej, aczkolwiek dużym atutem tych gmin jest ich położenie. Stanowią one bo
wiem swoistą bramę wjazdową do regionu.
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Barierą rozwoju turystycznego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest słabe 
zagospodarowanie turystyczne. Przejawia się to zarówno w niedorozwoju bazy noc
legowej (1,9 miejsc noclegowych/km2), jak i stosunkowo słabym wyposażeniu w urzą
dzenia niezbędne dla wypoczynku weekendowego. Większość bazy noclegowej kon
centruje się w kilku gminach regionu (Janów, Kroczyce, Olkusz, Olsztyn, Wielka 
Wieś), jednak i w ich przypadku trudno mówić o rozwiniętej funkcji turystycznej. 
W 3 z badanych gmin nie ma w ogóle obiektów noclegowych (Iwanowice, Gołcza, 
Trzyciąż), a kolejne 8 gmin dysponuje bazą noclegową nie przekraczającą 100 miejsc 
noclegowych. Głównym elementem zagospodarowania turystycznego badanego obsza
ru są piesze i rowerowe szlaki turystyczne (0,6 km/km2), jednak ich stan techniczny 
jest dość często niezadowalający.

Chociaż region posiada bogate tradycje w obsłudze ruchu turystycznego, to tu
rystyka nigdy nie odgrywała istotnej roli w jego gospodarce. Realizowany po II woj
nie światowej model turystyki na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, ba
zujący na idei krajoznawstwa i turystyce pieszej, odbywał się w oderwaniu od lokal
nej sfery gospodarczej. Przełożyło się to na małe zainteresowanie mieszkańców po
dejmowaniem indywidualnych przedsięwzięć gospodarczych w sektorze turystycznym, 
który wciąż nie jest uznawany przez nich za dochodowy. Istniejący stan rzeczy zmu
sił samorządy terytorialne tego regionu zainteresowane rozwojem turystyki do przy
jęcia na siebie obowiązków koordynatora rozwoju turystycznego regionu. Dotychcza
sowe obserwacje wskazują jednak, że w działalności tej napotykają one szereg barier 
o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Zasadniczym problemem, z którymi borykają się obecnie badane gminy są ogra
niczenia budżetowe oraz problemy związane ze złym stanem infrastruktury komunal
nej. Pod względem stanu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy te można podzie
lić na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią gminy typowo rolnicze o stosunkowo ni
skich dochodach budżetowych, słabo rozwiniętej infrastrukturze komunalnej, w więk
szości położone we wschodniej części obszaru badań. Drugą grupę stanowią gminy 
leżące w południowo-zachodniej i zachodniej części obszaru badań o stosunkowo 
wysokich dochodach budżetowych i dużej aktywności mieszkańców w sferze gospo
darczej, aczkolwiek mniej atrakcyjne turystycznie, niż gminy z grupy pierwszej. Trze
cią grupę tworzą gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji Częstocho
wy i Krakowa. W gminach tych obserwuje się w ostatnich latach wyraźny wzrost licz
by ludności, co związane jest z rozwojem osadnictwa podmiejskiego, czemu z kolei 
towarzyszy większe zainteresowanie przedsiębiorców lokowaniem tam zakładów pro
dukcyjnych oraz wzrost dochodów budżetowych.

Władze lokalne, choć świadome rangi posiadanych zasobów turystycznych, nie 
zawsze wyrażały duże zainteresowanie problematyką rozwoju turystycznego. Fakt ten 
może stanowić wewnętrzną barierę rozwoju turystyki, związaną z niepełnym zrozu
mieniem istoty złożonego problemu jakim jest rozwój lokalny. Dość często obserwo
wano sytuację, że problematyka rozwoju turystycznego była spychana na dalszy plan, 
ze względu na istotniejsze problemy, między innymi niedorozwój infrastruktury ko
munalnej. Trzeba jednak podkreślić, że kwestie te nie wykluczają się wzajemnie.
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Właściwie zarządzana gmina powinna sprzyjać zarówno rozwojowi infrastruktury 
społecznej i technicznej, jak i popierać określone sfery lokalnej gospodarki, poprzez 
które zamierza konkurować z otoczeniem. Właściwe postawy w tym zakresie zaob
serwowano. jedynie w kilku gminach badanego obszaru m.in. Janowa, Kluczy i Ogro- 
dzieńca. Bibl. J«g.

Istotnym problemem o charakterze wewnętrznym jest także stosunek władz do 
kwestii planowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Przyjęte na szczeblu regional
nym cele i kierunki rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej nie 
znajdują pełnego odzwierciedlenia na poziomie gmin. Mimo że znaczna część gmin 
formułuje cele i zadania związane z turystyką, to tylko w kilku przypadkach sposo
by osiągania założonych celów są jasno i czytelnie określone. Większość gmin przyj
muje w swoich dokumentach planistycznych zapisy dotyczące rozwoju turystyczne
go o charakterze ogólnikowym, z którymi mało się identyfikuje.

Większość z badanych gmin nie ma zorganizowanego systemu zarządzania roz
wojem turystyki. Dotychczas tylko w trzech gminach powołano specjalne komórki 
zadaniowe lub odrębne podmioty zajmujące się sprawami turystyki (Janów, Krzeszo
wice, Ogrodzieniec). Często zadania z zakresu turystyki przypisywane są osobom bez 
specjalistycznego wykształcenia, zajmujących się kwestiami całkowicie nie związany
mi z rozwojem turystyki. W kilku gminach obserwuje się także przekazywanie zadań 
z zakresu rozwoju turystyki lokalnym stowarzyszeniom lub wspieranie finansowe 
i organizacyjne inicjatyw podejmowanych przez te organizacje.

Ograniczenia budżetowe oraz potrzeby finansowania infrastruktury społeczno- 
technicznej sprawiają, że badane gminy przeznaczają stosunkowo ograniczone środ
ki finansowe z własnych budżetów na rozwój turystyki. Tylko 7 gmin wydziela w swo
ich budżetach dział 630 (turystyka), przy czym w żadnym z przypadków nie przekro
czył on kwoty 20 tys. zł./rok. Także nie wszystkie z gmin wyodrębniają budżety pro
mocyjne. W przeliczeniu na 1 mieszk. najwyższe wydatki na promocję ponoszą gmi
ny: Janów (ok. 7 zł.), Trzebinia (4,2 zł.), Olkusz (4,1 zł.), Alwernia, Krzeszowice, 
Zielonki i Klucze.

Stosunkowo słabo wykorzystywane są przez gminy możliwości, jakie stwarza im 
otoczenie. Wynika to z małej aktywności gmin przy pozyskiwaniu dotacji na działa
nia aktywizujące lokalną sferę turystyki, jak i słabej współpracy z przedsiębiorcami 
turystycznymi. Jedynie w przypadku kilku gmin można mówić o nawiązywaniu ści
słych kontaktów z otoczeniem zewnętrznym (Alwernia, Janów, Klucze, Ogrodzieniec, 
Olkusz). Obserwowana obecnie bierna postawa większości władz lokalnych może nie
korzystnie wpływać na rozwój turystyki w przyszłości, gdyż to od ich aktywności 
zależeć będzie czy i jakie środki finansowe pozyskają gminy z funduszy struktural
nych Unii Europejskiej.

Ważną rolę w rozwoju turystyki w regionie odgrywa Związek Gmin Jurajskich 
- instytucja powołana przez badane gminy w celu koordynacji rozwoju turystyki na 
poziomie regionu. Do dotychczasowych efektów jego działalności należą zintegrowa
nie systemu promocji turystycznej regionu oraz rozwój sieci gospodarstw agrotury
stycznych na terenie gmin członkowskich. Związek Gmin Jurajskich stal się ważnym 
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partnerem dla regionalnych organizacji turystycznych oraz samorządów terytorialnych 
szczebla wojewódzkiego. W latach 1997-2003 pozyskał on od instytucji otoczenia 
zewnętrznego środki w wysokości ponad 240 tys. zł., w tym 40 tys. ecu na program 
„Agro-Jura” (rozwój gospodarstw agroturystycznych).

Możliwości oddziaływania Związku Gmin Jurajskich na rozwój turystyki 
są jednak ograniczone, co wiąże się zarówno z trudnościami (budżet związku kształ
tuje się na poziomie 370 tys. zł./rok), jak i organizacyjnymi (związek nie zatrudnia 
wielu osób). Bez znaczącego zaangażowania się władz poszczególnych gmin człon
kowskich (organizacyjnego i finansowego) nie będzie można mówić o znacznym po
stępie w zakresie rozwoju turystyki w regionie.

Przeprowadzona ocena wskazuje, że tylko 6 badanych gmin odznacza się du
żym zaangażowaniem władz lokalnych w rozwój turystyki, i tylko w ich przypadku 
można mówić o umiejętności wykorzystywania przez władze lokalne posiadanych za
sobów turystycznych. W tej grupie znalazły się 2 gminy, najaktywniej wspierające 
rozwój turystyki na swoim terenie - Janów i Ogrodzieniec. Zdecydowana większość 
(27 gmin) w bardzo małym zakresie lub zupełnie nie wspiera tego rozwoju.

Reasumując należy stwierdzić, że dotychczasowe działania samorządów lokal
nych na rzecz rozwoju turystyki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej są niewy
starczające. Pomimo świadomości, co do potrzeby wspierania rozwoju turystyki wła
dze lokalne koncentrują się na innych zadaniach, tłumacząc się, że są one ważniejsze 
niż rozwój turystyki. Obawy rodzi przekazywanie szeregu kwestii związanych z roz
wojem turystyki do realizacji przez Związek Gmin Jurajskich. Nawet najlepiej funk
cjonujący związek (jako podmiot) nie jest w stanie doprowadzić do aktywizacji tury
styki, jeżeli jego działania nie będą wspierane przez lokalne struktury. Wiele z zadań 
musi być bowiem realizowane na poziomie gminy. Do momentu, do kiedy samorzą
dy lokalne nie uświadomią sobie, że to na nich spoczywa obowiązek realizacji wielu 
zadań na rzecz rozwoju turystyki, dopóty nie będzie można mówić o właściwej i efek
tywnej polityce turystycznej gminy.
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Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 

miasta, Dz. U. Nr 113, poz. 984.
Rozporządzenie nr 227/a Wojewody Małopolskiego z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ustale

nia w województwie małopolskim miejscowości, w których pobierana jest opłata miej
scowa.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób prze
bywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, Dz. 
U. Nr 57, poz. 358.
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Local Government’s role in the development of tourism;
A case of communities located in the Cracow-Częstochowa Upland 

(Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)

SUMMARY

The transformation of the political system in Poland has resulted in considerable changes in, among 
other things, the domain associated with the global national economy management, including the 
tourist economy. First of all, the general approach of the state to tourism has changed; during the 
socialist period, tourism was considered a social category (thus, the state was obliged to ensure 
citizens had proper rest and regained their physical and psychical powers). Presently, tourism is 
deemed to be one of the more important factors enabling the economically backward regions needing 
restructuring to develop both economically and in a social context. Rural areas are classified to the 
group of such regions.
In the Polish tourism management model, formed after 1989, it is assumed that the role of the state 
in tourism is limited to creating general conditions for the development of this sector of national 
economy, and key tasks in this domain are to be performed by local and regional authorities charged 
with the tasks of planning, coordinating, and, often, initiating actions promoting and enhancing the 
development of tourism. Local governments have been equipped with many instruments to encourage 
tourist development; these include planning, organisational-legal, financial, information, and 
promotional tools. But the state has not made those local governments obliged to perform tasks 
associated with the development of tourism. The Polish communities and regions are free to undertake 
and carry out tourism development actions only when and if they believe that their activities in this 
zone can contribute to, and support the development of the local economy.
The main objective of this project was an attempt to investigate to what degree local governments 
are devoted to and involved in the development of tourism in Poland, and, also, to study factors 
determining tourism development. The investigations were performed in the region of the Krakowsko- 
Częstochowska Upland - one of the most alluring regions in Poland. This particular area possesses a 
really unique nature heritage, thus, it is just predestined that tourism be developed in this region. In total 
33 communities (in Polish: gminy) were studied; all of them were interested in developing tourism.
The communities selected for investigation are highly differentiated with regard to both their tourist 
and social-economic potential, and this fact significantly stimulates possible tourist development 
and its various trends in this specific area.
The virtues of the nature environment and potentials for leisure activities involved in them are a 
basis of the tourist attractiveness of the Upland. From this point of view, communities located in the 
central part of the Upland posses the best qualities. Communities situated within the edge zones of 
the Krakowsko-Częstochowska Upland are less interesting in their nature and culture. On the other 
hand, those communities are a peculiar „entry gate” into the entire region, and this may be their real 
strong point in the future.
The general state of tourist management within the entire region is unsatisfactory. The majority of 
tourist lodging facilities are concentrated in a few communities only (Janów, Olkusz, Kroczyce, 
Wielka Wieś, and Olsztyn); in three communities, there is no accommodation for potential tourists 
(Gołcza, Iwanowice, and Trzyciąż). The tourist tradition in this region is not rich, and the model of 
tourism implemented and carried out within the Krakowsko-Częstochowska Upland after the WW 
II never comprised the option that local population could participate in the benefits and profits 
connected with tourist traffic. This is why, presently, residents of these areas are rather weakly 
interested in trying to start and implement their own, individual projects in the tourist sector.
The investigations undertaken showed that, although all the communities wanted tourism in their 

191



Samorząd lokalny a rozwój turystyki ...

regions to develop, only some of them classified the development of tourism among the most important 
targets of their prospective aims and tasks. The majority of communities regarded a low level of 
social and engineering infrastructure in their territories to be the weakest point of the tourist 
development of their regions. The analysis of the hitherto accomplished projects and targets showed 
that as few as six communities from among 33 investigated had authorities strongly engaged in the 
process of making tourism more vivid and mobilized. In this group, there were two communities 
that most strongly supported the development of tourism in their area: Ogrodzieniec and Janów. The 
unquestionable majority (27) of communities did not, and do not, stimulated the tourism development 
at all, or, in a few case, to a low extent.
The majority of the communities investigated have not, so far, developed any clear management 
model of tourism development. In only three communities, specialist target units or separate entities 
have been established (Janów, Krzeszowice, and Ogrodzieniec) to elaborate such a model. Often, 
people who are charged with the accomplishment of tasks in the range of tourism are not experienced, 
nor educated in the domain of tourism development. In a few communities, a trend was noted that 
tasks referring to tourism development and their realization were given to associations, or, initiatives 
taken up by such associations were financially and/or organizationally supported by local governments. 
The general policies, trends, and aims of tourism development in the Krakowsko-Częstochowska 
Upland, as accepted and developed at the level of regional governmental bodies, are not fully 
implemented at the level of communities. The majority of communities do formulate aims and tasks 
connected with tourism, but only few of them clearly and precisely define methods to realize them 
and to achieve the aims assumed. In the majority of communities, their documents on planning and 
development of tourism contain nothing but vague statements and drafts, and, generally, the communities 
do not, or weakly, identify themselves with what they have included into those documents and plans. 
Local authorities in the communities studied do not utilize the potential offered to them by the 
environment to shape tourism. The reason is that the communities are poor at when gaining subsidies 
for their activities aimed at the mobilization and activation of local area tourism; additionally, they 
seldom cooperate with tourist entrepreneurs. There are few communities which try to establish close 
contacts with their surroundings and environment (Alwernia, Janów, Klucze, Ogrodzieniec, and 
Olkusz). Such a passive approach of the majority of local authorities may unfavourably influence 
tourism development since dynamic participations is necessary if financial support is to be gained 
from the structural funds offered and given by the European Union.
A Union of Jurassic Communities (Związek Gmin Jurajskich) plays an important part in the tourist 
mobilization of the entire region. It is an institution set up by the communities investigated for the 
purpose of coordinating the development of tourism. Until now, this Union has the two following 
achievements: - a system to promote tourism in the region has been integrated; and a network of 
agro-tourist farms has been developed within the communities united in the Union of Jurassic 
Communities. However, it is essential that the authorities of individual communities be truly and 
actively engaged in promoting and stimulating tourism development. Without their engagement, 
especially in backing local entrepreneurship and managing communities’ terrains, the targets and 
projects of the Union of Jurassic Communities can be achieved to a limited extent only.
In summary, it has to be noted that the hitherto activities of local governments to promote and 
enhance tourism development within the Krakowsko-Częstochowska Upland have not been sufficient. 
Despite their awareness of what the requirements and needs are to develop local tourism, the local 
authorities focus on other assignments and tasks. Their explanation is that those assignments are 
more important than tourism development. Unfortunately, this particular example is not unique or 
isolated in Poland. Similar situations exist in many regions in Poland. Local authorities in Poland 
are not yet adequately prepared to properly manage and control the development of tourism in their 
areas. Although they have been functioning for more than ten years already, their activities in the 
domain of the tourist economy have yet to reach a satisfactory level.
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Załącznik 1. Kierunki rozwoju turystyki w badanych gminach w świetle gminnych dokumentów planistycznych

GMINA

Alwernia

Produkt turystyczny

Rozwój agroturystyki,
Rozwój turystyki rowerowej. 
Rozszerzenie oferty rekreacyjnej 
zalewu „Skowronek”,
Utworzenie terenów rekreacyjnych 
na „Źródłach",
Uczestnictwo w programie Pierścień 
Jurajski

Infrastruktura turystyczna
1 towarzysząca

Zagospodarowanie ośrodków 
w Slemode 1 nad Zalewem 
Skowronek,
Budowa wyciągu narciarskiego 
w Regullcach,
Organizacja pól namiotowych
i zespołu domków kempingowych, 
Budowa centrum rekreacyjno 
sportowego w Alwerni, 
Wytyczanie ścieżek rowerowych

Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Zagospodarowanie pomnika 
przyrody nieożywionej
- arkozy kwaczalsklej

Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i rozwój oferty kulturalnej gminy

Opracowanie programu ochrony 
zabytków,
Rewitalizacja Rynku w Alwerni, 
Muzeum Pożarnictwa - 
Inwentaryzacja zbiorów, 
rozbudowa obiektu

Inne działania 1 uwagi

Efektywna promocja gminy:
- wydawanie folderów, gazety 
lokalnej,
- strona Internetowa,
- udział 1 organizowanie targów.
- opracowanie programu promocji 
gminy 1 programów rozwoju gminy, 
Kontakty z pozarządowymi 
organizacjami gospodarczymi

Babice 
(studium)

Tworzenie warunków dla rozwolu 
agroturystyki

rozwój urządzeń obsługi 1 bazy 
noclegowej turystyki i wypoczynku

- -

Boleslaw Odtworzenie rekreacji wodnej 
w Laskach,
Promocja rozwoju gospodarstw 
agroturystycznych

Wyznaczenie miejsc parkingowych 
o walorach widokowych, 
Budowa tras turystycznych 
1 rekreacyjnych (m. In. rowerowych, 
konnych) 1 Ich promocja

Wyegzekwowanie opracowania Planu 
urządzenia Parku w obrębie ZJPK

Sporządzenie wykazu terenów
l obiektów potencjalnego rozwoju 
usług turystyki 1 rekreacji

Gołcza Rozwój gospodarstw ekologicznych Budowa pawilonu letniskowego 
w Gołczy

• Promocja turystyczna gminy

Iwanowice - - -

Janów Kompleksowy produkt turystyczny 
związany z Doliną Wlerclcy („Złota 
Kraina Pstrąga"):
- wypoczynek nad wodą,
- turystyka rowerowa,
- narciarstwo biegowe,
- uczestnictwo w Imprezach.
- turystyka dydaktyczna,
- turystyka konna
Wspieranie rozwoju agroturystyki 
poprzez system szkoleń, 
Promocja produktu markowego 
„Złota Kraina Pstrąga”

Udostępnienie turystyczne zbiornika 
„Amerykan",
Odtwtzzenie Istniejących historycznie 
elementów zagosp. turyst. 
(schronisko Raczyńskich), 
Rozbudowa hotelu Kmicic 
(przebudowa basenu, korty), 
Budowa miejsca biwakowego 
1 kempingu w Złotym Potoku, 
Odnowienie szlaków tur., ścieżki 
rowerowe, parkingi, ścieżki 
dydaktyczne (przyrodn., kulturowo- 
hlstoryczne),
Wytyczenie 1 oznakowanie tras dla 
narciarstwa biegowego

Ochrona bloróżnorodności 
w Złotej Krainie Pstrąga

Renowacja Pałacu Raczyńskich. 
Utworzenie izby muzealnej historii 
hodowli pstrąga w Polsce, 
Utworzenie muzeum mlynarstwa 
w Młynie Kolaczew, 
Organizacja szerokiej gamy Imprez 
kulturalnych 1 rozrywkowych (Święto 
Pstrąga. Jurajski Plener Malarski)

Promocja produktu turystycznego 
Wydawanie materiałów, 
promocyjnych (mapa turystyczna, 
foldery),
Punkt informacji turystycznej 
Gmina posiada kompleksowy 
program działania władz lokalnych



sO 
-J

Jerzmano
wice - 
Przeglnia

Rozwój agroturystyki, Budowa krytego basenu, miejsc
Opracowanie strategii rozwoju rekreacji wodnej (warunek -
turystyki we współpracy z sąsiednimi przeprowadzenie kanalizacji), 
gminami i instytucjami ochrony Wytyczanie szlaków turystycznych,
przyrody Adaptacja budynku szkoły

w Sąspowle na cele turystyczne, 
Budowa mle|sc parkingowych. 
Tablice Informacyjne w gminie

Promocja gminy: foldery, Internet, 
reklarra w prasie, udział w targach, 
Promocja ofert Inwestycyjnych, 
Stworzenie modelu ulg podatkowych 
w zakresie Inwestycji turystyczno- 
wypoczynkowych,
Promocja wewnętrzna gmlny- 
wychowanle regionalne, 
powołanie stowarzyszenia 
promującego turystykę
1 wypoczynek 
Powołanie punktu Informacji 
turystycznej

Klucze Zagospodarowanie turystyczne 
Pustyni Błędowskiej

- gmina w trakcie opracowania nowej 
strategii rozwoju

Koziegłowy Budowa obiektów sportowych (hala 
sportowa, korty tenisowe, boisko 
z bieżnią),
System ścieżek rowerowych, 
Wyznaczanie tras szlaków 
turystycznych.
System Informacji o gminie 
(oznakowanie),
Wspieranie powstawania
1 działalności lokali gastronomicznych

Wspieranie działalności Instytucji 
kulturalnych,
Organizacja Imprez kulturalnych
1 folklorystycznych (m.ln. Dni 
Kozleglów),
Organizacja Imprez sportowych, 
Wykorzystanie rynku jako miejsca 
organizacji Imprez

Promocja kultury

Kroczyce Standaryzacja usług turystycznych Oznakowanie szlaków turystycznych, 
Budowa hall sportowej, kortów 
tenisowych,
Utworzenie sztucznego lodowiska, 
Utworzenie stadniny koni, 
Rozbudowa bazy gastronomiczne!

Rewitalizacja zbiorników wodnych
1 rzek,
Ochrona walorów krajobrazowych
1 miejsc widokowych,

Ochrona zabytków kulturalnych
1 walorów historycznych, 
Poszerzenie oferty kulturalnej, 
Organizacja 1 promocja lokalnych 
twórców ludowych,

Rozwój programów nauczania 
o walorach gminy, 
Opracowanie publikacji 
promocyjnych,

Krzeszowice Wykreowanie rekreacyjno- 
wypoczynkowego wizerunku gminy 
Krzeszowice
Rozwój agroturystyki,
Rozwój turystyki uzdrowiskowej, 
Wspieranie działań służących 
rozwojowi zaplecza rekreacyjnego 
wokół pola golfowego 
w Paczółtowlcach,
Stworzenie warunków do powstania 
ośrodka rekreacyjnego w Tenczynku 
„Staw Wroński"- Infrastruktura, 
preferencje podatkowe,
Rozwój kąpieliska w Miękini wraz 
z zapleczem dla rekreacji, 
(wędkarstwo, sporty wodne).

Budowa kryte] pływalni 
w Krzeszowicach,
Budowa l modernizacja sal 
gimnastycznych 1 zaplecza 
sportowego (Tenczynek, Nowa Góra, 
Flllpowlce, Nawojowa Góra, 
Krzeszowice),
Budowa miejskiego parku rekreacji 
dla dzieci 1 młodzieży, 
Stymulowanie rozwoju bazy 
noclegowej w mieście (hotel 3-4'; 
moteli),
Wykorzystanie zabytków jako 
obiektów noclegowych (np. Pałac 
Potockich),
Stymulowanie rozwoju placówek

Zorganizowanie mlnl-centrum 
edukacji ekologicznej na bazie 
lokalnej fauny 1 flory: stworzenie 
ścieżek dydaktycznych oraz stałej 
ekspozycji służącej krzewieniu 
wartości ekologicznych, 
zachowanie estetyki przestrzeni 
zielonych w centrum miasta wraz 
z Ich zagospodarowaniem

Tworzenie warunków do 
turystycznego zagospodarowania 
ruin zamku Tenczyn w Rudnie, 
Pozyskanie Inwestora do 
zagospodarowania Pałacu Potockich, 
Zakończenie prac restauratorskich 
siedziby Burmistrza 
w Krzeszowicach,

Rozwój współpracy międzynarodowej 
Krzeszowic w celu organizacji 
Imprez oraz promocji gminy 
w Innych krajach (porozumienie 
z miastem partnerskim, Instytucjami 
międzynarodowymi), 
Opracowanie i wdrożenie kampanii 
informacylnepromoiyjnej o zasięgu 
kra|owym 1 międzynarodowym 
(współpraca z mediami, 
Współdziałanie ze Starostwem 
Powiatowym 1 Urzędem 
Marszałkowskim; Internet; udział w 
targach 1 wystawach, opracowanie 
materiałów promocyjnych)
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Rozwój ścieżek rowerowych
1 turystycznych - współpraca ze 
związkami międzygminnymi
1 organizacjami turystycznymi. 
Organizacja zaplecza dla rozwoju 
sportów ekstremalnych (np. 
rowerowych, wodnych, wspinaczko« 
Opracowanie strategii produktu tury: 
uzdrowiskowego gminy

gastronomicznych w gminie, 
Rozbudowa szlaku spacerowego

rych), 
styczno-

Lelów Wspieranie rozwoju agroturystyki, Rozwój bazy towarzyszącej turystyce 
Wspieranie inicjatyw w zakresie (gastronomia, parkingi, miejsca
tworzenia stadnin koni 1 gospodarstw biwakowania), 
rybackich. Stworzenie bazy turystycznej dla
Przygotowanie terenów pod potrzeb ruchu pielgrzymkowego,
budownictwo rekreacyjne, Zagospodarowanie zbiornika Lelów
Organizowanie imprez sportowych na cele rekreacyjne, 
o charakterze ponadlokalnym Modernizacja stadionu sportowego

i kortów tenisowych, 
Budowa ścieżek rowerowych. 
Wytyczanie szlaków turystycznych 
(dzlatarla w ramach ZGJ), 
Budowa i organizacja kąpieliska 
otwartego

Objęcie ochroną konserwatorską 
obiektów zabytkowychi 
i archeologicznych, 
Odrestaurowanie wybranych 
obiektów „starego" Lelowa,

Rewitalizacja Rynku (odnowa lasad, 
uporządkowanie otoczenia)

Powitanie stanowiska ds. promocji 
gminy,
Zorganizowanie punktu informacji 
turystycznej w gminie

Lazy Wykreowanie gminy jako 
atrakcyjnego teren wypoczynku 
i rekreacji dla mieszkańców woj. 
śląskiego,
Wspieranie rozwoju agroturystyki 
(przeprowadzenie kampanii 
Informacyjnej dotyczącej korzyści 
wynikających z rozwoju 
agroturystyki),

Zagospodarowanie terenów w obrębie 
wyciągu narciarskiego Grabowa, 
w tym Inwestycje w drogę i wodociąg, 
Stworzenie Infrastruktury 
rekreacyjne! nad zalewem Mitręga, 
utworzenie pól namiotowych 
1 biwakowych na terenie Grabowej, 
Nlegowonic, Mitręgi, Hutek-Kanek, 
Stworzenie bazy noclegowej i małej 
gastronomii w Grabowej, 
Nlegowonicąch, Mitrędze i Hutkaeh 
Kankach, 
Zagospodarowanie istniejących 
i nowych ścieżek i tras rowerowych, 
przede wszystkim poprzez Ich 
oznakowanie, 
Zagospodarowanie Istniejących 
szlaków turystycznych i wytyczenie 
nowych, 
Budowa obiektów sportowych 
(basenu, części hotelowej i kortów 
przyKS Lazowianka skate-parku 
w Łazach), 
Wytyczenie tras dla uprawiania 
wyczynowego sportu rowerowego

Stworzenie punktu informacji 
turystycznej,
Wydanie mapy turystycznej, 
Opracowanie 1 kolportaż bezpłatnych 
ulotek reklamowych,
Nawiązanie współpracy ze 
stowarzyszeniami agroturystycznymi



Michałowice Rozwój turystyki weekendowej Tworzenie ścieżek rowerowych, 
Tworzenie szlaków konnych, 
Wyznaczenie szlaku kajakowego 
na Dłubnl

Mstów Przygotowanie odcinka rzeki Warty 
do spływów kajakowych 
Indywidualnych bądź zbiorowych, 
Wspieranie rozwoju agroturystyki

Wytyczenie ścieżek rowerowych
1 szlaków turystycznych 
do ciekawych enklaw przyrodniczych, 
Zorganizowanie bazy noclegowej 
w pomieszczeniach Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mstowie, 
Zorganizowanie wypożyczalni 
rowerów w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Mstowie, 
Zagospodarowanie zalewu na rzece 
Warcie w Mstowie (kąpielisko) 
Zapewnienie turystom bazy 
gastronomicznej poprzez 
umożliwienie ustawienia drobnych 
stoisk osobom chętnym z terenu 
gminy, 
Wytyczenie terenu rekreacyjnego 
przy rzece Warcie - Mstowskle 
Błonia, na pole biwakowe 
(postawienie sanitariatów oraz 
drobnych szałasów dla turystów), 
Rozbudowa 1 wyposażenie sal 
gimnastycznych, budowa kortów 
tenisowych, hall sportowej, pływalni

Pielęgnowanie Istniejących 
pomników przyrody oraz 
obejmowanie tą formą ochrony 
kolejnych okazów przyrody, 
Tworzenlerezerwatów przyrody, 
oczyszczanie koryta rzeki Warty 
1 pasa przybrzeżnego z różnego 
rodzaju śmieci, 
Ochrona gniazd bocianów i ich 
żerowisk poprzez zorganizowanie 
ogólnogminnego konkursu „Bocian, 
w moim środowisku", 
Zachowanie naturalnych enklaw 
środowiska bagiennego nad rzeką 
Wartą by zapewnić miejsca lęgowe 
dla owadów 1 ptaków błotnych oraz 
możliwości rozwoju roślinności 
błotnej,

Utworzenie muzeum ze zbiorami 
etnograflczno-hlstorycznyml 
(sprzęty, stroje, rękodzieło, folklor), 
zorganizowanie wystawy 
prezentującej pamiątki związane 
z życiem Żydów Mstowsklch, 
Zorganizowanie ogólnogminnego 
festiwalu tańca ludowego. 
Organizacja festynu pod hasłem 
„Tradycja naszego rzemiosła, 
kulinariów 1 ludowej twórczości 
atrystycznej", 
Udostępnienie zbiorów sakralnych 
w muzeum przyklasztornym, 
Uporządkowanie terenu wokół 
zabytkowych stodół 1 zabezpieczenie 
Ich przed zniszczeniem

Wydanie publikacji promocyjnych: 
monografia Mstowa, przewodnik 
po sanktuarium w Wancerzowle, 
Strona internetowa

Niegowa Rozwój agroturystyki. 
Zachęcanie mieszkańców do 
organizowania wyspecjalizowanych 
form turystyki: turystyka konna, 
edukacyjna,
Reaktywowanie średniowiecznych 
tradycji sokolnlctwa na terenie gminy 
(przygotowanie ekspozycji, a w 
dalszym horyzoncie nawet 
rozpoczęcie hodowli sokołów). 
Rozwl|anle usług 1 produktów 
uniezależniających turystykę w 
gminie od wahań sezonowych: oferta 
weekendowa, zielone szkoły, 
Turystyka kwalifikowana - zwłaszcza 
zimą, 
Opracowanie strategii rozwoju 
turystyki w gminie

Udoskonalenie systemu oznakowania 
szlaków 1 atrakcji turystycznych, 
Stworzenie systemu zachęt 
skierowanych do mieszkańców 
w celu tworzenia nowych miejsc 
noclegowych,
Modernizacja Istniejącej bazy 
sportowo-rekreacyjnej, w tym 
przebudowa na cele turystyczne

Powołanie gminnego centrum 
Informacji turystycznej, 
Przygotowanie logo dla celów 
promocyjnych 1 sloganu 
reklamowego jednoznacznie 
kojarzącego się z ofertą turystyczną 
gminy.
Szkolenia dla mieszkańców

3
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Wykreowanie kompleksowego 
produktu turystycznego poprzez 
efektywne wykorzystanie 
naturalnego położenia, warunków 
przyrodniczych 1 kulturowych, 
generowanie nowych produktów 
turystycznych oraz Imprez 
turystycznych

Rozwój infrastruktury technicznej Rozwój turystyki w zgodzie 
ze środowiskiem naturalnym

Kontynuacja prmocjl gminy, 
Edukac|a w tworzeniu przyjaznego 
klimatu wśród mieszkańców na rzecz 
rozwo|u turystyki.
Współpraca z organizacjami
i instytucjami zainteresowanymi 
rozwojem turystyki

Olkusz Stworzenie systemu szlaków Wystąpienie z wnioskiem do ZGH
turystycznych pieszych Bolesław o nasadzenia roślinności
i rowerowych, na terenie hałd pokopalnianych,
Wykorzystanie byłego ośrodka przestrzeganie zapisów mpzp,
harcerskiego na szlaki rowerowe, a zwłaszcza zapobieganie
Włączenie edukacyjnej ścieżki rozpraszaniu zabudowy,
przyrodnicze! obszaru wyznaczonego Zabezpieczenie przed degradacja 
na rezerwat Pazurek do szlaku zasobów naturalnych na terenach
rowerowego, planowanych rezerwatów przyrody
Remont obiektu na Czarnej Górze 
w zakresie umożliwiającym stworzenie 
z niego centralnego ośrodka 
wypoczynkowo rekreacyjnego, 
Budowa krytej pływalni, 
Przygotowanie ofert inwestycyjnych 
dla terenów przy ulicy Rabsztyńskiej 
(tereny wokół ruin zamku 
obronnego)

Zagospodarowanie Wzgórza 
Rabsztyńskiego, 
objęcie stała opieka grodziska 
Stary Olkusz

Utworzenie biura informacji 
turystyczno-krajoznawczej 
i historycznej,
Przygotowanie folderu turystycznego 
Olkusza (oferta dla szkół), 
Promocja tras turystycznych Olkusza, 
przygotowanie programu nagród dla 
turystów odwiedzających Olkusz, 
Cortrzne uczestnictwo w targach 
turystycznych i prezentacja tam 
wydawnictw dotyczących Olkusza, 
Włączenie PTTK 0. Olkusz w system 
Informacji turystycznej, 
nawiązanie kontaktu z telewizjami 
regionalnymi w celu realizacji 
krótkich filmów i spotów 
prezentujących walory miasta 
1 gminy,

Olsztyn Budowa tras rowerowych Ochrona walorów Jurajskich Parków 
Krajobrazowych

Pilica -

Poraj Wprowadzenie usług sanatoryjnych 
i rehabilitacyjnych

Rozbudowa istniejącej bazy 
noclegowej,
Standaryzacja usług pensjonatowych, 
rozbudowa istniejącej bazy 
gastronomicznej,
Organizacja ścieżek dydaktycznych

Ochrona i kształtowanie istniejących 
wartości przyrodniczych,
Ochrona walorów krajobrazowych 
i miejsc widokowych,

Promocja gminy

Przyrów Wspieranie tworzenia gospodarstw 
agroturystycznych.
Tworzenie rekreacyjnych stadnin 
koni,
Organizacja imprez sportowo- 
turystycznych (biegi na orientacje, 
wędkarstwo),
Wyznaczenie terenów dla potrzeb 
budownictwa letniskowego 
budowa zbiorników wodnych dla 
celów rekreacyjnych

Rozwój sieci szlaków turystycznych: 
budowa ścieżek dydaktycznych, 
ścieżek rowerowych, 
Zagospodarowanie turystyczne 
stawów rybnych,
Rozwój bazy noclegowej
i towarzyszącej turystyce 
(schroniska, pola namiotowe)

Ukształtowanie świadomości 
ekologlcznejmieszkaóców poprzez 
powołanie gminnego, 
Utworzenie centrum ekologicznego 
i organizacja konkursów wiedzy 
ekologicznej.
Objęcie ochroną prawną nowych 
terenów w gminie,
Ustanowienie obiektów ochrony 
przyrody (pomniki przyrody, użytki 
ekologiczne),
Rewitalizacja rzeki Wiercicy

Kultywowanie tradycji i zwyczajów 
ludowych (Herody, Noc 
Świętojańska),
Utworzenie sali muzealnej, 
Objęcie ochroną obiektów 
hlstoryczno-kulturowych

Zorganizowanie punktu informacji 
turystycznej
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Siewierz 
(Studium...)

Rozwój funkcji turystycznej nad 
Zalewem Przeczyckim we 
współpracy z gminą Mierzęcice - 
ustalenie standardów wyposażenia 
oraz zasad ładu przestrzennego 
i zabudowy ośrodków nad zalewem 
w miejscowościach: Tuliszów, 
Siewierz, Warężyn, 
Zagospodarowanie terenów oraz 
wyposażenie komunalne zespołu 
budownictwa letniskowego oraz 
całorocznego na Czekance,

Ochrona prawna szczególnych Ochrona wartości kulturowych (układ
wartości przyrodniczych urbanistyczny, obiekty zabytkowe
i krajobrazowych, i ich właściwe wykorzystanie),
Dostępność terenów zieleni - parków, Poprawa wystroju miasta oraz 
zieleńców, terenów rekreacyjnych uatrakcyjnienie jego wyglądu, a także 
i sportowych oraz turystycznych, renowacja i wzbogacenie wartości

estetycznych i emocjonalnych, w tym 
również w zespołach zabudowy 
letniskowej i turystycznej oraz 
komercyjnej, 
Podtrzymanie i rozwój działalności 
kulturalnej o gminnym 
i ponadgminnym znaczeniu, 
przy wykorzystaniu obiektów 
zabytkowych

Skała Budowa sali widowiskowo-sportowej, 
postawienie tablic informacyjnych 
w miejscowościach i obiektach 
zabytkowych

Współpraca na rzecz rozwoju 
turystyki, agroturystyki, edukacji 
ekologicznej z OPN, ZJPK1 in., 
Inwentaryzacja walorów turystyczno 
krajoznawczych, historycznych, 
kulturowych i gospodarczych, 
wydawanie materiałów 
informacyjnepromocyjnych, 
Promocja i reklama w mediach, 
Udział w imprezach kulturalnych, 
turystycznych, sportowych oraz 
targach

Sułoszowa Rozwój turystyki aktywnej, 
rozwój usług agroturystycznych

Opracowanie koncepcji 
zagospodarowania TARNASU, 
stawów, parkingu przy zamku 
w Pieskowej Skale, 
zaprojektowanie i realizacja tras 
konnych

Przygotowanie i wdrożenie programu 
promocji gminy,
Udział gminy w działalności 
promocyjnej ZGJ,
Powołanie stowarzyszenia Forum 
Rozwoju Gminy Sułoszowa, 
Powołanie związku gmin 
otaczających OPN

Trzebinia Zagospodarowanie terenów 
przyległych do akwenów wodnych 
dla potrzeb rekreacyjno- 
wypoczynkowych

Opracowanie strategii promocji 
gminy,
Udział w targach, 
Współfinansowanie imprez na terenie 
województwa.
Wykreowanie nowego wizerunku 
gminy i jego promocja

Trzyciąż Wspieranie rozwoju agroturystyki Budowa zbiornika retencyjnego, 
stworzenie Parku Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Trzyciążu

• • Promocja gminy, 
Organizacja szkoleń



202 Wielka Rozwój agroturystyki - organizacja Przekwalifikowanie terenów pod Powołanie działu promocji w ramach
Wieś szkoleń, promocja gospodarstw, 

uczestnictwo w programie Pierścień 
Jurajski

budowę bazy turystyczne!, 
Zaprojektowanie 1 wytyczenie 
atrakcyjnych szlaków turystycznych, 
Wykonanie sieci ścieżek rowerowych 
z sąsiednimi gminami, 
Zorganizowanie pól namiotowych 
w miejscach o dużym ruchu 
turystycznym.
Budowa parkingów i noclegowni 
dla turystów,
Budowa kąpieliska i miejsca do 
wędkowania na rzece Prądnik 
w Giebułtowie,
Przekształcenie stawów w Modlnicy 
w kąpielisko,
Wybudowanie sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem w Wielkiej Wsi; 
modernizacja boisk sportowych

GOK,
Ustalenie koordynatora ds. 
zagospodarowania przestrzennego

Włodowice Organizowanie gospodarstw 
i zespołów agroturystycznych 
z wysokim standardem usług, 
Stworzenie charakterystycznej oferty 
turystycznej gminy na okres zimowy, 
Zagospodarowanie nieużytków 
rolnych pod stadninę koni, 
Wykorzystanie regionalizmu 
(tradycyjne potrawy, 
charakterystyczny wystrój lokalu) 
w ofercie turystycznej gminy, 
Propagowanie oferty według zasady 
„swojsko, ale nowocześnie"

Budowa ścieżek rowerowych, tras 
crossowych (motorowych 
i samochodowych), 
Utworzenie wypożyczalni sprzętu 
turystycznego (rowery, motorowery, 
skutery śnieżne ilp.) dla ludności 
miejscowej i turystów, 
Rozbudowa bazy noclegowej przy 
trasach komunikacyjnych, 
Budowa wielofunkcyjnego obiektu 
sportowo - rekreacyjnego (basen, 
kręgielnia, siłownia 1 inne) 
z zapleczem gastronomicznym 
i usługowym (gabinet kosmetyczny, 
leczenie bólu Itp.)
Budowa pól namiotowych 
o odpowiednim standardzie, 
Rozbudowa zaplecza 
gastronomicznego przy drogach 
turystycznych oraz punktów 
usługowych dla potrzeb turystów, 
budowa parkingów z wyposażeniem 
gastronomicznym,
Zorganizowanie w szkołach w okresie 
wakacyjnymtanle] bazy noclegowej

Organizowanie imprez kulturalnych 
zachęcających turystów do przyjazdu 
np. wyścigi psich zaprzęgów

Zorganizowanie informacji i promocji 
lamach czasopism i przewodników, 
w internecie oraz telewiz|i. 
Prowadzenie szkoleń w zakresie 
organizowania i prowadzenia 
gospodarstw agroturystycznych, 
Organizacji obsługi turystycznej, 
organizowanie kursów 
przewodnickich dla ludzi młodych, 
Współpraca ze starostwem w zakresie 
promocji gminy w powiecie, 
Wydanie przewodnika po gminie oraz 
mapy turystycznej, 
Wspólne, ze starostwem, wydanie 
przewodnika po powiecie, 
Uruchomienie w gminie punktu 
informacji turystycznej oraz 
organizacji turystyki. 
Zatrudnienie specjalistów 
od marketingu do promocji walorów 
turystycznych, 
Uwzględnienie w budżecie gminy 
wydatków związanych z promocją 
poszukiwanie środków 
zewnętrznych, wspomagających 
rozwój turystyki i rekreacji, 
Nawiązywanie kontaktów i wymiana 
doświadczeń z regionami, 
o podobnych walorach 
przyrodniczych i turystycznych 
w Polsce i innych krajach,
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Wolbrom Inwentaryzacja terenów 
krajobrazowych, terenów 
rekreacyjno-sportowych przydatnych 
do zagospodarowania (pola gollowe, 
stadniny koni),
Zorganizowanie sieci kwater 
agroturystycznych,

Przygotowanie oferty inwestorskiej 
promującej możliwości inwestycyjne 
na terenie gminy pod kątem rozwoju 
bazy noclegowej,
Zorganizowanie pól namiotowych, 
wytyczenie i zorganizowanie ścieżek 
rowerowych,
Budowa infrastruktury służącej do 
rozwoju sportu i rekreacji na terenie 
gminy (boiska sportowe, korty 
tenisowe w Wolbromiu)

Organizowanie plenerów malarskich, Wypromowanie oferty kulturalno 
fotograficznych, wystaw Itp., turystycznej poprzez uczestnictwo
organizowanie festynów we w targach,
współpracy z mediami (Oni Opracowanie map turystycznych
Wolbromia, Święto Plonów), stworzenie stanowiska ds. promocji

(agroturystyki, walorów 
krajobrazowych i rekreacyjno 
sportowych gminy)

Zielonki 
Żarki Opracowanie koncepcji 

uatrakcyjnienia wypoczynku letniego 
- turystyki pobytowej i aktywnej 
turystyki zimowej,
Przygotowanie koncepcji rozwoju 
turystyki pieszej, rowerowej, konnej, 
wędkarskiej, handlowej.
Przygotowanie koncepcji 
uatrakcyjnienia oferty 
agroturystycznej,
Przygotowanie koncepcji oferty 
turystyki religijnej w Leśniowle oraz 
dla pielgrzymów zmierzających na 
Jasną Górę.

Budowa szlaków turystycznych, 
ścieżek rowerowych (o długości 75 
km, które są ujęte w mpzp). ścieżek 
do jazdy konnej w miejscowości 
Jaworznlk,
Rozwój bazy noclegowej:
- budowa hotelu przy DW Żarki 
Szczekociny na działce o pow. 2500 
m. kw. na 60 miejsc noclegowych
- budowa pola namiotowego obok 
basenu odkrytego (na 100 stanowisk)
- budowa bazy noclegowej dla 
pątników w miejscowościach
Wysoka Lelowska, Przybynów (na 
60 m.-c)
- budowa stacji paliw z motelami
- utworzenie całorocznego schroniska 
mlodzleliwego w budynku po byłej 
szkole w Ostrowie
- budowa pól namiotowych
i campingowych przy zalewie wodnym 

w Zaborzu oraz ośrodka rekreacji
i wypoczynku o pow. 50 ha

- tworzenie gospodarstw 
agroturystycznych (Zaborze. 
Suliszowlce, Przewodzlszowice, 
Przybynów,
Budowa basenu krytego w Żarkach, 
Budowa sali rekreacyjno-sportowej 
na działce OSP w Żarkach

Rozpoznanie potrzeb nabywców 
produktu turystycznego
I dostosowanie ofert do Ich potrzeb 
(przygotowanie koncepcji badań 
marketingowych, prowadzenie badań 
marketingowych),
Opracowanie koncepcji promocji 
gminy Żarki:
- uruchomienie stałej formy 
współdziałania miejscowości 
(sołectw) 1 podmiotów działających
w gospodarce turystycznej w zakresie 
promocji,
- określenie atrakcji turystycznych.
na których powinna koncentrować się 
promocja turystyczna
- wydanie Informatora, 
Włączenie Imprez kulturalnych, 
turystycznych 1 rekreacyjnych do 
katalogu powiatu myszkowskiego, 
Promocja gminy w Informatorach 
powiatu, na targach turystycznych, 
Dostosowanie profilu kształcenia 1 
sieci szkolnictwa do lokalnych 
potrzeb, w tym:
- pięcioletnie technikum hotelarskie.
- dwuletnia szkoła policealna
o profilu technik obsługi ruchu 
turystycznego,
- wprowadzenie autorskich 
programów nauczania 
ukierunkowanych na potrzeby 
gminy odnośnie do turystyki.

Żarnowiec Wspieranie rozwoju agroturystyki Rozwój bazy sportowo-turystycznej, 
Wyznaczanie ścieżek rowerowych 
i tras konnych,
Stymulowanie rozwoju bazy 
gastronomicznej i noclegowej

Promocja gminy

Źródło: opracowanie własne.



Załącznik 2. Instytucje uczestniczące w rozwoju turystyki w badanych gminach
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Alwernia tak tak Samorządowy Ośrodek Kultury Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic
(organizacja imprez, wystawy), i Nieporazu,
Muzeum Pożarnictwa w Alwernii Stowarzyszenie OSP w Alwerni,
(ekspozycja muzealna) Stowarzyszenie Rodzina Koplinga, 

Stowarzyszenie Miłośników Mirowa 
Stowarzyszenie Sympatyków 
i Przyjaciół Kwaczaly

Babice lak - Gminny Ośrodek Kultury 
(organizacja imprez kulturalnych)

Stowarzyszenie Ziemi Lipowieckiej

Bolesław Gminny OśDdek Kultury 
(organizacja imprez kulturalnych)

Gołcza Gminny Ośrodek Kultury 
(organizacja imprez kulturalnych)

Iwanowice Gminny Ośrodek Kultury
Muzeum (Izba Regionalna) w Iwanowicach 
(współpraca z PTTK)

Janów - tak - Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu 
(organizacja imprez kulturalnych)

-

J.-Przeginia - - - tak Gminny Ośrodek Kulturforganizacja imprez 
kulturalnych, promocja gminy)

Stowarzyszenie „Ostaniec"

Klucze - tak Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewsk;
(organizacja imprez kulturalno-sportowych, Grupy Inicjatywne wsi Chechło,
zarządzanie obiektami sportowymi 
Kluby Sportowe - zarządzanie obiektami 
sportowymi (wyciąg narciarski w Jaroszowcu)

Rodak, Klucze

Koziegłowy - - - - - Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury 
(organizacja imprez, promocja gminy)

-

Kroczyce 

Krzeszowice tak

tak

Krzeszowicki Ośrodek Kultury Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
(organizacja imprez, promocja gminy, Krzeszowickiej,
prowadzenie galerii) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudni

Lelów tak - - -

Łazy - tak - Miejski Ośrodek Kultury 
(organizacja imprez kulturalnych)

Michałowice - Samorządowy Ośrodek Kultury 
(organizacjaimprez)

Mstów tak - Gminny Ośrodek Kultury 
(organizacja imprez kulturalnych)

Stowarzyszenie Ziemi Mstowskiej



Niegowa

Ogrodzieniec

Olkusz

Olsztyn

tak 

tak

Gminny Ośrodek Kultury (organizacja Impi 
promocja, prowadzenie obiektu noclegowe

tak - tak Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu,
Turystyki 1 Rekreacji (organizacja imprez, 
wystawy),
Spółka Zamek w Ogrodzleócu
Jurajski Park Wodny sp. z o.o.

tak tak Miejski Ośrodek Kultury
(organizacja imprez kulturalnych, prowadź 
obiektów muzealnych)
Miejski Ośrodek Sportu 1 Rekreacji 
(prowadzenie kąpieliska na Czarnej Górze, 
widowiskowo-sportowa, restauracji, hoteli 
Olkuska Organizacja Turystyczna - w trak 
tworzenia

Gminny Ośrodek Kultury 
(organizacja imprez)

ez,
iflO)

Stowarzyszenie Polskiej Sztuki Walk 
„Bractwo Rycerskie Ziemi 
Ogrodzlenlecklel".
Stowarzyszenie Sportowo 
Rekreacyjne „Jura-Wheeler-MTB", 
Stowarzyszenie na rzecz odbudowy 
Góry Blrów

Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn, 
enie Stowarzyszenie Kulturalne Brama, 

PTTK 0. Olkusz

hala
J)
cle

Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn 
(właściciel i zarządca zamku 
w Olsztynie)

Pilica tak

Poraj - tak Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
(organizacja Imprez, wystawy)

Towarzystwo Przyjaciół Żarek 
Letnisko

Przyrów - tak Gminny Ośodek Kultury 
(organizacja Imprez)

Źródło: opracowanie własne.
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Załącznik 3. Działania zrealizowane na rzecz przystosowania przestrzeni gminy do pełnienia 
funkcji turystycznej (do 2003 r.)

Gmina
Tereny i obiekty 
rekreacyjne, baza 
noclegowa

Szlaki turystyczne, 
oznakowanie gminy 
tablicami Informacyjnymi

Odnowa zabytków 
i estetyzac|a gminy

Inne

Alwernia Budowa hali sportowej 
w Regullcach

wytyczenie dwóch gminnych 
tras rowerowych: Pierścień 
Regulic, szlak czerwony 
tablice informacyjne 
w atrakcyjnych turystycznie 
miejscach gminy m.ln.: 
Alwernia, Poreba-Żegoty, 
Kwaczała

budowa oczyszczali ścieków 
kanalizacja gminy 
modernizacja i budowa 
nowych dróg gminnych

Babice remont ośrodka 
wypoczynkowo- 
sportowego

wytyczenie tras rowerowych 
wokół gminy, w tym także 
tras we współpracy 
z gminami Chrzanów 
i Alwernia, 
oznakowanie gminy 
tablicami informacyjnymi

dofinansowanie 
rekonstrukcji dworu 
w skansenie 
w Wygiełzowie

budowa oczyszczalni ścieków 
(w ramachzwiązku 
komunalnego)

Bolesław remont zabytkowego 
dworu w Bolesławiu

budowa kanalizacji, 
modernizacja 1 budowa nowych 
dróg gminnych

Gołcza - - -

Iwanowice budowa oczyszczalni ścieków 
w Iwanowicach, 
modernizacja i budowa 
nowych dróg gminnych

Janów prowadzenie schroniska wytyczenie tras rowerowych 
młodzieżowego w Siedlcu, samodzielnie i we 
prowadzenie pola współpracy z podmiotami
namiotowego, z gminy (szlak rowerowy
zagospodarowanie terenów Hotelu Kmicic), 
wokół Stawu Amerykan szlaki konne,
w Złotym Potoku ustawienie tablic

Informacyjnych w gminie

modernizacja rynku 
w Janowie

połączenie chodnikiem 
Złotego Potoku i Janowa, 
budowa Jurajskiego 
Centrum Energii Odnawialnej, 
budowa 3 oczyszczalni ścieków, 
budowa kanalizacji, 
modernizacja dróg lokalnych

J-Przeginia - wytyczenie Iras rowerowych - budowa oczyszczalni ścieków 
(faza początkowa)

Klucze prowadzenie obiektu 
noclegowego 
w Jaroszowcu, 
wybudowanie basenu 
kiytego w Kluczach

wytyczenie tras rowerowych 
wytyczenie ścieżki 
edukacyjnej po Pustyni 
Błędowskiej, 
oznakowanie gminy 
tablicami Informacyjnymi

modernizacja 1 budowa 
nowych dróg 
(m. in. obwodnica Klucz)

Koziegłowy wytyczenie trasy rowerowej 
(we współpracy z powiatem 
myszkowskim)

dofinansowanie 
odnowy obiektów 
sakralnych w gminie

budowa wodociągów

Kroczyce zagospodarowanie 
zbiorników wodnych 
w gminie Kroczyce 
(bieżące utrzymanie)

wytyczenie tras rowerowych 
1 ścieżek spacerowych (we 
współpracy z powiatem 
zawierciańskim i Hotelem 
Ostaniec)

przekazanie obiektu szkoły 
w Podleslcach na cele GOPR, 
budowa oczyszczalni ścieków 
w Siamoszycach i kanalizacji, 
budowa nowych dróg 
i modernizacja istniejących

Krzeszowice 

Lelów

zagospodarowanie 
Kamieniołomu w Miękini, 
budowa hall sportowej 
w Krzeszowicach

wytyczenie tras rowerowych 
oraz szlaków tematycznych 
w gminie, 
oznakowanie wybranych 
atrakcji turystycznych 
w gminie tablicami 
informacyjnymi

odnowienie 
zabytkowych obiektów 
w gminie (Siedziba 
Burmistrza)

budowa oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji,
budowa 1 modernizacja dróg

budowa 1 modernizacja dróg

206



Łazy budowa hali sportowej 
w Łazach, 
sztuczna ściana 
wspinaczkowa

wytyczenie tras 
rowerowych

budowa 1 modernizacja dróg

Michałowice budowa hall sportowej 
w Michałowicach

program estetyzac|i 
gminy (w ramach 
kontraktu 
wojewódzkiego)

budowa kanalizacji, 
budowa 1 modernizacja dróg

Mstów wytyczenie trasy rowerowej 
(we współpracy z powiatem 
częstochowskim i gminą 
Olsztyn)

dofinansowanie 
działań renowacyjnych 
w Klasztorze w 
Wancerzowle

budowa oczyszczalni ścieków
1 kanalizacji, modernizacja dróg

Niegowa adaptacja pomieszczeń 
GOK na bazę noclegową, 
budowa stadionu 
sportowego w Niegowle

budowa oczyszczalni ścieków, 
budowa i modernizacja dróg

Ogrodzieniec prowadzenie Hotelu Boner wytyczenie tras rowerowych, modernizacja płyty stacja GOPR w Podzamczu,
oraz pola namiotowego- wytyczenie trasy tematycznej Hynku w Ogrodzieńcu parking w Podzmaczu,
Spółka „Zamek", 
budowa centrum 
konferencyjne 
rekreacyjnego „Jurajski 
Park Wodny" - w trakcie 
realizacji.
tereny rekreacyjne 
w Podzmaczu

po gminie „Szlak Warowni 
Ogrodzlenlecklch", 
tablice Informacyjne 
w Ogrodzieńcu, Podzamczu

i Placu Zamkowego w 
Podzamczu

budowa nowych dróg

Olkusz przejęcie na własność 
gminy Hotelu „Olkusz" 
- poszukiwanie inwestora 
zewnętrznego, 
modernizacja terenów 
rekreacyjnych na Czarnej 
Górze (baseny kąpielowe)

wytyczenie tras rowerowych budowa budynku 
Muzeum Pożarnictwa, 
budowa Centrum 
Kultury, 
prace zabezpieczające 
na Zamku w Rabsztynie, 
bieżące prace na rzecz 
podniesienia estetyki 
Rynku w Olkuszu

budowa lenalizacji, 
modernizacja i budowa 
nowych dróg

Olsztyn prowadzenie schroniska 
młodzieżowego w szkole 
w Biskupicach

wytyczenie tras rowerowych wsparcie finansowe 
działań na rzecz 
ochrony zabytków: 
Kościół w Zrębicach, 
Zamek w Olsztynie

budowa kanalizacji
i oczyszczalni ścieków 
(w ramach związku 
komunalnego)

Pilica budowa hali sportowej 
w Pilicy, 
tereny kąpielowe nad 
zbiornikiem w Pilicy 
(bieżące utrzymanie)

modernizacja Rynku 
w Pilicy
(zmiana nawierzchni, 
nowe mle|sca 
parkingowe)

budowa kanalizacji, 
modernizacja 
i budowa nowych dróg

Poraj wytyczenie tras rowerowych budowa kanalizacji, 
modernizacja
1 budowa nowych dróg

Przyrów budowa hali sportowej 
w Przyrowie

wytyczenie tras rowerowych 
(we współpracy z powiatem 
częstochowskim i gminą 
Olsztyn)

budowa kanalizacji, 
modernizacja 
i budowa nowych dróg

Siewierz budowa hall sportowej 
w Siewierzu

zabezpieczenie ruin 
zamku w Siewierzu, 
odnowienie 
zabytkowych 
budynków w mieście 
(m in. stara siedziba 
gminy)

modernizacja i budowa 
nowych dróg

Skala modernizacja Rynku 
w Skale 
(w ramach kontraktu 
wojewódzkiego)

kanalizacja gminy, 
modernizacja układu 
komunikacyjnego w Skale

Sułoszowa prowadzenie schroniska 
młodzieżowego 
w Woli Kalinowskie!, 
budowa boiska sportowego 
w Suloszowej

modernizacja sieci drogowel, 
budowa oczyszczalni ścieków 
1 kanalizacji
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Trzebinia obiekt noclegowy 
w Dworze Zieleniewskich 
(sala konferencyjna), 
hala sportowa 1 remont 
basenu w Trzebini, 
utrzymanie ośrodków 
i terenów rekreacyjne wokół 
zbiorników wodnych

wytyczenie ścieżek 
edukacyjnych na terenie 
gminy,
wytyczenie tras rowerowych, 
oznakowanie gminy 
tablicami informacyjnymi

odnowienie 
Dworu Zieleniewskich

budowa wodociągów, budowa 
kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków,
budowa nowych dróg

Trzyciąż - - - budowa oczyszczalni ścieków, 
budowa nowych dróg

Wielka Wieś - - budowa oczyszczalni ścieków 
w Giebułtowie i kanalizacji

Włodowice przystosowanie zbiornika 
wodnego do uprawiania 
sportów wodnych

- -

Wolbrom prowadzenie Hotelu 
w Wolbromiu 
(zarząd KS Przebój), 
budowa krytego basenu 
w Wolbromiu

gminny program 
działań na rzecz 
rewitalizacji Rynku 
w Wolbromiu 
(dofinansowanie 
działań mieszkańców)

budowa kanalizacji, 
modernizacja i budowa nowych 
dróg

Zielonki pozyskanie środków 
zewnętrznych na adptację 
dawnych fortów 
na Hotel Twierdza, 
oddanie w użytkowanie 
ośrodka w Korzkwi - ZHP, 
budowa hali sportowej 
w Zielonkach

wytyczenie tras rowerowych 
w gminie

oznakowanie gminy 
tablicami informacyjnymi, 
program estetyzacjl Zielonek 
(kontrakt wojewódzki), 
budowa oczyszczalni ścieków, 
budowa kanalizacji, 
budowa nowych dróg

Żarki wytyczenie tras rowerowych 
w gminie (we współpracy 
z powiatem myszkowskim)

dolinansowanie 
odnowy obiektów 
zabytkowych w gminie

budowa nowych dróg, 
budowa kanalizacji

Żarnowiec - remont Domu Kultury 
w Żarnowcu

-

Źródło: opracowanie własne.
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Załącznik 4. Oferta kulturalno-sportowa jako element produktu turystycznego badanych gmin

8

Gmina
Samorządowe Instytucie 
kulturalne w gminie 
(bez bibliotek 1 domów 
ludowych)

Inne 
Instytucje kulturalne

Liczba 
mleszk. 
(w tys.) 

na 1 obiekt 
kulturalny

Główne wydarzenia kulturalne 
I kulturalno-sportowe w gminie 
(wybór)

Liczba Imprez organizowanych 
przez gminne Instytucje kultury

Liczba Imprez 
kulturalnych 

w gminie 
na 1000 
mleszk.

Udział podmiotów 
zewnętrznych 
w organizacji 

cyklicznych Imprez 
kulturalnych 
I sportowych 

w gminie

Ogółem
W tym 

o zasięgu 
ponadgmlnnym 

(masowych)

Alwernia Samorządowy Ośrodek 
Kultury,
Galeria A, 
Muzeum Pożarnictwa

4,1
Dni Alwernll, Piknik w Porębie Żegoty, Dni 
Nleporazu I Kwaczały, Powiatowy Konkurs 
Przyśpiewek Weselnych, Międzynarodowe 
Regały Kajakowe

30 6 2,40 mały

Babice Gminny Ośrodek Kultury, Nadwiślański Park 
Etnograficzny 1 Zamek 
Lipowiec- oddział 
Muzeum w Chrzanowie

4,3
Dni Gminy, Koncerty Muzyki w Wyglełzowle, 
Święto Potraw w Wyglełzowle 12 1 0,11 mały

Bolesław Gminny Ośrodek Kultury 
w Bolesławiu, 
Filia Dwór w Krzykawce

4,0 Dni Gminy,
Plenery plastyczne, Wiosna Poetycka, Biesiady 
Sztuki, Festyny letnie w Bolesławiu I Laskach

23 3 2,90
brak

Gołcza Biblioteka 1 Ośrodek 
Animacji Kultury Gminy 
Gołcza Im. ks. dr J. 
Plekoszowsklego

6,7
9

1,35
brak

Iwanowice Gminny Ośrodek Kultury, Izba Regionalna PTTK 4,0 Konkurs Kolęd I Pastorałek, Dożynki Gminne, 
Zawody Strażackie 6

- 0,76 brak

Janöw Samorządowy Ośrodek 
Kultury 1 Sportu,

Muzeum w Dworku 
Krasińskiego (filia 
Muzeum Okręgowego 
w Częstochowie)

3,1 Jurajskie Lato Filmowe, Oni Gminy Janów, 
Święto Pstrąga 46

11 7,37 duży

J.-Przeglnla Gminny Ośrodek Kultury 10,3 Dożynki gminne 20 1 0,10 brak

Klucze Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu, Turystyki
1 Rekreacji: Dom Kultury 
„Papiernik" w Kluczach
1 Dom Kultury „Hutnik” 
w Jaroszowcu

7.4 Dni Ziemi KluczewskleJ (4 dniowy cykl Imprez), 
Dzień Chleba w Rodakach, Rajd Szlakiem Walk 
Partyzantów Oddziału „Hardego", 
Międzynarodowy Bieg Uliczny Szlakami Walk 
Legionów, Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych „Kluczewska Jesień”

14 8 0,94
duży



210 Koziegłowy Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury

Galeria malarstwa 7,3 Święto Choinki, Dni Kozleglów, Koncert Pleśni 
Maryjnych, Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Turystycznej „Jurajskie Śpiewanie”

14 6 0,96 brak

Kroczyce - - 6,2 Festyn „Kroczyckle Spotkania", Dożynki 
Gminne, Piknik Jura|skl

10 2 0,32 duży

Krzeszowice Krzeszowicki Ośrodek 
Kultury,
Galeria przy KOK, 
Muzeum Ziemi 
Krzeszowickiej

Muzeum przy 
Klasztorze w Czernej

7.9 Dni Krzeszowic, Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny, Poslady Satyry I Humoru, Zlot 
Starych Samochodów, Festyn Średniowieczny 

na Zamku Tenczyn, Gonitwy Rycerskie na Zamku 
Tenczyn, Piknik Rodzinny w Rudnie, Konkurs 
Palm w Czernel, Powiatowe Spotkanie Orkiestr 
Dętych, Paczółtowlckl Festiwal Muzyki Dawnej

94 15 2,99 duży

Lelów Gminny Ośrodek Kultury - 5.4 Dni Lelowa, Dożynki Gminne, Bieg Przełajowy 
Ziemi Lelowsklej

35 3 6,45 brak

Łazy Miejski Ośrodek Kultury 
w Łazach,
Dom Kultury „Kolejarz"

- 8.2 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Szosam 
I Zagłębia", Festyn Laz

52 2 3,18 ' brak

Michałowice Ośrodek Kultury 
Samorządowa Instytucja 
Kultury

Dworek Hugo 
Kołąta ja- Izba 
regionalna 
(w organizacji)

7.1 Święto Kwitnącej Jabłoni, Przemarsz I Kadrowej 
Szlakiem J. Piłsudskiego, Dożynki

8 3 1.13 brak

Mstów Gminny Ośrodek Kultury ■ 9,8 Dni Mstowa, Noc Świętojańska, Spływ 
Kajakowy, Ogólnopolski Konkurs Tańca, 
Wyścig Kolarski

25 5 0,51 brak

Niegowa Gminny Ośrodek Kultury - 6,1 Festiwal Nlegowej 20 1 0,16 mały

Ogrodzieniec Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu 1 Rekreacji, 
Wystawa Osobliwości 
Jurajskich (Zamek sp. z o.o.)

Muzeum Historii 
Naturalnej

3,2 Międzynarodowy Pokaz Muzyki I Pirotechniki 
Turniej Rycerski, Ogólnopolski Maraton 
Rowerowy Ligi Blke Board, Święto Gminy 
Ogrodzieniec, „Gotyl-Manla", Rajd Pieszy 
„Jura", Plener Malarski „Nasza Jura" 
oraz szereg Imprez organizowanych na 
zamówienie przez Spółkę „Zamek"

25 16 1,65 duży

Olkusz Miejski Ośrodek Kultury: 
Miejski Dom Kultury, 
Muzeum Afrykanlstyczne 
Im. Dr. B. Szczygla, 
Kolekcja Wikliny w Dworku 
Machnickich.
Muzeum Regionalne PTTK, 
Muzeum Pożarnictwa,
Kino „Zbyszek”

Małopolskie Biuro 
Wystaw 
Artystycznych,

7,5 Dni Olkusza, Turniej Rycerski na Zamku 
Rabsztyn, Międzynarodowe Olkuskie Dni 
Muzyki Organowej I Kameralnej, Spotkania 
Taneczne WOJTAN, Ogólnopolski Turniej 
Szachowy Dzieci I Młodzieży, Ogólnopolski 
Turniej Tenisa Stołowego, Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Szachach Błyskawicznych

80 16 0,31 mały



Olsztyn Gminny Ośrodek Kultury Szopka Olsztyńska 3,2 Ogólnopolski Przegląd Twórczości 
Abstynenckiej. Ogólnopolski Turniej Szachów 
Szybkich, Marszobleg, Wernisaż Malarski

19 9 2,93 duży

Pilica 0 Festyn „Lato w Pilicy", Dożynki Gminne, 
Przeglądy Kół Gospodyń Wlelskich

4 1 0,10 brak

Poraj Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu 1 Rekreacji

10.6 Dni Kubaly (Dni Poraja), Biesiady, Przegląd Kół 
Gospodyń Wiejskich „Baba", Dożynki

19 6 1,79 mały

Przyrów

Siewierz

Gminny Ośrodek Kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury (wraz z Izbą 
Regionalną)

-

4.3

12.3

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, 
Festyn Dożynkowy, Biesiada Międzygminna 
Dni Ziemi Siewierskiej, Festiwal Piosenki 
Turystycznej, Amatorski Wyścig Kolarski

10

25

4

5

2,34

0,41

brak 

mały

Skala Dom Kultury w Skale Muzeum Przyrodnicze 
OPN, Muzeum PTTK 
w Ojcowie

3.2 Dni Skały, Przegląd Orkiestr Wojskowych, 
Konkurs Palm Wielkanocnych

20 4 2,10 mały

Sułoszowa Centrum Kultury Sułoszowa Zamek w Pieskowej 
Skale

3,0 Dożynki Gminne 8 1 1,34 brak

Trzebinia Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji, 
Młodzieżowy Dom Kultury, 
Dwór Zieleniewskich - 
Instytucja Kultury

11.5 Dni Trzebini, Sportowy Turniej Miast I Gmin, 
„Chechło Show",, Lato z Kleksem— Imprezy 
rekreacyjne, Koncerty Organowe 
oraz Imprezy naukowe I kulturalne organizowane 
przez Dwór Zieleniewskich

-50 10 0,29 mały

Trzyciąż Ośrodek Animacji Kultury 7.2 Obchody Rocznicy Bitwy Warszawskiej, 
Dożynki gminne I powiatowe

12 2 1,67 brak

Wielka Wieś Gminny Ośrodek Kultury 8,6 Dożynki gminne 10 1 0,12 brak

Włodowice Gminny Ośrodek Kultury 5.3 Oni Włodowic, Wyścigi psich zaprzęgów 15 2 0,38 brak

Źródło: opracowanie własne.
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