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Wstęp 

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, które obejmuje swoim zasięgiem terytorialnie obszar 

Powiatu Ząbkowickiego, bez Gminy Stoszowice zlecił w 2009 r. firmie 2ba szkolenia  

i doradztwo strategiczne przeprowadzenie badao i analiz. Projekt ten miał na celu 

odniesienie się do celów strategicznych, zapisanych w „Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Qwsi””. Prowadzone badania dotyczyły działao na 

rzecz poprawy warunków życia mieszkaoców obszarów wiejskich LGD oraz rozwoju turystyki. 

Istotnym punktem prac było badanie modelu zachowao turystów, które objęło próbę 

turystów, przebywających jesienią na terenie obszaru. Równocześnie, poproszono o opinię 

nt. turystyki osoby związane z rozwojem i promocją gmin LGD i Powiatu Ząbkowickiego. 

Analiza uzyskanej informacji badawczej pozwoliła na sformułowanie wniosków dot. 

rozwoju turystyki po stronie podaży i oczekiwao turystów – czyli strony popytu. Kluczowym 

wnioskiem z prac w ramach projektu „Badania i analizy obszaru objętego LSR” dla 

Stowarzyszenia LGD „Qwsi” jest potrzeba kontynuowania prac mających na celu stworzenie 

programu rozwoju turystyki, a w szczególności rozwoju produktu turystycznego 

analizowanego obszary. Kolejnym i oczekiwanym przez członków LGD „Qwsi” krokiem, jaki 

podjął Zarząd Stowarzyszenia, było opracowanie „Strategicznego planu rozwoju turystyki dla 

LGD „Qwsi” oraz powstania sieciowego produktu turystycznego”, zwany dalej w skrócie 

„Strategią”. 

Niniejsze opracowanie powstało na bazie m.in. badao, jakie prowadzone były jesienią. 

Wyniki badao modelu zachowao turystów posłużyły do analizy struktury ruchu 

turystycznego. Jednocześnie autorzy odnieśli się do projektu „Rychleby – Góry Złote, rozwój 

warunków przedsiębiorczości i turystyki” (2009), w ramach którego powstała „Propozycja 

rozwoju infrastruktury i suprastruktury ruchu turystycznego oraz wsparcia marketingowego 

rozwoju ruchu turystycznego” dla tego transgranicznego obszaru. Istotnym punktem 

odniesienia są również strategie i lokalne plany rozwoju gmin stowarzyszonych w LGD 

„Qwsi”. Przeanalizowano działania w obszarze rozwoju turystyki i produktu turystycznego 

Powiatu Ząbkowickiego i jego gmin. 

Zaprezentowana „Strategia” składa się z dwóch etapów: diagnostyczno – analitycznego  

i strategicznego. Etap diagnostyczno – analityczny to inwentaryzacja i ocena  aktualnego 

potencjału turystycznego obszaru. Szczególny nacisk położony został na identyfikację 

produktu turystycznego. Kolejny etap (strategiczny) zawiera zaś konkretne produkty, jakie 

obszar może rozwijad. Zostały one wskazane na podstawie identyfikacji strategicznych 

rynków produktowych. Na wstępie tego etapu określona została struktura celów dla rozwoju 

turystycznego: wizja, misja, cele strategiczne, kierunkowe i operacyjne. Realizacja tych celów 

warunkowad będzie skuteczne wdrożenie zaproponowanych produktów turystycznych. 

Określone zostały również podstawowe i uzupełniające segmenty, do których adresowany 

będzie produkt. Na zakooczenie opisano propozycję systemu wdrażania „Strategii”. 
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I. Identyfikacja i ocena potencjału turystycznego obszaru LGD 

„Qwsi” 

 

1. Turystyczna dostępnośd komunikacyjna i położenie 

 

Położenie obszaru LGD „Qwsi” w przestrzeni geograficznej zostało szczegółowo 

scharakteryzowane zarówno w „Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania „Qwsi””, gdzie w uwarunkowaniach przestrzennych podkreśla się zwartośd  

i spójnośd obszaru, jego transgraniczne położenie.1 Do charakterystyki położenia odniesiono 

się również w opracowaniu „Badania i analizy obszaru objętego LSR”, gdzie wskazane zostały 

aspekty położenia, mające wpływ na rozwój turystyki. Są to:2 

 położenie na przecięciu regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych 

szlaków komunikacyjnych (drogowych i kolejowych), 

 graniczenie z atrakcyjnie turystyczną Ziemią Kłodzką, 

 historyczna i kulturowa istotnośd na tle subregionów Dolnego Śląska (Ziemia 

Ząbkowicka, bogata w punktowe i sieciowe obiekty kulturowe o znaczeniu 

ponadregionalnym), 

 położenie w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, na „Pojezierzu Nysy Kłodzkiej”, 

 bycie częścią transgranicznego subregionu Rychleby – Góry Złote, 

 położenie na granicy województwa dolnośląskiego Rzeczpospolitej Polskiej – 

graniczenie z Powiatem Nyskim na Opolszczyźnie. 

Rozwój turystyki jest uwarunkowany dostępnością komunikacyjną. Ma to istotne 

znaczenie dla obszaru LGD „Qwsi”, z uwagi na położenie stowarzyszonych z nim gmin na 

szlakach komunikacyjnych (drogowych i kolejowych) o znaczeniu ponadregionalnym  

i międzynarodowym. W analizie przeprowadzonej w „Strategii rozwoju przedsiębiorczości  

i turystyki” dla obszaru Rychleby – Góry Złote wskazano, że mocną stroną jest dobra sied 

połączeo drogowych (pomimo złej jakości) i kolejowych.3 Dotyczy to w szczególności tych 

gmin Powiatu Ząbkowickiego, które należą do LGD „Qwsi”. 

Komunikacyjną dostępnośd turystyczną drogami lądowymi wyznaczają dwie osie. Droga 

międzynarodowa E-67, biegnąca jako droga krajowa nr 8 z Kudowy Zdroju przez obszar 

Powiatu Ząbkowickiego (Bardo, Ząbkowice Śląskie) przez Wrocław w kierunku Budziska. 

Wzdłuż Nysy Kłodzkiej przebiega najważniejszy szlak komunikacyjny droga krajowa nr 46, 

                                                             
1
 „Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania LGD „Qwsi””, Ziębice 2008, ss. 10 – 11. 

2
 „Badania i analizy obszaru objętego LSR” 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne na zlecenie Stowarzyszenia 

LGD „Qwsi”, Nysa 2009, ss. 8-9. 
3
 „Strategia rozwoju przedsiębiorczości i turystyki”, w: „Rychleby - Góry Złote, rozwój warunków 

przedsiębiorczości i turystyki”, 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne na zlecenie Starostwa Powiatowego  

w Ząbkowicach Śląskich”, Ząbkowice Śląskie 2009, s. 20. 
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prowadząca z Kłodzka przez Powiat Nyski i Opole do Częstochowy. Oprócz tego, że ta 

ostatnia droga posiada duże znaczenie komunikacyjne, jest ważnym szlakiem pod względem 

turystycznym. Łączy Ziemię Kłodzką, stanowiąc szlak do Pragi, z Ziemią Ząbkowicką, Nyską  

i z wschodnimi kraocami Polski. Jest drogą, którą turyści ze Śląska, Opolszczyzny mogą 

przemieścid się turystycznie na obszar LGD „Qwsi”. W granicach Powiatu Ząbkowickiego 

droga 46 przebiega przez teren Gminy Złoty Stok i jest to atrakcyjny krajobrazowo odcinek. 

W ciągu pięciu najbliższych lat dostępnośd komunikacyjna obszaru LGD „Qwsi” powinna 

ulec znaczącej poprawie. Będzie to miało bardzo duży wpływ na poprawę dostępności 

turystycznej. Kluczowe znaczenie będzie miała budowa projektowanej drogi ekspresowej  

S-5, prowadzącej z Wrocławia do czeskiej granicy w Boboszowie (Gmina Międzylesie  

w Powiecie Kłodzkim), przez teren Powiatu Ząbkowickiego i będącej częścią 

środkowoeuropejskiego korytarza transportowego. Kolejną inwestycją o znaczeniu dla 

rozwoju turystycznego będzie droga ekspresowa s-46, nazywana „Szlakiem Staropolskim”. 

Należy wspomnied również o poprawienia dostępności Opactwa Cysterskiego  

w Henrykowie, realizowanej w ramach projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej 

Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - przebudowa dróg nr 3174D i 3183D (Ząbkowice 

Śląskie - Henryków)"4 

 

Rysunek 1: Planowany rozwój sieci połączeo w bliskości obszaru LGD „Qwsi”  

 
Źródło: „Strategia rozwoju Powiatu Kłodzkiego”, Kłodzko 2008, s. 22 

 

Dla turystycznej dostępności komunikacyjnej istotne znaczenie ma przebiegająca przez 

obszar linia kolejowa Wrocław – Międzylesie, będąca elementem sieci europejskiej pomiędzy 

dwoma korytarzami transportowymi: we Wrocławiu Drezno – Kijów, a w Usti nad Orlici 

                                                             
4
  http://www.dza.doba.pl/?s=subsite&id=728&mod=5 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Praga
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Berlin – Wiedeo. Na terenie gmin LGD „Qwsi” istotnym punktem tej linii kolejowej jest węzeł 

w Kamieocu Ząbkowickim.  

Na koniec należy podkreślid, że obszar położony jest w stosunkowo bliskim otoczeniu 

Aglomeracji Wrocławskiej (Ząbkowice Śląskie oddalone są od centrum Wrocławia o 65 km5)  

i międzynarodowego lotniska we Wrocławiu. Położenie to determinuje kierunki ruchu 

turystycznego do gmin obszaru LGD „Qwsi”. 

 

2. Walory turystyczne gmin LGD „Qwsi” 

 

Ponieważ żadne dotychczas opracowane źródło nie prezentuje wyczerpującej 

systematyki walorów turystycznych omawianego obszaru, prace w ramach diagnozy i analizy 

uwarunkowao rozwoju turystycznego należałoby podjąd próbę inwentaryzacji 

najistotniejszych walorów. Będzie to miało kluczowe znaczenie w ocenie potencjału obszaru  

i programowaniu produktów turystycznych. Prezentacja walorów turystycznych gmin LGD 

„Qwsi” obejmuje inwentaryzację i diagnozę najistotniejszych w skali obszaru walorów, 

według podziału uwzględniającego podejście popytowe. Dzieli ono walory turystyczne na: 

wypoczynkowe, krajoznawcze i dla turystyki aktywnej oraz specjalistycznej. 

W cytowanej „Lokalnej Strategii Rozwoju” opisane zostały następujące walory: 

ukształtowanie terenu, klimat, stan gleb, bogactwa naturalne, zasoby wodne i ich stan, 

lesistośd oraz stan środowiska. Wyczerpująco scharakteryzowane zostały istotne obszary 

przyrody chronionej. Mieszczą się one w klasyfikacji walorów w kategorii turystyczne  

i krajobrazowe. Nie ma sensu powtarzad tego opisu. Dlatego w niniejszym opracowaniu do 

walorów tych odniesiono się tylko w takim zakresie, jaki mają (mogą mied) wpływ na rozwój 

turystyki. W uwarunkowaniach kulturowych tejże „Strategii” wskazano najważniejsze zabytki 

kulturowe dla każdej z gmin obszaru LGD „Qwsi”.6 Jednak nie zostały one uporządkowane wg 

systematyki walorów antropogenicznych. W niniejszym rozdziale, na potrzeby diagnozy  

i analizy turystycznej przedstawiono możliwie jak najbardziej wyczerpującą inwentaryzację 

tych walorów.7 

 

a) Walory wypoczynkowe i krajobrazowe 

 

Charakterystyczna flora i fauna 

 rezerwat przyrody „Skałki Stoleckie” (Gmina Ząbkowice Śląskie) jest jedynym 

rezerwatem faunistycznym w Polsce, który chroni gatunki owadów 

charakterystycznych dla krajów śródziemnomorskich,  

                                                             
5
 http://www.turystyka.dolnyslask.pl/content/view/325/345/lang,polish/ 

6
 „Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania LGD „Qwsi””, Ziębice 2008, ss. 17 – 18. 

7 Inwentaryzację walorów wykonano na podstawie informacji zawartych w materiałach promocyjnych gmin 

LGD, które wymienione zostały w literaturze na koocu niniejszego opracowania. 
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 stanowisko cisa pospolitego w rezerwacie „Cisy” i „Cisowa Góra” (Gmina Bardo), 

największe na Dolnym Śląsku skupiska tego rzadkiego i chronionego gatunku, 

 naturalny las bukowy, będący pozostałością dawnej Puszczy Śląskiej i fragmenty 

przystrumykowych lęgów oraz stanowiska, a także 20 gatunków drzew i 80 gatunków 

rzadkich roślin (w tym: skrzyp olbrzymi i śnieżyca wiosenna) na terenie rezerwatu 

„Muszkowicki Las Bukowy” (Gmina Ciepłowody), 

 chronione gatunki roślin i zwierząt na terenie użytku ekologicznego „Storczykowa 

Hałda” (Gmina Złoty Stok), gdzie ochronie podlega 7 gatunków grzybów,  

36 gatunków roślin oraz 143 gatunki zwierząt, 

 w Górach Bardzkich spotkad można rzadkiego muflona, sprowadzonego tu z Sardynii. 

 

 

Obszary leśne i obszary przyrody chronionej 

 największe powierzchniowo i najatrakcyjniejsze turystycznie obszary leśne znajdują 

się na terenie gmin Bardo i Złoty Stok (nadleśnictwa Bardo i Henryków), których 

lesistośd sięga blisko 50% powierzchni gminy, 

 40% powierzchni Nadleśnictwa Henryków stanowi las dębowy, 

 4 rezerwaty leżące na obszarze LGD „Qwsi” („Cisy”, „Cisowa Góra”, „Muszkowicki Las 

Bukowy” i „Skałki Stoleckie”) stwarzają warunki do rozwoju turystyki przyrodniczej, 

aktywnej – pieszej i rowerowej – w bliskości „Rezerwatu Cisy” i „Cisowa Góra” 

(Gmina Bardo) poprowadzone zostały pętle rowerowe, 

 2 obszary chronionego krajobrazu (Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza 

Niemczaosko – Strzelioskie” - gminy Ziębice, Ciepłowody i Ząbkowice Śląskie oraz 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie” – gminy Bardo i Złoty Stok) 

są bardzo atrakcyjne pod względem krajobrazowym i stwarzają warunki do rozwijania 

turystyki aktywnej, 

 1 park krajobrazowy – „Śnieżnicki Park Krajobrazowy” na terenie Gminy Złoty Stok, 

znajduje się jedyny na obszarze LGD „Qwsi”, obejmujący swoim zasięgiem Góry Złote; 

walory związane z parkiem to: urozmaicona rzeźba terenu, bogactwo fauny  

i flory, klimat podgórski z długim okresem zalegania pokrywy śnieżnej oraz czyste 

powietrze, 

 na terenie LGD „Qwsi” znajdują się liczne pomniki przyrody, które omówione zostały 

w walorach krajoznawczych - naturalnych. 

 

 

Wody powierzchniowe  

 w „Lokalnej Strategii Rozwoju” omówienie wód powierzchniowych ograniczyło się do 

wskazania, że obszar nie posiada naturalnych ani sztucznych jezior, zaś większe 

zbiorniki retencyjne znajdują sie na Nysie Kłodzkiej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, 
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(„Topola” i „Kozielno”), wchodzą w skład systemu ochrony przeciwpowodziowej  

dorzecza Nysy Kłodzkiej i Odry,8 nie znalazło się odniesienie do funkcji turystycznej 

tych wód, 

 zbiorniki „Topola” i „Kozielno” (ten ostatni leży też na terenie Powiatu Nyskiego) 

tworzą razem Jezioro Paczkowskie, u wylotu każdego ze zbiorników znajduje się 

elektrownia wodna (zbiorniki te oprócz funkcji przeciwpowodziowej będą pewnie 

także obiektami rekreacyjno-wypoczynkowymi, a razem z planowanym Zbiornikiem 

Kamienieckim będą stanowid swojego rodzaju Pojezierze Nysy Kłodzkiej, w skład 

którego wchodzid będą również Jezioro Otmuchowskie i Jezioro Nyskie), 

 Nysa Kłodzka i jej przełom przez Góry Bardzkie stwarza warunki do rozwoju aktywnej 

turystyki wodnej, 

 zasoby wodne obszaru uzupełniają rzeki Ślęża, Oława, Budzówka, stawy rybne  

w Służejowie Małym, Bartnikach. 

 

Walory krajobrazowe i wypoczynkowe wynikające z położenia nad Nysą Kłodzką  

 krajobrazowe znaczenie Nysy Kłodzkiej związane jest przede wszystkim  

z malowniczym jej przełomem przez Góry Bardzkie w Gminie Bardo oraz rozlewiskiem 

na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki 

 atrakcyjnośd krajobrazowa doliny Nysy Kłodzkiej i jej bieg przez teren dwóch gmin 

obszaru LGD „Qwsi” (Bardo i Kamieniec Ząbkowicki) przekłada się na atrakcyjnośd dla 

turysty i turystyce znaczenie rzeki i leżących na niej zbiorników wodnych 

(wymienionych wyżej). 

 

Walory krajobrazowe i wypoczynkowe wynikające z górskiego położenia i położenia na 

Przedgórzu Sudeckim 

 gminy Bardo i Złoty Stok położone są malowniczo na obszarze dwóch pasm górskich – 

Gór Bardzkich i Gór Złotych, 

 Góry Złote, będące drugim po Karkonoszach najdłuższym pasmem Sudetów, 

przechodzą na stronę czeską, gdzie noszą nazwę Gór Rychlebskich i graniczą  

z Jesenikami oraz Górami Bialskimi (fragment Gór Złotych leży również na terenie 

Powiatu Kłodzkiego), 

 najwyższym szczytem północnego pasma Gór Złotych jest Jawornik Wielki (872 m 

n.p.m.), zaś w Górach Bardzkich granica pomiędzy powiatami Kłodzkim i Ząbkowickim 

biegnie szczytami górskimi, z których najwyższy to Kłodzka Góra (765 m n.p.m.), 

 krajobrazowe znaczenie wynika z: rozległych panoram, malowniczych przełomów 

Nysy Kłodzkiej, przełęczy Kłodzkiej interesujących form skalnych, unikatowych 

                                                             
8
 „Lokalna Strategia Rozwoju”, op.cit., s. 13. 
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pozostałości górnictwa (najistotniejsze znaczenie ma „Kopalnia Złota” w Złotym 

Stoku), dawnych wapienników, 

 Wzgórza Niemczaosko – Strzelioskie, na północy obszaru LGD „Qwsi” charakteryzują 

się urozmaiconą, pagórkowatą rzeźbą i są w dużej części porośnięte drzewami, 

 walory wynikające z górskiego i położenia stwarzają warunki do rozwoju turystyki 

pieszej i rowerowej, wspinaczki skałkowej, konnej. 

 

Walory klimatyczne i zdrowotne 

 łagodny klimat Przedgórza Sudeckiego w gminach Ziębice i Ciepłowody stwarza 

warunki do wypoczynku i leczenia klimatycznego, 

 warunki klimatyczne wymienionych gmin sprzyjają rozwojowi turystyki dla seniorów, 

ekoturystyki i agroturystyki. 

 

b) Walory krajoznawcze naturalne 

 

Pomniki przyrody 

 pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 

skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej  

i krajobrazowej oraz odznaczającej się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je 

wśród innych tworów9 

 według Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, na terenie LGD 

„Qwsi” znajdują się następujące pomniki przyrody (stan na koniec 2008 roku): 

o Gmina Bardo – 3 drzewa, 2 grupy drzew, 1 aleja dwustronna i  1 głaz 
narzutowy, 

o Gmina Ciepłowody – 3 drzewa, 
o Gmina Kamieniec Ząbkowicki – 21 drzew, 2 grupy drzew, 
o Gmina Ząbkowice Śląskie – 8 drzew, 1 aleja i 1 pomnik natury nieożywionej 

(pokrywa lawowa w nieczynnym wyrobisku), 
o Gmina Ziębice – 1 drzewo, 2 grupy drzew, 
o Gmina Złoty Stok – 6 drzew, 1 głaz. 

 

Inne istotne walory naturalne 

 wspomniany wyżej przełom Nysy Kłodzkiej przez Góry Bardzkie, 

 w miejscowości Szklary na terenie dawnej kopalni rud niklowych występują bogate 

złoża kamieni ozdobnych z najpiękniejszym kamieniem Polski - chryzoprazem, a także 

chalcedonem i opalami, 

 źródła, wodospady, skałki, jary, głazy, doliny potoków górskich, oraz urwiska skalne 

na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie”, 

                                                             
9 http://wroclaw.rdos.gov.pl/ 



 
 

12 
2BA – szkolenia i doradztwo strategiczne „Strategia turystyczna” dla LGD „Qwsi”     -     www.2ba.pl 

 obryw skalny nad Nysą Kłodzką w Gminie Bardo, 

 źródła mineralne w Opolnicy (Gmina Bardo). 

 

c) walory krajoznawcze antropogeniczne zabytki architektury  

i budownictwa 

 

W tym punkcie (poniżej) przedstawione zostały najistotniejsze zabytki architektury  

i budownictwa, czyli: zabytki architektury świeckiej, zabytki architektury sakralnej, 

zabytkowe cmentarze, parki pałacowe, dworskie, willowe, miejskie, formy tradycyjnej 

zabudowy wiejskiej, zabytki techniki, charakterystyczne układy urbanistyczne miast, 

stanowiska archeologiczne, zabytki ruchome. Systematyka zabytków architektury  

i budownictwa dokonana została na podstawie krajowego rejestru zabytków, wg stanu na 

koniec 2008 roku oraz informacji zawartych w informatorach turystycznych gmin LGD „Qwsi” 

i Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.  

 

Zabytki architektury świeckiej 

 ruiny zamku rycerskiego z XIV w. na zboczu Kalwarii w Bardzie, 

 zespół budynków przy ul. Głównej, służących w przeszłości jako zajazdy i gospody  
w Bardzie, 

 obręb Starego Miasta w Bardzie, 

 ratusz i szkoła parafialna z XVIII i XIX w. w Bardzie,  

 most kamienny na Nysie Kłodzkiej z okresu renesansu, trójprzęsłowy w Bardzie, 

 zespół zameczku myśliwskiego z 1884 r. w Opolnicy (Gmina Bardo), 

 dwór z 1836 r. w Dzbanowie (Gmina Bardo),  

 dwór z XVII w. w Laskówce (Gmina Bardo),  

 dwór z połowy XVII w. w Laskówce (Gmina Bardo), 

 ruiny rycerskiego zamku wodnego z XIV w. w Ciepłowodach,  

 dwór z XVIII w . w Brochocinie (Gmina Ciepłowody), 

 zespół pałacowy z 2 połowy XIX ww. Karczowicach (Gmina Ciepłowody), 

 zespół pałacowy XVII – XX w. w Koźmicach (Gmina Ciepłowody), 

 zespół pałacowy z XVIII w. w Tomicach (Gmina Ciepłowody), 

 Neogotycki zespół zamkowy królewny Marianny Oraoskiej z XIX w.  
w Kamieocu Ząbkowickim, 

 ruiny zamku renesansowego z 1532 r. w Ząbkowicach Śląskich, 

 dawny Dwór Rycerza Kaufunga z 1526 r., gdzie mieści się Regionalna  
Izba Pamiątek i Laboratorium doktora Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich,  

 ratusz z połowy XIX w. w Ząbkowicach Śląskich, 

 most św. Jana z 1553 i 1896 r. w Ząbkowicach Śląskich, 

 zabytkowe domy, wille i fasady, XV – XIX w. w Ząbkowicach Śląskich,  

 dwór z połowy XVIII w. w Zwróconej (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 zespół zamkowy z XVII i XIX w. w Bobolicach (Gmina Ząbkowice Śląskie), 
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 zespół pałacowy, XIX w Brodziszowie (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 zespół pałacowy z XVIII w. w Sieroszowie (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 zespół pałacowy z XVI – XIX w. w Kluczowej (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 oficyna dworska z XVIII w. w Jaworku (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 rynek ze stylowymi kamieniczkami mieszczaoskimi oraz ratuszem  
z zegarem słonecznym w Ziębicach,  

 gotycki zamek nawodny w Witostowicach, otoczony fortyfikacjami ziemnymi  
i fosą (Gmina Ziębice), 

 pałacyk w Biernacicach z 1890 r. (Gmina Ziębice), 

 pałacyk w Czeroczycach z początku XX w. (Gmina Ziębice), 

 zespół pałacowy z połowy XIX w. w Głębokiej (Gmina Ziębice), 

 zespół dworski, 2 poł. XIX w Kalinowicach Górnych (Gmina Ziębice), 

 zespół pałacowy z połowy  XVIII w. w Pomianowie Dolnym (Gmina Ziębice), 

 zespół dworski XVII – XIX w. w Służejowie (Gmina Ziębice), 

 układ staromiejskiej zabudowy w Złotym Stoku, 

 budynek dawnej mennicy z 1507 r. w Złotym Stoku, 

 Ratusz z 1809 r. i zabytkowa kamienica Fuggerów w Rynku w Złotym Stoku, 
 

Zabytki architektury sakralnej 

 barokowy kościół Nawiedzenia NMP z 1704 r. - sanktuarium MB Bardzkiej  
z cudowną figurką z XII ww. Bardzie, 

 barokowy klasztor redemptorystów z Muzeum Sztuki Sakralnej w Bardzie, 

 Droga Krzyżowa na Kalwarię z barokową kaplicą górską z 1619 r., 

 Droga Różaocowa z zespołem 14 kapliczek na Górze Różaocowej w Bardzie, 

 klasztor Sióstr Urszulanek w Bardzie, 

 klasztor Zgromadzenia Sióstr Marii Niepokalanej w Bardzie,  

 barokowy kościół w Brzeźnicy (Gmina Bardo),  

 kościół św. Mikołaja z XV – XVIII w. w Laskówce (Gmina Bardo), 

 kościół św. Anny z XIV – XIX w. w Przyłęku (Gmina Bardo), 

 kaplica św. Anny z XVIII w. i Droga Krzyżowa na Wzgórzu Kaplicznym  
nad Muszkowicami (Gmina Ciepłowody), 

 kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP z XV w. w Ciepłowodach, 

 barokowy kościół św. Marcina w Starym Henrykowie (Gmina Ciepłowody), 

 zespół zabudowao pocysterskich składający się z barokowego kościoła  
i skrzydła prałackiego dawnego klasztoru w Kamieocu Ząbkowickim, 

 kościół poewangelicki z XIX w. - dziś sala koncertowo-wystawowa  
w Kamieocu Ząbkowickim, 

 kościół św. Marcina z XVIII w. w Byczeniu (Gmina Kamieniec Ząbkowicki), 

 zespół kościoła św. Mikołaja w Doboszowicach (Gmina Kamieniec Ząbkowicki), 

 kościół św. Katarzyny z XVIII w. w Ożarach (Gmina Kamieniec Ząbkowicki), 

 kościół św. Barbary z XVIII w. w Pomianowie Górnym (Gmina Kamieniec Ząbkowicki), 

 kościół św. Mateusza z XVIII w. w Sosnowej (Gmina Kamieniec Ząbkowicki), 

 kościół św. Bartłomieja z XVIII w. w Topoli (Gmina Kamieniec Ząbkowicki), 
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 kościół św. Anny z 1415 r. z epitafium wnuka Wita Stwosza w Ząbkowicach Śląskich, 

 barokowy kościół św. Jadwigi z XVIII w. w Ząbkowicach Śląskich,  

 kaplica cmentarna przy kościele p.w. N.M.P w Ząbkowicach Śląskich, 

 gotycki kościół z XIV w. w Zwróconej (Gmina Ząbkowice Śląskie),  

 barokowy kościół pielgrzymkowy z cudowną figurką MB Bolesnej  
oraz pałac z XVII w. w Bobolicach (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z XV w. (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 kościół par. p.w. Matki Boskiej, XV-XVIII w Bobolicach (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 kościół par. p.w. św. Wawrzyoca, 1736-1739 w Braszowicach  
(Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, k. XVII, XVIII w Tarnowie  
(Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 kościół fil. p.w. św. Antoniego, XVI, XVIII w Sulisławicach (Gmina Ząbkowice Śląskie),  

 kościół fil. p.w. św. Jana Nepomucena, k. XIII, 2 poł. XVI, pocz. XVIII w Stolcu  
(Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 kościół par. p.w. św. Wojciecha, XVI/XVII, XVIII w Sieroszowie  
(Gmina Ząbkowice Śląskie),  

 Opactwo Cystersów z XIII w. w Henrykowie z kościołem klasztornym 
p.w. Wniebowzięcia NMP (Gmina Ziębice), 

 kościół św. Andrzeja, pierwotnie z 1316 r. w Henrykowie (Gmina Ziębice), 

 kościół św. Jerzego w Ziębicach, pierwotnie romaoski z 1. poł. XIII w., 

 kościół ewangelicki, 1796-97 w Ziębicach, 

 zespół klasztorny krzyżowców, XVIII, XIX/XX w Ziębicach,  

 kościół p.w. św. Trójcy w Bożnowicach z 1707 r. (Gmina Ziębice), 

 kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, XV, XVIII w Czeroczycach (Gmina Ziębice), 

 kościół. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1724 w Głębokiej (Gmina Ziębice), 

 kościół par. p.w. św. Jadwigi, 1709 w Krzelkowie (Gmina Ziębice), 

 kościół par. p.w. św. Andrzeja Ap., XVIII w Lubnowie (Gmina Ziębice), 

 kościół par. p.w. św. Jana Ewangelisty, XIV-XIX w Niedźwiedniku (Gmina Ziębice), 

 kościół par. p.w. św. Franciszka Ksawerego, 1725 w Pomianowie Dolnym  
(Gmina Ziębice), 

 kaplica p.w. MB Bolesnej, XVIII w Pomianowie Dolnym (Gmina Ziębice), 

 kościół par. p.w. św. Michała, XIII-XVII w Rosocznicy (Gmina Ziębice), 

 kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1721-22 w Starczówku (Gmina Ziębice), 

 barokowe kościoły w dawnych pocysterskich wsiach Mąkolno, Chwalisław,  
Płonica i Laski (Gmina Złoty Stok), 

 kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1875-76 w Złotym Stoku, 

 kościół cmentarny p.w. Świętej Trójcy w Złotym Stoku, 

 kościół ewangelicki, XVI, XVIII w Złotym Stoku,  

 kaplica św. Anny na Górze Krzyżowej (Gmina Złoty Stok) 
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Zabytkowe cmentarze 

 cmentarz (dawny grzebalny) w zespole kościelnym w Doboszowicach  
(Gmina Kamieniec Ząbkowicki), XV – XVIII w., 

 cmentarz komunalny, XVI – 2 poł. XIX w Ząbkowicach Śląskich,  

 cmentarz żydowski, ul. Piaskowa, poł. XIX w Ziębicach, 
 

Parki pałacowe, dworskie, willowe, wiejskie i miejskie  

 park przy pensjonacie na ul. Polnej w Bardzie,  

 Park Miejski z kooca XIX w. w Ziębicach, 

 park w zespole pałacowym w Karczowicach (Gmina Ciepłowody), 

 park pałacowy z XVII w. w Kobylej Głowie (Gmina Ciepłowody),  

 park z aleją żywotnika olbrzymiego w zespole pałacowym  
w Koźmicach (Gmina Ciepłowody), 

 park w zespole pałacowym w Tomicach (Gmina Ciepłowody), 

 park zamkowy z XV – XX w. w Chałupkach (Gmina Kamieniec Ząbkowicki), 

 ogród przypałacowy i park z aleją dojazdową przy pałacu w Kamieocu Ząbkowickim, 

 ogród przy willi w Kamieocu Ząbkowickim,  

 park w zespole pałacowym w Głębokiej (Gmina Ziębice), 

 ogród i park w zespole klasztornym cystersów w Henrykowie (Gmina Ziębice), 

 park z dziedziocem gospodarczym w zespole dworskim  
w Kalinowicach Górnych (Gmina Ziębice), 

 park otoczony murem w zespole zamkowym w Witostowicach (Gmina Ziębice), 

 park, 2 poł. XIX w Tarnowie (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 park w zespole pałacowym w Stolcu (Gmina Ząbkowice Śląskie),  

 park w zespole pałacowym w Brodziszowie (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 park w zespole pałacowym w Kluczowej (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 park w Koziocu  z połowy XIX w. (Gmina Ząbkowice Śląskie), 
 

Formy tradycyjnej zabudowy wiejskiej 

Rolniczy charakter gmin obszaru LGD „Qwsi”, wynikający z tradycji historycznej widoczny jest 
w dobrze zachowanych zabudowao folwarcznych, gospodarskich, zagród i chałup. Wsie 
obszaru LGD „Qwsi” prezentują zarówno szczytową zabudowę wsi ulicówek, jak również 
wsie owalne, o układzie przestrzennym ruralistycznym. 
 

Zabytki techniki 

 spichlerz z 1800 r. koło zamku w Ciepłowodach,  

 zespół młyna wodnego w z lat 1889 –1939 w Byczeniu (Gmina Kamieniec Ząbkowicki), 

 zespół młyna z kooca XIX w. w Chałupkach (Gmina Kamieniec Ząbkowicki), 

 młyn z wyposażeniem z XIX w. w Mrokocinie (Gmina Kamieniec Ząbkowicki), 

 wiatrak – holender z XVIII / XIX w. w Bożnowicach (Gmina Ziębice), zaadaptowany na 
dom mieszkalny, 

 ruiny wiatraka holenderskiego w Gminie Ziębice, 

 kopalnia złota – obecnie Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia Złota” w Złotym 
Stoku, 
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 kamieniołom w Złotym Jarze i Sztolnia Książęca w Złotym Stoku, 

 dawne piece wapiennicze oraz zalany kamieniołom wapieni krystalicznych (Gmina 
Złoty Stok), 

 zabudowania dawnej prochowni w Mąkolnie (Gmina Złoty Stok), 

 zalany kamieniołom wapieni krystalicznych "Bajcerówka" w Złotym Stoku,  

 tereny pokopalniane w Szklarach  -szyby, sztolnie (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 sztolnie na Górze Wapiennej w Stolcu (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 spichlerz z 1723 r. w Henrykowie (Gmina Ziębice), 

 zespół cukrowni, ul. Przemysłowa, 1883, 1920-30 w Ziębicach,  
 

Zabytki średniowiecznej i nowożytnej architektury militarnej 

 forty ziemne w Górach Bardzkich i Masywie Grochowej, tworzące pierścieo obronny 
twierdzy srebrnogórskiej z 1813 r. w Bardzie, Grochowej, Potworowie i Brzeźnicy 
(Gmina Bardo), 

 zespół fortów ziemnych (6 fortów) z 1813 r. w Braszowicach (Gmina Ząbkowice 
Śląskie), 

 Krzywa Wieża i pozostałości średniowiecznych umocnieo fortyfikacyjnych  
w Ząbkowicach Śląskich,  

 ruiny 6 fortów związanych z systemem obrony Twierdzy Srebrnogórskiej w Masywie 
Brzeźnicy obok Braszowic na zboczach wzgórz Bukowczyka i Stróżnika (Gmina 
Ząbkowice Śląskie), 

 mury obronne, XIII/XIV w Ząbkowicach Śląskich,  

 Brama Paczkowska z 1491 r. z fragmentem dobrze zachowanych murów obronnych  
w Ziębicach,  
 

Charakterystyczne układy urbanistyczne miast 

Na charakterystyczne układy urbanistyczne miast obszaru LGD „Qwsi” składają się ośrodki 
lub ich fragmenty, zakładane na bazie ośrodków średniowiecznych – stare miasta: 

 układ urbanistyczny (w ramach średniowiecznego założenia) w Ząbkowicach Śląskich, 

 układ urbanistyczny (w ramach średniowiecznego założenia) w Ziębicach, 

 układ urbanistyczny w Złotym Stoku, 

 układ urbanistyczny w Bardzie. 
 
Stanowiska archeologiczne 

 pozostałości rozległego grodziska z XI w. w Bardzie (Gmina Bardo), 

 cmentarzyska kurhanowe w Lesie Bukowym - 4 zgrupowania kurhanów  
z 36 obiektami, pochodzącymi z epoki brązu, wpływów rzymskich i wczesnego 
średniowiecza (Gmina Ciepłowody), 

 dwa średniowieczne grodziska na Wzgórzach Strzelioskich w pobliżu Witostowic 
(Gmina Ziębice), 
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Zabytki ruchome 

 zabytki ruchome, to zabytkowe wyposażenie obiektów sakralnych (rzeźba, 
malarstwo, rzemiosło) znajdują się we wszystkich obiektach architektury sakralnej, 
najcenniejsze (wpisane do rejestru zabytków) to: 

o drewniana, cudowna romaoska figurka Matki Boskiej Tronującej z 1110 r., 
ambona z 1698 r.,  

o panoramiczna ruchoma szopka w dawnej krypcie Kościoła, 
o Malowidła M. Willmanna oraz stalle w Opactwie Cysterskim w Henrykowie, 
o Droga krzyżowa na Górze Krzyżowej (Gmina Złoty Stok), 
o wyposażenie kościoła w Bobolicach, 
o barokowa ambona w kształcie łodzi w kościele w Sieroszowie, 
o unikalny gotycki tryptyk z XVI w. oraz XV - wieczne freski o tematyce religijnej 

w gotyckim kościele w Stolcu, 
o organy z 1795 w bazylice w Bardzie – drugie co do wielkości organy na Dolnym 

Śląsku, 

 zabytki tzw. małej architektury świeckiej: 
o grobowiec rodziny Schweinichen z 1824 r. w Ciepłowodach (Gmina 

Ciepłowody),  
o pomnik Orła Piastowskiego w Ziębicach,  
o Pomnik Księgi Henrykowskiej w Brukalicach, Gmina Ziębice, 

 krzyże pokutne w: Brzeźnicy, Potworowie i Dzbanowie (Gmina Bardo), w Kamieocu 
Ząbkowickim, Doboszowicach, Pomianowie i Mrokocimiu (Gmina Kamieniec 
Ząbkowicki), dwa krzyże pokutne w Zwróconej (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 biskupie kamienie graniczne (kamienie graniczne kasztelani otmuchowskiej) - na 
terenie Gminy Ziębice znajdują się 4 kamienie – granica dawnego Księstwa Biskupów 
Wrocławskich z siedzibą w Nysie, 

 muzealia: 
o zbiory zgromadzone w Muzeum Sztuki Sakralnej w Bardzie, 
o zbiory Regionalnej Izby Pamiątek i Laboratorium doktora Frankensteina  

w Ząbkowicach Śląskich, 
o zbiory Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, 

 
 

d) walory krajoznawcze antropogeniczne pozostałe 

 
Muzea i galerie 

 Muzeum Sztuki Sakralnej w Bardzie, 

 Regionalnej Izby Pamiątek i Laboratorium doktora Frankensteina w Ząbkowicach 
Śląskich, 

 Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach 

 Muzeum Kamienieckie w Kamieocu Ząbkowickim, 

 Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota wraz z wystawą minerałów w Złotym Stoku,  

 Kamieniecka Izba Pamiątek w Kamieocu Ząbkowickim. 
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Miejsca pielgrzymkowe 

Obszar LGD „Qwsi” i stowarzyszone z LGD gminy są istotne dla turystyki religijnej  

i pielgrzymkowej. Ta istotnośd związana jest przede wszystkim z Bardem („Bardo Miasto 

Cudów) i leżących na Szlaku Cysterskim opactwach w Henrykowie i Kamieocu Ząbkowickim. 

Główne miejsca pielgrzymkowe to: 

 barokowy kościół Nawiedzenia NMP z 1704 r. - sanktuarium MB Bardzkiej z cudowną 
figurką z XII w Bardzie, 

 barokowy klasztor redemptorystów z Muzeum Sztuki Sakralnej w Bardzie, 

 Droga Krzyżowa na Kalwarię z barokową kaplicą górską z 1619 r., 

 Droga Różaocowa z zespołem 14 kapliczek na Górze Różaocowej w Bardzie, 

 zespół zabudowao pocysterskich składający się z barokowego kościoła i skrzydła 
prałackiego dawnego klasztoru w Kamieocu Ząbkowickim, 

 Opactwo Cystersów z XIII w. w Henrykowie z kościołem klasztornym p.w. 
Wniebowzięcia NMP (Gmina Ziębice), 

 barokowy kościół pielgrzymkowy z cudowną figurką MB Bolesnej oraz pałac z XVII w. 
w Bobolicach (Gmina Ząbkowice Śląskie), 

 kaplica św. Anny na Górze Krzyżowej (Gmina Złoty Stok). 
 

Imprezy kulturalne i sportowe (cykliczne) 

Spośród imprez kulturalnych i sportowych wymienione zostały takie, które są istotne  

w skali całego obszaru LGD „Qwsi” (obejmują swoim zasięgiem więcej, niż jedną gminę lub 

nie mają wyłącznie charakteru lokalnego). 

 Noc Świętojaoska (Gmina Bardo), 

 Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Nysa Kłodzka" (Gmina Bardo), 

 B Boy Sesja w Bardzie (impreza ogólnopolska), 

 Pielgrzymka kobiet i mężczyzn w Bardzie (Gmina Bardo), 
 Sudety MTB Challenge w Górach Bardzkich i Złotych, 
 Koncerty Wratislavia Cantans (m.in. w Bardzie), 
 Jarmark Wielkanocny w Bardzie, 

 Dni Barda - Festiwal Bardzkich Cudów, 

 Rajd Rowerowy Amatorów Kolarstwa i Turystyki(gmina Kamieniec Ząbkowicki i Złoty 
Stok),  

 Dolnośląski Puchar Karpiowy na Ziemi Ząbkowickiej (Gmina Kamieniec Ząbkowicki), 

 Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ząbkowickiej w Karpiowaniu (Gmina Kamieniec 
Ząbkowicki i Gmina Paczków w Powiecie Nyskim), 

 Potworny Zlot i Weekend z Frankensteinem w Ząbkowicach Śląskich, 

 FOLKovaFIESTA w Ząbkowicach Śląskich, 

 Powiatowy Turniej Kół Gospodyo Wiejskich w Ząbkowicach Śląskich, 

 Klasztor Księgi Henrykowskiej (Gmina Ziębice), 

 Dolnośląski Festiwal Nauki (Gmina Ziębice), 

 Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej w Ząbkowicach Śląskich, 

 Powiatowy Przegląd Tradycji i Zwyczajów Bożonarodzeniowych na terenie gmin 
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Powiatu Ząbkowickiego, 

 Cykl wydarzeo i imprez związanych w obchodami Roku Marianny Oraoskiej na terenie 
Powiatu Ząbkowickiego,  

 Olimpiada Sportowa Samorządów Powiatu Ząbkowickiego (gminy Ząbkowice Śląskie, 
Złoty Stok, Ziębice, Ciepłowody), 

 Regionalna Liga Halowa Piłki Nożnej (największa impreza sportowa na terenie 
Powiatu Ząbkowickiego), 
 

Ośrodki miejskie i handlowe 

Ośrodki miejskie obszaru LGD Qwsi, będące jednocześnie najważniejszymi miastami 

Powiatu Ząbkowickiego rozwijały się wzdłuż szlaków komunikacyjnych, jako ośrodki 

handlowe. Najważniejszym takim szlakiem był trakt prowadzący z Czech przez Kłodzko do 

Wrocławia (biegnący wzdłuż dawnego handlowego Szlaku Bursztynowego). Na tym szlaku 

rozwinęły się w XIII w. dwa ośrodki miejskie – Bardo i Ząbkowice Śląskie. Bardo leży 

jednocześnie u wrót prowadzących na Ziemię Kłodzką, w przełomie Nysy Kłodzkiej, od której 

oddzielone jest Górami Bardzkimi. Na szlakach komunikacyjnych trakt (obecna droga S 46, 

łącząca Ziemię Kłodzką ze Śląskiem) powstała osada w Złotym Stoku, należąca do majątku  

w Kamieocu Ząbkowickim. Kamieniec Ząbkowicki, podobnie jak Ziębice leżą na linii kolejowej 

łączącej Pragę i Wrocław (w Kamieocu Ząbkowickim znajduje się ważny węzeł kolejowy). 

Ziębice są ośrodkiem miejskim i przemysłowym, w którym zachował się średniowieczny 

układ urbanistyczny, a następnie trwałe świadectwa przemian z XIX w., kiedy miasto to stało 

się ważnym ośrodkiem przemysłowym śląska. Obecnie największe znaczenie jako ośrodek 

handlowy obszaru LGD „Qwsi” mają Ząbkowice Śląskie – stolica Powiatu Ząbkowickiego. 

 

Pozamaterialne walory kulturowe 

 

Pozamaterialne walory kulturowe związane są z rolno – przemysłowym charakterem 

obszaru LGD „Qwsi”, bogactwem tradycji kulturowych i historycznych gmin stowarzyszonych 

z LGD oraz charakterystycznym położeniem na szlakach komunikacyjnych i na stuku kultur. 

Można wymienid następujące walory z tej kategorii: 

 lokalne produkty ekologiczne Gospodarstwa Ekologicznego „Wagnerówka” Roberta 
Wagnera z Lubnowa, 

 lokalne potrawy, oferowane przez gospodarstwa agroturystyczne gmin LGD „Qwsi”, 

 na terenie gmin LGD „Qwsi” na obszarach wiejskich kultywuje się tradycje  
i zachowane obyczaje wiejskie, jak tradycyjne malowanie jaj i procesje wielkanocne, 
topienie marzanny, wianki, dożynki, andrzejki, jasełka, 

 na obszarze gmin stowarzyszonych z LGD działają koła gospodyo wiejskich (np.  
w Brzeźnicy, Gmina Bardo, Stolcu, Tarnowie i Braszowicach, Gmina Ząbkowice 
Śląskie), które kultywują dawne bądź tworzą nowe tradycje (m.in. tradycje kulinarne); 
swoje produkty koła te prezentują m.in. podczas Jarmarku Wielkanocnego w Bardzie 
lub imprezy powiatowej Turniej KGW w Ząbkowicach, 
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 w ramach inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie LGD „Qwsi” środki  
PROW (szczególnie małe projekty) rozwijane są również takie, które wzmacniają 
potencjał kulturowy i tradycje na obszarach wiejskich (wskazany jest dalszy rozwój 
lokalnych produktów, w tym takich, które będą mogły zostad wpisane na Listę 
Produktów Tradycyjnych bądź do Katalogu Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, 

 na rzecz rozwoju i podtrzymania tradycji lokalnych na terenie gmin LGD działają 
następujące podmioty: 

o Stowarzyszenie Miłośników Wsi Laskówka – Laskówka, 
o Ludowy Zespół Sportowy "Cis" w Brzeźnicy –  (Gmina Bardo), 
o Fundacja "Stary Las" – Byczeo, (Gmina Kamieniec Ząbkowicki), 
o Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamienieckiej – Gmina Kamieniec Ząbkowicki, 
o Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział w Ząbkowicach 

Śląskich 
o Stowarzyszenie Twórców Sztuki - Ząbkowice Śląskie, 
o Towarzystwo Miłośników Ziemi Ziębickiej – Ziębice, 
o Towarzystwo Przyjaciół Ziębic "Ducatus" – Ziębice, 
o Towarzystwo Miłośników Złotego Stoku. 

 Ziemia Ząbkowicka w obszarze gmin należących do LGD „Qwsi”, o bogatych 
tradycjach historycznych i kulturowych poszczycid się może zamieszkałymi  
w przeszłości na tych ziemiach wybitnymi postaciami, które wywarły wpływ na ich 
rozwój. Jak podaje „Słownik Geografii Turystycznej Sudetów” w odniesieniu do 
analizowanego obszaru „pomimo prowincjonalnego, jakby się wydawało, charakteru 
przedstawionego regionu, wydał on wiele znaczących postaci (…), często o znaczeniu 
przekraczającym szeroko granice Dolnego Śląska”.10 Na tym terenie urodzili się  
lub tworzyli i żyli: 

o Marianna Oraoska, właścicielka dóbr w Kamieocu Ząbkowickim, postad która 
w dużym stopniu przyczyniła się do rozwoju obecnych gmin Kamieniec 
Ząbkowicki i Złoty Stok, 

o Johan Otto z Ziębic – pierwszy rektor Uniwersytetu Praskiego, 
o Georgius Aurelius, Samuel Schilling i Henricus Scultetus – kronikarze Ziemi 

Ząbkowickiej pochodzący z Ząbkowic Śląskich, 
o Heinrich Koitz – literat i publicysta z Henrykowa, 
o Karl Gottfried Geissler – architekt z Kluczowej, 
o August Reissmann – kompozytor z Ząbkowic Śląskich, 
o Fritz Erler – malarz z Ząbkowic Śląskich, 
o ErichKubierschky - malarz z Ząbkowic Śląskich, 
o Friedrich Gernhard Werner z Topoli – dokumentalista Dolnego Śląska, 
o Karl Schinkel – architekt, którego najważniejszym dziełem na tym terenie  

jest Pałac w Kamieocu Ząbkowickim, 
o Michael Willmann – malarz związany z miejscami na Szlaku Cysterskim  

na terenie gmin LGD „Qwsi”, 
 

                                                             
10 „Słownik Geografii Turystycznej Sudetów”, tom. 21-22: Wzgórza Niemczaosko – Strzelioskie i Przedgórze 

Paczkowskie, pod red. Marka Staffy, Wydawnictwo I-Bis, Wrocław 2008, tom 21, s. 55. 
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 pozamaterialne dziedzictwo związane jest z tradycjami górniczymi w Złotym Stoku, 

 legendy: o Frankensteinie, związana z „Kopalnią Złota” w Złotym Stoku, cudowną 
figurką w Bardzie, Krzywą Wieżą w Ząbkowicach Śląskich, związane z Pałacem  
w Kamieocu Ząbkowickim, 

 pozamaterialne i duchowe dziedzictwo Barda, jako „Miasta Cudów” – miejsca 
pielgrzymek. 

 

e) walory specjalistyczne 

 
Walory do uprawiania turystyki wodnej i wędkarstwa 

 walory dla turystyki wodnej na terenie obszaru LGD „Qwsi” związane są z położeniem 
w Dolinie Nysy Kłodzkiej i utworzonej na tej rzece zbiorników i dotyczą przede 
wszystkim Gminy Bardo oraz Kamieniec Ząbkowicki, 

 na terenie Gminy Bardo na Nysie Kłodzkiej w granicach obszaru gmin LGD wytyczony 
został szlak kajakowy (od przełomu przez Góry Bardzkie w Morzyszowie w Gminie 
Bardo do Zbiornika Topola w Gminie ) i został opisany w wydawnictwie Pascala 
powstałym z inicjatywy Miasta I Gminy Nysa: „Nysa Kłodzka przewodnik kajakowy”,11 
(całkowita długośd szlaku kajakowego na Nysie Kłodzkiej wynosi 137 km), 

 zbiornik retencyjny Topola nie jest obecnie wykorzystywany w celach rekreacyjnych – 
znajduje się na nim hodowla ryb, a jego podstawowe znaczenie jest związane  
z przemysłem kamieniarskim i ochroną przeciwpowodziową, 

 w celach rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki wykorzystywany jest 
natomiast zbiornik wodny w Bartnikach, gdzie również znajdują się stawy hodowlane, 

 walory i potencjał dla turystyki wodnej zwiększy powstanie planowanego Zbiornika 
Wodnego „Kamieniec”, który stanie się częścią Pojezierza Nysy Kłodzkiej, 
obejmującego również gminy Bardo i Kamieniec Ząbkowicki na terenie Powiatu 
Ząbkowickiego, 

 planowane jest również utworzenie toru kajakowego na Nysie Kłodzkiej w Gminie 
Bardo, 

 na terenie Gminy Bardo działa współpracujący z Gminą Klub Turystyki Kajakowej 
„Ptasi Uskok” w Wrocławia i terenowy oddział PTTK „Szarotka” – podmioty te 
zaangażowane są w rozwój turystyki wodnej na Nysie Kłodzkiej, 

 Nysa Kłodzka stwarza również warunki do rozwoju wędkarstwa – aktywnie działa 
PZW Koło Bardo, PZW Koło Kamieniec Ząbkowicki i tu organizowane są ważne 
imprezy wędkarskie (wymienione wyżej), 

 miejsca do uprawiania wędkarstwa: 
o wędkarze łowią ryby bezpośrednio na Nysie Kłodzkiej w Gminie Bardo  

i Gminie Kamieniec Ząbkowicki, 
o wyrobiska w Suszce (pomiędzy Bardem a Kamieocem Ząbkowickim), ryby: 

karaś, karaś srebrzysty, karp, kiełb, kiełb krótkowąsy, kleo, leszcz, lin, okoo, 
płod, sandacz, sum, sumik amerykaoski, szczupak, 

                                                             
11 „Nysa Kłodzka. Przewodnik kajakowy”, Przewodnik powstały z inicjatywy i we współpracy z Urzędem 

Miejskim w Nysie, Bielsko – Biała 2009. 

http://www.fishing.pl/ryby/ryby/karas
http://www.fishing.pl/ryby/ryby/karas-srebrzysty
http://www.fishing.pl/ryby/ryby/karp
http://www.fishing.pl/ryby/ryby/kielb-kielb-krotkowasy
http://www.fishing.pl/ryby/ryby/klen
http://www.fishing.pl/ryby/ryby/leszcz
http://www.fishing.pl/ryby/ryby/lin
http://www.fishing.pl/ryby/ryby/okon
http://www.fishing.pl/ryby/ryby/ploc
http://www.fishing.pl/ryby/ryby/sandacz
http://www.fishing.pl/ryby/ryby/sum
http://www.fishing.pl/ryby/ryby/sumik-amerykanski
http://www.fishing.pl/ryby/ryby/szczupak
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o żwirownia zbiór akwenów Pilce, ryby: karp, lin, leszcz, sandacz, szczupak, 
o łowisko na zbiorniku Topola, ryby: płocie, leszcze, karpie, sandacze, szczupaki, 

okonie, 
o łowisko Bartniki, w stawach tych można spotkao następujące ryby: karp, krąp, 

okoo, sum, sandacz, szczupak, płod, leszcz, 
o łowisko Byczeo, w którym dominują ryby: karp, leszcz, okoo, karaś, szczupak, 
o stawy rybne znajdują się również w Służejowie Małym w Gminie Ziębice, 

 

Do uprawiania pieszej turystyki 

 walory dla turystyki pieszej na terenie LGD „Qwsi” związane są przede wszystkim  
z istnieniem szlaków pieszych w Górach Bardzkich i Górach Złotych (gminy Bardo  
i Złoty Stok),  

 niebieski europejski Szlak Dalekobieżny E3 "Atlantyk-Morze Czarne", biegnie Górami 
Bardzkimi w kierunku północnym do Srebrnej Góry, a w kierunku południowym przez 
Górę Kalwarię i Kłodzką Górę (765 m. n.p.m.), na Przełęcz Kłodzką 

 przez Gminę Złoty Stok biegnie na Jawornik Wielki odcinek Głównego Szlaku 
Sudeckiego im. M. Orłowicza Świeradów – Paczków (szlak czerwony), 

 z Barda przez Złoty Stok do Radochowa biegnie szlak zielony, 

 ze Złotego Stoku przez Chwalisław do Bystrzycy Kłodzkiej prowadzi szlak czarny, 

 najdłuższy na terenie LGD „Qwsi” jest szlak żółty, prowadzący z Barda przez 
Ząbkowice Śląskie, Stolec, do Kamieoca Ząbkowickiego (szlak ten zwany jest 
pielgrzymkowym), 

 spośród innych szlaków istotne znaczenie ma Ścieżka Edukacyjna po Przedgórzu 
Sudeckim, która na obszarze LGD biegnie z Kluczowej przez Brodziszów, Szklary, 
Bobolice, Stolec, Niedźwiednik, Pilchówek, Starczów do Kamieoca Ząbkowickiego, 

 na terenie Gminy Bardo proponowane są następujące trasy lokalne dla turystyki 
pieszej: Bardo – Kłodzka Góra, Bardo przez Przełęcz Wilczą do Srebrnej Góry,  

 przez Gminę Złoty Stok przechodzi fragment głównej trasy Drogi Śródsudeckiej Złoty 
Stok – Zittau, 

 na terenie Gminy Złoty Stok znaczenie dla turystyki pieszej mają: Ścieżka Przyrodniczo 
– Leśna „Żaba da się lubid”, „Złota Ścieżka” i Miejska Trasa Turystyczna,  
 

Do uprawiania turystyki rowerowej  

 na terenie Powiatu Ząbkowickiego znajduje się ok. 450 km tras rowerowych, z czego 
większośd przebiega przez gminy LGD „Qwsi”, 

 trasy rowerowe charakteryzują się różnym stopniem trudności – od tras o niskim 
stopniu trudności po ekstremalne trasy MTB,  

 najważniejsze trasy to: 
o Europejski Szlak Cysterski (zielona trasa międzynarodowa ER) na terenie 

obszaru prowadzi z Henrykowa do Opolnicy, 
o regionalna Trasa Podziemnych Atrakcji (czarna), prowadząca przez Złoty Stok 

do Brzeźnicy i dalej w kierunku Srebrnej Góry i Gór Sowich, 
o powiatowa ścieżka rowerowa Ząbkowice Śląskie – Srebrna Góra, 

 na terenie LGD „Qwsi” znajduje się również 7 tras trekkingowych w postaci pętli i tras 
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łącznikowych o łącznej długości 225 km, 

 na terenie LGD „Qwsi” wytyczonych zostało 7 tras górskich MTB: Górami Bardzkimi  
i Złotymi, Na Wilczym Szlaku, Cisy, Wokół Kalwarii w Bardzie, Graniczna, Przez Wilczą 
Górę, Przez Jawornik Wielki. 

  
Rysunek 2: Koncepcja szlaków rowerowych Ziemi Kłodzkiej i Ząbkowickiej 

 
Źródło: Koncepcja ścieżek rowerowych Ziemi Kłodzkiej i Ząbkowickiej, opracowanie przygotowane przez 

Powiat Kłodzki we współpracy m.in. z Powiatem Ząbkowickim i jego gminami w ramach środków 

Euroregionu Glacensis. 

 
Do uprawiania turystyki jeździeckiej 

 na terenie LGD „Qwsi” nie zostały jeszcze wytyczone szlaki konne, 

 na terenie LGD „Qwsi” działają stadniny koni i gospodarstwa, które stwarzają warunki 
do uprawiania turystyki jeździeckiej i rekreacji konnej: 

o Gospodarstwo Ekologiczne Katarzyna Trawioska w Henrykowie (noclegi  
i hodowla koni), 

o hodowla koni Anna Gajek, Chwalisław, 
o pensjonat El-Tan (noclegi, hodowla koni, hipoterapia), 
o ranczo „Nasza Szkapa” Złoty Stok (hodowla koni, ośrodek jeździecki), 
o Gospodarstwo Ekologiczne Nowina 5 (noclegi, potrawy ekologiczne, hodowla 

koni, jazda konna, hipoterapia). 
 

Do uprawiania myślistwa  

 warunki do uprawiania myślistwa występują z Górach Bardzkich i Złotych, których 
kompleksy leśne administrowane są przez Nadleśnictwo Bardo, 

 na terenie LGD „Qwsi” działa Koło Łowieckie Cis, które organizuje polowania 
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zbiorowe (hubertowskie, wigilijne, na określony rodzaj zwierzyny),12 

 obszar nadleśnictwa stwarza warunki do polowania na: lisy, dziki, jenoty, 

 Koło dysponuje domkiem myśliwskim niedaleko Brzeźnicy, gdzie organizowane są 
spotkania dla myśliwych i imprezy myśliwskie, 

 W Biernacicach znajduje się nowoczesna strzelnica PZŁ – z możliwością strzelania do 
rzutków. 
 

Inne walory dla turystyki aktywnej 

 inne walory dla turystyki aktywnej związane są przede wszystkim i położeniem na 
Przedgórzu Sudeckim i specyficznym ukształtowaniem terenu – pasma Gór Złotych  
i Gór Bardzkich poprzecinane przełęczami i dolinami, co daje możliwości dla: 

o biegów i marszy na orientację, 
o jazdy i rajdów terenowe na różnego rodzaju pojazdach (rowerach, quadach, 

motorach), 
o wspinaczki skałkowa (na terenie „Kopalni Złota” w Złotym Stoku),  

 w Złotym Stoku najistotniejsze walory dla turystyki aktywnej, przygodowej  
i ekstremalnej związane są z „Kopalnią Złota”, która oferuje m.in.: zwiedzanie 
ekstremalne, zajęcia alpinistyczne, przejażdżki samochodem terenowym i paintball, 

 z „Kopalnią Złota” powiązane jest Skalisko – największy w Polsce park linowy (bogata 
oferta i wiele tras o różnym stopniu trudności), 

 w Złotym Stoku funkcjonuje wypożyczalnia rowerów i quadów "Michałówka", 
 

f) Walory turystyczne ze względu na punkt położenia 

 

Walory punktowe 

 kościół Nawiedzenia NMP - sanktuarium MB Bardzkiej z cudowną figurką w Bardzie, 

 obryw skalny w Bardzie, 

 przełom Nysy Kłodzkiej przez Góry Bardzkie w Gminie Bardo,  

 Neogotycki zespół zamkowy królewny Marianny Oraoskiej w Kamieocu Ząbkowickim, 

 Wiadukt kolejowy w Kamieocu Ząbkowickim, 

 Opactwo Cysterskie w Kamieocu Ząbkowickim, 

 Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich, 

 platforma na Jaworniku Wielkim, punkt widokowy nad Bardem, na Górze św. Anny, 

 fortyfikacje miejskie i ruiny zamku w Ząbkowicach Śląskich, 

 Opactwo Cysterskie w Henrykowie, 

 Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, 

 Fortyfikacje miejskie i wieża w Ziębicach,  

 „Kopalnia Złota” w Złotym Stoku, 

 Bardo Miasto Cudów, 

 Ząbkowice Miasto Frankensteina, 

 Złoty Stok Miasto Złotej Przygody. 

                                                             
12

 http://www.cis.radiuz.pl/index.php 
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Walory powierzchniowe 

 rezerwaty przyrody: „Cisy”, „Cisowa Góra”, „Muszkowicki Las Bukowy” i „Skałki 

Stoleckie”), 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Niemczaosko – Strzelioskie”,  

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie”. 
 

Walory liniowe 

 Główny Szlak Sudecki im. M. Orłowicza, 

 szlak kajakowy Nysą Kłodzką, 

 szlak św. Jana (na granicy powiatów nyskiego i ząbkowickiego):Granica Świętego Jana 

- granica ustalona w drugiej połowie XIII w., w związku z konfliktem pomiędzy 

księciem wrocławskim Henrykiem IV Probusem a biskupem wrocławskim - Tomaszem 

II: oznaczają ją stojące dwumetrowej wysokości kamienie graniczne, znajdujące się 

dokładnie na granicy Powiatów Nyskiego i Ząbkowickiego, 

 szlak cysterski, który biegnie przez obszar LGD „Qwsi” na terenie gmin Bardo, 

Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie i Ziębice, 

 Szlak Bursztynowy, który biegnie przez gminy Bardo i Ząbkowice Śląskie, 

 Transgraniczny Krajoznawczy Szlak Marianny Oraoskiej, który biegnie przez gminy 

Kamieniec Ząbkowicki i Złoty Stok, 

 „Ścieżka Edukacyjna po Przedgórzu Sudeckim” (gminy Kamieniec Ząbkowicki  

i Ząbkowice Śląskie), 

 Droga Śródsudecka na terenie Gminy Złoty Stok, 

 Szlak Napoleooski na terenie Gminy Bardo. 

 

g) Walory – wnioski 

 

 obszar LGD „Qwsi” w największym stopniu nasycony jest walorami krajoznawczymi 

antropogenicznymi o znaczeniu ponadlokalnym (punktowymi i liniowymi), 

 walory naturalne związane z położeniem na Przedgórzu Sudeckim są istotne, lecz nie 

unikatowe w skali ponadlokalnej (poza nielicznymi wyjątkami, jak przełom Nysy 

Kłodzkiej, obryw skalny), 

 spośród walorów dla turystyki aktywnej najważniejsze w skali obszaru są trasy 

rowerowe (wytyczone, oznakowane i sukcesywnie zagospodarowywane), 

 zabytki architektury sakralnej cechuje wysoka atrakcyjnośd i częstotliwośd 
występowania,  

 walory turystyczne obszaru LGD „Qwsi” rozpatrywane w kontekście położenia  
w transgranicznym subregionie Rychleby – Góry Złote wzmacniają potencjał walorów 
krajoznawczych antropogenicznych tego obszaru oraz z drugiej strony są wzbogacone 
o walory, jakich obszar ten nie posiada (uzdrowiskowe, dla uprawiania narciarstwa, 
fortyfikacje Srebrnej Góry), 
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 atrakcyjnośd kulturowa, historyczna, czy przyrodnicza waloru nie są tożsame z ich 

użytecznością, możliwością „skonsumowania” przez turystę jako produktu. Dlatego 

znaczenia waloru, który nie jest dostępny (lub jego dostępnośd jest ograniczona) jest 

mniejsze – np. ograniczona możliwośd zwiedzania Pałacu w Kamieocu Ząbkowickim. 

 
Rysunek 3: Mapa percepcji walorów obszaru LGD „Qwsi” 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

 

3. Baza noclegowa i gastronomiczna 

 

Inwentaryzacja bazy noclegowej i gastronomicznej obszaru LGD „Qwsi”  

w poszczególnych gminach przeprowadzona została na podstawie danych GUS-u za 2008 r., 

raportów Instytutu Turystyki, informacji i analiz zawartych w cytowanej wcześniej 

„Propozycji rozwoju infrastruktury i suprastruktury ruchu turystycznego oraz wsparcia 

marketingowego rozwoju ruchu turystycznego”. Oceniono: strukturę obiektów, sezonowośd 

bazy, dynamikę zmian liczby obiektów i miejsc noclegowych oraz udział bazy dla świadczenia 

usług agroturystycznych. Baza noclegowa obszaru porównana została z bazą całego Powiatu 

Ząbkowickiego oraz z wybranymi destynacjami konkurencyjnymi. 

Wg według danych GUS-u obszar LGD „Qwsi” w 2008 r. odwiedziło 8 223 turystów  

i udzielono 20 164 noclegów w 256 wykazywanych w statystykach miejsc noclegowych,  

w pięciu obiektach (tabela 1). Dynamika rozwoju bazy noclegowej i jej wykorzystania 

pokazuje, że przy niezmiennej liczbie obiektów i minimalnym zwiększeniu liczby miejsc 
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noclegowych ponad dwukrotnie wzrosła liczba korzystających. Ponad 4-krotnie wzrosła 

liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym, a blisko 3-krotnie ich liczba (tabela 2). 
 

Tabela 1: Baza noclegowa obszaru LGD „Qwsi” i jej wykorzystanie w 2008 r. wg danych GUS 

Gmina 
Obiekty 
ogółem 

Obiekty 
całoroczne 

Miejsca 
noclegowe 

ogółem 

Miejsca 
noclegowe 
całoroczne 

Korzystający 
W tym 

zagraniczni 

Udzielone 
noclegi 
ogółem 

Udzielone 
noclegi 

turystom 
zagranicznym 

Bardo 1 1 95 95 2 386 0 12 570 0 

Kamieniec 
Ząbkowicki 

1 1 50 50 779 2 1 680 2 

Ząbkowice 
Śląskie 

1 1 0 0 487 44 691 75 

Ziębice 1 1 68 68 775 93 1 329 273 

Złoty Stok 1 1 43 43 3 796 36 3 894 36 

Suma 5 4 256 256 8 223 175 20 164 386 

Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne wg danych GUS 

 
Tabela 2: Baza noclegowa według danych GUS w latach 2004 - 2008 

Gmina 
Obiekty 
ogółem 

Obiekty 
całoroczne 

Miejsca 
noclegowe 

ogółem 

Miejsca 
noclegowe 
całoroczne 

Korzystający 
W tym 

zagraniczni 

Udzielone 
noclegi 
ogółem 

Udzielone 
noclegi 

turystom 
zagranicznym 

2005 4 4 249 249 3 616 61 12 477 92 

2006 3 3 196 196 5 389 160 16 586 329 

2007 5 5 302 302 6 906 302 24 497 715 

2008 5 4 256 256 8 223 175 20 164 386 

Dynamika 
2008/2005 

125,0% 100,0% 102,8% 102,8% 227,4% 286,9% 161,6% 419,6% 

Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne wg danych GUS 

 

Dane GUS-u pokazują, że w Gminie Bardo ubyło miejsc noclegowych, natomiast znacząco 

wzrosły w Gminie Ziębice. Gmina Ziębice posiada również największą dynamikę 

wykorzystania obiektów i miejsc noclegowych, szczególnie wśród turystów zagranicznych. 

Dane GUS nie wykazują w ogóle obiektów i miejsc noclegowych w Gminie Ciepłowody. 

 
Tabela 3: Baza noclegowa obszaru LGD „Qwsi” i jej wykorzystanie z podziałem na kategorie wg GUS 

 
Obiekty 
ogółem 

Miejsca noclegowe 
ogółem 

Korzystający 
Udzielone noclegi 

ogółem 

Hotele 1 0 487 691 

Inne obiekty 
hotelowe 

2 111 4 571 5 223 

Szkolne schroniska 
młodzieżowe 

1 50 779 1 680 

Ośrodki kolonijne 1 95 2 386 12 570 

Suma 5 256 8 223 20 164 

Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne wg danych GUS 
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Tabela 3 pokazuje strukturę obiektów w podziale na poszczególne kategorie. Na 

podstawie danych GUS stwierdzid można, że na obszarze gmin LGD „Qwsi” najwięcej jest 

tzw. Innych obiektów hotelowych. W tej kategorii obiektu ulokowanych jest najwięcej miejsc 

i korzysta z nich największa liczba nocujących. Z kolei największa liczba udzielonych noclegów 

dotyczy ośrodków kolonijnych (wymieniony ośrodek kolonijny znajduje się w Gminie Bardo). 

Obiekt hotelowy, który wskazują statystyki GUS znajduje się w Gminie Ząbkowice Śląskie 

(chodzi zapewne o Hotel pod Wieżą). W ewidencji Urzędu Marszałkowskiego na 

analizowanym obszarze nie występuje jednak żaden skategoryzowany obiekt noclegowy, 

brakuje pensjonatów, moteli, kempingów i schronisk. Patrząc na Gminę Stoszowice, która 

leży na Ziemi Ząbkowickiej, a nie należy do LGD „Qwsi”, na jej terenie znajduje się wg GUS-u 

80 miejsc noclegowych w dwóch obiektach, które przyjęły w 2008 r. 5 912 gości (udzielono 

12 820 noclegów). Warto zwrócid jednak uwagę, że statystyki GUS –u nie odzwierciedlają 

faktycznego stanu bazy noclegowej i stanowią jedno ze źródeł analizy statystycznej. 

 

Od 2004 roku w statystykach GUS do grupy hotele i podobne obiekty wprowadzono 

podgrupę „inne obiekty hotelowe”: hotele, motele i pensjonaty, którym nie została nadana 

żadna kategoria oraz obiekty, które świadczą usługi hotelowe (np. codzienne sprzątanie). 

Jest to grupa obiektów, głownie hotele bez kategorii, ale także takie obiekty: zajazdy, domy 

gościnne i inne. Natomiast do grupy „pozostałe niesklasyfikowane obiekty noclegowe 

zaliczane są: internaty, domy studenckie, hotele robotnicze. Zakres kategorii „prywatna baza 

noclegowa” zmieniał się: do 1997 roku były to pokoje gościnne (kwatery prywatne), w latach 

1998-1999 prócz pokoi gościnnych – również kwatery agroturystyczne, a od 2000 roku tylko 

kwatery agroturystyczne (GUS zaprzestał gromadzenia danych o pokojach gościnnych). Od 

2000 roku GUS nie gromadzi danych o pokojach gościnnych (kwaterach prywatnych). GUS 

nie liczy więc pokoi gościnnych (są one w bazie Traper). Kategoria (podgrupa) „obiekty 

zbiorowego zakwaterowania” obejmuje informacje na podstawie formularza GUS KT1  

o hotelach, motelach, pensjonatach, innych obiektach hotelowych, domach wycieczkowych, 

schroniskach, schroniskach młodzieżowych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, 

ośrodkach wczasowych, ośrodkach kolonijnych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, 

ośrodkach do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego, domach pracy twórczej, 

zespołach ogólnodostępnych domków turystycznych, kempingach, polach biwakowych, 

zakładach uzdrowiskowych oraz pozostałych obiektach niesklasyfikowanych od roku 2003.
13.  

 

Analiza bazy noclegowej na podstawie danych poszczególnych gmin obszaru LGD „Qwsi” 

i Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzona została na potrzeby 

„Propozycji rozwoju infrastruktury i suprastruktury ruchu turystycznego oraz wsparcia 

marketingowego rozwoju ruchu turystycznego”. Obejmowała one jednak również Gminę 

                                                             
13

 www.intur.com.pl  
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Stoszowice, która leży poza obszarem LGD „Qwsi”. Według tego opracowania „na terenie 

Powiatu Ząbkowickiego znajduje się 1 758 miejsc noclegowych, z czego 62,9% to miejsca 

noclegowe  w ośrodkach, pokojach gościnnych, zajazdach, a 233 miejsca w obiektach 

hotelowych (nie są to jednak miejsca o wysokim standardzie) Brakuje obiektu hotelowego  

o standardzie trzech gwiazdek, zaspokajającego potrzeby bardziej wymagającego turysty. 

Zagospodarowanie turystyczne Powiatu Ząbkowickiego pod względem noclegowym jest 

niewystarczające i koncentruje się w gminach najczęściej odwiedzanych przez turystów 

(Stoszowice, Złoty Stok), a standard usług noclegowych nie jest zbyt dobry”.14 

 
Tabela 4: Obiekty noclegowe w gminach LGD „Qwsi” wg bazy PCIT w Ząbkowicach Śląskich 

Gmina Hotele 
Inne obiekty 

hotelowe 

Ośrodki 
wczasowe i 

wypoczynkowe 

Schroniska 
młodzieżowe 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

Pokoje 
gościnne 

Kempingi i 
pola 

namiotowe 

Suma / 
gmina 

Bardo 0 3 2 0 5 1 0 11 

Ciepłowody 0 0 0 0 0 1 0 1 

Kamieniec 
Ząbkowicki 

0 0 1 1 1 0 2 5 

Ząbkowice 
Śląskie 

2 0 0 0 3 1 0 6 

Ziębice 0 1 0 0 1 2 0 4 

Złoty Stok 0 2 0 0 3 5 0 10 

Suma 2 6 3 1 13 10 2 37 

Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

 

Tabela 5: Liczba miejsc noclegowych w gminach LGD „Qwsi” wg bazy PCIT w Ząbkowicach Śląskich 

Gmina Hotele 
Inne obiekty 

hotelowe 

Ośrodki 
wczasowe i 

wypoczynkowe 

Schroniska 
młodzieżowe 

Gospodarstwa 
agroturystyczne 

Pokoje 
gościnne 

Kempingi i 
pola 

namiotowe 

Suma / 
gmina 

Bardo 0 67 140 0 50 20 0 277 

Ciepłowody 0 0 0 0 0 35 0 35 

Kamieniec 
Ząbkowicki 

0 0 24 50 32 0 106 212 

Ząbkowice 
Śląskie 

70 0 0 0 8 50 0 128 

Ziębice 0 20 0 0 12 38 0 70 

Złoty Stok 0 69 0 0 40 185 0 294 

Suma / 
obszar 

70 156 164 50 142 328 106 1 016 

Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

                                                             
14

 „Propozycji rozwoju infrastruktury i suprastruktury ruchu turystycznego oraz wsparcia marketingowego 

rozwoju ruchu turystycznego”, w: „Rychleby - Góry Złote, rozwój warunków przedsiębiorczości i turystyki”, 2ba 

szkolenia i doradztwo strategiczne na zlecenie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich”, Ząbkowice 

Śląskie 2009, s. 20. 
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Szczegółowa inwentaryzacja bazy noclegowej obszaru LGD „Qwsi” na podstawie danych 

Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Ząbkowicach Śląskich, zweryfikowanych 

danymi ze stron internetowych gmin i obiektów prezentują tabele 4 i 5. Zgodnie  

z przedstawionymi danymi, na analizowanym obszarze znajduje się 1 016 miejsc 

noclegowych w 37 obiektach. W strukturze bazy noclegowej dominują gospodarstwa 

agroturystyczne (13), zaś najwięcej miejsc noclegowych znajduje się w Gminie Złoty Stok  

i Kamieniec Ząbkowicki. W gminie tej dominują kwatery prywatne (pokoje gościnne), które 

mają największy udział w miejscach noclegowych w na terenie LGD „Qwsi” ogółem  

(328 miejsc na łącznie 1 016 miejsc noclegowych, czyli 33,8% miejsc noclegowych znajduje 

się w pokojach gościnnych.  

 
Rysunek 4: Struktura bazy noclegowej obszaru LGD „Qwsi” wg bazy PCIT w Ząbkowicach Śląskich 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

 

Obecnie 12,6% miejsc noclegowych obszaru LGD „Qwsi” znajduje się w gospodarstwach 

agroturystycznych – najwięcej w gminach Bardo i Złoty Stok. Rolniczy, położony atrakcyjnie 

na Przedgórzu Sudeckim i w części Wzgórzach Niemczaosko – Strzelioskich, o łagodnym 

klimacie i malowniczych krajobrazach obszar LGD „Qwsi” stwarza bardzo dobre warunki dla 

rozwoju agroturystyki i ekoturystyki. Istnieje duży potencjał rozwojowy dla agroturystyki  

w Dolinie Nysy Kłodzkiej na terenie gmin Bardo i Kamieniec Ząbkowicki oraz w Górach 

Złotych w Złotym Stoku. W najbliższym czasie rosnąd będzie udział usług agroturystycznych, 
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związanymi z slow-toursimem, eko-tourismem, powrotem do natury i ucieczką na wieś. Ten 

kierunek rozwoju turystycznego jest zgodny z najnowszymi trendami i prognozami dot. 

modelu zachowao turystów wg WTTO, zaprezentowanymi na tegorocznych targach ITB  

w Berlinie.  

 

Analizując zaplecze infrastrukturalne do dla turystyki biznesowej i kongresowej gmin 

obszaru LGD „Qwsi”, na chwilę obecną (jak wskazano wyżej) brakuje tutaj obiektów  

o średnim i wysokim standardzie, spełniającym oczekiwania wymagających gości  

i stwarzających tym samym warunki do rozwoju tego rodzaju turystyki. Częśd gości 

biznesowych odwiedzających obszar LGD „Qwsi” korzysta z noclegów w Hotelu Metro***  

w Boguszynie (Gmina Kłodzko) lub w Hotelu Bukowy Dworek*** w Dzierżoniowie. Natomiast 

w gminach obszaru działają obiekty, które posiadają dobre warunki do organizacji szkoleo  

i spotkao firmowych dla małych grup, połączonych z pobytem w innych celach (wypoczynek, 

turystyka aktywna, zwiedzanie). Są to: El-Tan w Laskach (Gmina Złoty Stok) -24 miejsca i salę 

na 30 miejsc oraz Dom Weselny Słoneczny Punkt w Ziębicach, (noclegi dla 20 osób i salę na 

100 miejsc.  

 

Należy wspomnied o istniejącej infrastrukturze noclegowej dla turystyki religijnej  

i pielgrzymkowej. Na terenie Gminy Bardo wg informacji PCIT i Gminy Bardo znajduje się  

291 miejsc noclegowych w11 obiektach, z czego 5 bezpośrednio w Bardzie. Nie jest tutaj 

jednak uwzględniane to, że pielgrzymi często nocują bezpośrednio w obiektach należących 

do kościoła. Nie są one ewidencjonowane i nie wiadomo, jaką liczbą miejsc noclegowych 

dysponuje kościół, ani jak duży jest ruch turystyczny w tego typu obiektach. 

 

Poniżej przedstawione zostało potencjał bazy noclegowej obszaru LGD „Qwsi” z innymi 

destynacjami konkurencyjnymi. Należy zauważyd, że Gmina Stoszowice jest członkiem innej 

LGD – Partnerstwa Sowiogórskiego, do którego należą jeszcze gminy: Walim, Nowa Ruda  

i Głuszyca. Atrakcyjna turystycznie Gmina Stoszowice wzmacnia więc w znaczący sposób  

w tym przypadku potencjał tego LGD. W tabeli 6 przedstawione zostały obszary, które 

pokrywają się terytorialnie z powiatowymi jednostkami samorządowymi. Nie ma sensu 

oddzielad osobno obszarów LGD we wszystkich przypadkach, gdyż np. w odniesieniu do LGD 

Kłodzka Wstęga Sudetów nie należą do niej miasta Kłodzko i Nowa Ruda, a nie sposób mówid 

o potencjale turystycznym Ziemi Kłodzkiej z pominięciem chociażby Kłodzka. Trzymanie się 

sztywno podziału terytorialnego wg LGD byłby z tego względu sztuczny. W powyższej tabeli 

tylko w przypadku Partnerstwa Sowiogórskiego wykazano oddzielnie potencjał bazy 

noclegowej dla tej LGD. 
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Tabela 6: Porównanie bazy noclegowej i jej wykorzystania na obszarze LGD „Qwsi” z innymi destynacjami 
Powiaty  Obiekty 

ogółem 
Obiekty 

całoroczne 
Miejsca 

noclegowe 
ogółem 

Miejsca 
noclegowe 
całoroczne 

Korzystający W tym 
zagraniczni 

Udzielone 
noclegi ogółem 

Udzielone 
noclegi 

turystom 
zagranicznym 

Powiat dzierżoniowski 8 8 597 597 21 859 5 823 85 316 13 952 

Karkonosze 295 284 15 921 15 252 418 541 31 877 1 435 207 109 394 

Ziemia Kłodzka (bez 
Gminy Nowa Ruda) 

110 105 7 988 7 541 233 211 18 426 763 530 70 866 

Ziemia Nyska 37 25 3 424 2 106 79 315 3 733 276 502 10 908 

Powiat strzelioski 2 1 212 60 6 009 1 044 11 631 3 070 

Powiat wałbrzyski 21 21 1 121 1 121 50 982 8 374 128 497 22 939 

Ziemia Ząbkowicka w 
Obszarze  LGD „Qwsi” 

(bez Gminy 
Stoszowice) 

5 4 256 256 8 223 175 20 164 386 

Partnerstwo 
Sowiogórskie 

10 9 611 451 16 515 394 39 413 1 184 

Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne na podstawie danych GUS 

 

Analizując powyższą tabelę widad, że zagospodarowanie turystyczne mierzone wielkością 

bazy noclegowej najbardziej rozwinięte jest w Karkonoszach (Powiat Jeleniogórski), na Ziemi 

Kłodzkiej (Powiat Kłodzki) i na Ziemi Nyskiej (Powiat Nyski). Porównując potencjał ten dla 

LGD „Qwsi”, jest on o ponad połowę mniejszy, niż Partnerstwa Sowiogórskiego.  

 
Tabela 7: Baza gastronomiczna obszaru LGD „Qwsi” wg danych gmin 

Gmina Cukiernie 
Kawiarnie 

/herbaciarnie 
Restauracje Pizzerie /inne Bary Suma 

Bardo 0 0 4 4 4 12 

Ciepłowody 0 0 0 1 2 3 

Kamieniec 
Ząbkowicki 

1 0 1 1 4 7 

Ząbkowice 5 3 5 6 3 22 

Ziębice 0 1 2 0 0 3 

Złoty Stok 0 1 1 3 1 6 

Suma 6 5 13 15 14 53 

Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne na podstawie danych gmin 

 

Baza gastronomiczna obszaru LGD „Qwsi” nakierowana jest w pierwszej kolejności na 

zaspokojenie potrzeb mieszkaoców. Tabela 7 przedstawia bazę gastronomiczną  

w poszczególnych gminach z podziałem wg kategorii lokalu gastronomicznego. Są to przede 

wszystkim samodzielne lokale gastronomiczne. Z uwagi na niewielką liczbę obiektów 

noclegowych świadczących zarejestrowane usługi gastronomiczne, również niezbyt duży jest 

udział lokali gastronomicznych w bazie zbiorowego zakwaterowania. Według poniższej tabeli 

w gminach LGD „Qwsi” znajduje się łącznie 53 lokale gastronomiczne. Najwięcej jest lokali 

typu pizzerie i inne (gastronomia w zajazdach, domach weselnych) – 15 lokali. Największa 

liczba obiektów gastronomicznych jest w Gminie Ząbkowice Śląskie (22 lokale). Wynika to  
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z faktu, że Miasto Ząbkowice Śląskie jest największym miastem obszaru i stolicą powiatu  

i zaspokaja również potrzeby mieszkaoców. 

 

Rozwój bazy gastronomicznej jest powiązany z rozwojem turystyki. Rozwój ruchu 

turystycznego pociągnie za sobą wzrost popytu na usługi gastronomiczne, co w naturalny 

sposób doprowadzid powinno do odpowiedzi w postaci wzrostu podaży, czyli powstania 

nowych lokali gastronomicznych. 

Porównując jednak bazę gastronomiczną obszaru LGD „Qwsi” z innymi, wymienionymi 

wcześniej destynacjami turystycznymi, należy wskazad, że potencjał bazy gastronomicznej, 

mierzony w nasyceniu obiektami gastronomicznymi obszaru jest niewielki i wynosi 4,8%. Dla 

porównania, w Gminie Nysa funkcjonuje 31 lokali gastronomicznych, na Ziemi Nyskiej – 120, 

w Polanicy Zdroju – 31, zaś na Ziemi Kłodzkiej – 290. 

Analizując bazę gastronomiczną obszaru LGD „Qwsi” należy podkreślid, że częśd 

gospodarstw agroturystycznych świadczy usługi gastronomiczne dla swoich gości („domowe 

posiłki”), które nie są nigdzie ewidencjonowane. Wynika to ze trudności w świadczeniu usług 

przez tego typu obiekty, przepisów SANEPID-u i konieczności wdrażania HACAP-u.  

Na zakooczenie należy wskazad, jak w statystkach GUS-u prezentuje się na analizowanym 

obszarze działalnośd gastronomiczna. W Powiecie Ząbkowickim w sekcji „I” (działalnośd 

związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) zarejestrowanych jest  

369 obiektów, co oznacza, że na terenie gmin LGD „Qwsi” funkcjonuje 360 placówek 

gastronomicznych (w tym jedna publiczna). GUS klasyfikuje placówki gastronomiczne wg 

następującego klucza: bary (do których zalicza się kawiarnie, herbaciarnie, piwiarnie, bistra, 

bary mleczne i szybkiej obsługi, restauracje, stołówki, i sezonowe placówki gastronomiczne.15 

 

 

4. Urządzenia rekreacyjno – sportowe i obiekty kultury 

 

Obszar LGD „Qwsi” posiada atrakcyjne walory do uprawiania turystyki aktywnej  

i specjalistycznej. W gminach zorientowanych turystycznie na terenie Powiatu 

Ząbkowickiego istnieją następujące obiekty i urządzenia rekreacyjno - sportowe: ośrodki 

jazdy konnej, wypożyczalnie rowerów, centra sportów ekstremalnych („Kopalnia Złota”  

i Skalisko w Gminie Złoty Stok). Gminy Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Ciepłowody, Kamieniec 

Ząbkowicki, Bardo posiadają bazę rekreacyjno – sportową, która jest adresowana przede 

wszystkim do mieszkaoców. Turyści korzystają zaś z urządzeo specjalnych, do których obok 

wymienionych wcześniej ulokowanych w Złotym Stoku należą wypożyczanie sprzętu i ośrodki 

jazdy konnej.  

                                                             
15

 http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-523.htm 
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Baza rekreacyjno – sportowa obszaru LGD „Qwsi” z podziałem na poszczególne gminy 

zaprezentowana została w tabeli 8. Przy inwentaryzacji tej bazy posłużono się danymi ze 

stron internetowych gmin. Dane pokazują, że na terenie obszaru LGD znajduje się łącznie  

97 obiekty rekreacyjne i sportowe, w tym w kategorii inne wymienione zostały korty 

tenisowe, obiekty dla turystyki przygodowej i ekstremalnej oraz ośrodki jeździeckie.  

 
Tabela 8: Baza rekreacyjno – sportowa obszaru LGD „Qwsi” 

Gmina Stadiony
Hale i sale 

sportowe

Kluby 

sportowe

Boiska 

sportoweq

Sale 

gimnastyczne

Baseny 

otwarte
Kąpieliska

Ganinety i 

solaria
Wypożyczenie Inne

Suma / 

gmina

Bardo 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 6

Ciepłowody 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Kamieniec 

Ząbkowicki
1 6 0 0 1 1 0 3 0 0 12

Ząbkowice 1 0 5 8 5 1 0 10 0 0 30

Ziębice 1 0 2 7 5 1 0 6 0 2 24

Złoty Stok 1 1 4 0 0 1 1 7 1 7 23

Suma 5 10 13 15 11 4 1 28 1 9 97
 

Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne na podstawie danych gmin 

 

Charakterystyczną cechą bazy rekreacyjno – sportowej obszaru LGD „Qwsi” jest to, że nie 

jest ona powiązana prawie w ogóle z bazą noclegową i są to niezależne, samodzielnie 

funkcjonujące podmioty. Tylko w przypadku gospodarstw agroturystycznych i niektórych 

pokoi gościnnych posiadają one w ofercie urządzenia rekreacyjno – sportowe, jak boiska, 

korty oraz ośrodki jeździeckie. 

W przypadku Gminy Ząbkowice Śląskie dominują w wykazanej bazie rekreacyjno – 

sportowej obiekty zarządzane przez JST lub ich zakłady budżetowe, jak znajdujące się na 

terenie szkół hale, sale, boiska oraz OSIR Powoduje to, że w Gminie tej znajduje się najwięcej 

obiektów rekreacyjno – sportowych w stosunku do innych gmin obszaru. Wymieniona baz 

zaspokaja przede wszystkim jednak potrzeby mieszkaoców. Na terenie innych gmin baza 

rekreacyjno – sportowa (w której przeważa baza sportowa) jest przeznaczona również  

w pierwszej kolejności dla mieszkaoców, a turyści korzystają z niej rzadko. 

Analizując bazę rekreacyjno – sportową należy uwzględnid również siłownie, centa 

fitness, solaria, gabinety kosmetyczne i odnowy biologicznej. Również one zaspokajają 

potrzeby mieszkaoców i są z reguły samodzielnymi podmiotami. Na terenie obszaru LGD 

„Qwsi” funkcjonują również stowarzyszenia i kluby sportowe, które mogą zostad włączone  

w proces tworzenia produktu turystycznego. Gminy stowarzyszone z LGD planują inwestycje 

w infrastrukturę turystyczną, w tym rekreacyjno – sportową. Jedną z ważniejszych inwestycji 

jest tor kajakowy na Nysie Kłodzkiej, który realizuje Gmina Bardo oraz boiska Orlik 2012.  

Obiekty związane z kulturą wymienione zostały w części w inwentaryzacji walorów 

antropogenicznych. Chodzi tu o muzea i podmioty działające na rzecz rozwoju i promocji 
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turystyki gmin obszaru LGD „Qwsi”. Dodatkowo, na terenie obszaru funkcjonują obiekty 

kultury, które są odpowiedzialne przede wszystkim za organizację życia kulturalnego na 

terenie gmin i działają na rzecz mieszkaoców. Są to: Ziębicki Ośrodek Kultury, Biblioteka 

Publiczna Miasta i Gminy i Teatr Miejski w Ząbkowicach Śląskich, Teatr w Kamieocu 

Ząbkowickim, Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, Centrum Kultury i Promocji  

w Bardzie. Turyści korzystają z oferty tych obiektów rzadko. 
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II. Struktura ruchu turystycznego i popyt na usługi turystyczne 

 

1. Rejestrowany ruch turystyczny a rzeczywisty 

 

Siłę popytu turystycznego obszaru LGD „Qwsi” ocenid można na podstawie ruchu 

turystycznego – jego wielkości i struktury. Popyt mierzony jest udziałem turystów, 

korzystających z bazy zbiorowego zakwaterowania, a więc nocujących gminach 

stowarzyszonych z LGD „Qwsi” (w statystykach GUS nie uwzględnia jednodniowych 

odwiedzających). Dane statystyczne wskazują na: liczbę uczestników ruchu turystycznego 

(korzystający), liczbę osobodni lub osobo noclegów (pozwalająca ustalid średnią długośd 

pobytu turysty) oraz stopieo wykorzystania miejsc noclegowych. Analiza ruchu turystycznego 

na obszarze LGD „Qwsi” przeprowadzona została na podstawie sprawozdawczości 

statystycznej GUS, którą objęte są obiekty noclegowe – jest to rejestrowany ruch 

turystyczny. Jednocześnie, podjęto próbę określenia rzeczywistego ruchu turystycznego. 

Tutaj uwzględniono również jednodniowych odwiedzających – wycieczki. Szacowanie ruchu 

turystycznego umożliwiły dane dot. odwiedzalności biletowanych atrakcji – „Kopalni Złota”  

w Złotym Stoku i Opactwa w Henrykowie. 

Poniżej, w tabeli 9 przedstawione zostały dane statystyczne, odnoszące wielkości  

i struktury ruchu turystycznego na obszarze LGD „Qwsi” w latach 2005 – 2008. Dynamika  

w tym okresie wskazuje, że liczba turystów i udzielonych noclegów rośnie szybciej, niż liczba 

miejsc noclegowych. Liczba turystów wzrosła na przestrzeni pięciu lat o 127,4%. Porównując 

z sąsiednimi destynacjami – Ziemią Kłodzką i Ziemią Nyską jest to bardzo duży wzrost  

o 61,6%. Najbardziej widoczny jest wzrost liczby turystów zagranicznych (o 186,9%) i liczba 

udzielonych im noclegów (o 319,6%). Średnia długośd pobytu w bazie noclegowej wynosiła  

w 2008 r. 2,5 osobodnia, w tym 2,2 dla turystów zagranicznych. Średnia długośd pobytu 

spadła w stosunku do 2005 r. dla turystów ogółem (z 3,5 na 2,5), a dla turystów 

zagranicznych wzrosła z 1,5 na 2,2. Największy wzrost odnotowano w Gminie Ziębice. 

Najbardziej „turystycznymi” gminami, w których koncentruje się rejestrowany ruch 

turystyczny są Złoty Stok (47% ruchu turystycznego dla obszaru ogółem) oraz Bardo (29%). 

Największy udział w liczbie udzielonych noclegów ma Gmina Bardo (63% łącznie udzielonych 

na obszarze LGD „Qwsi” noclegów). Gmina Ciepłowody nie posiada wykazywanych  

w statystykach GUS miejsc noclegowych, nie ma więc informacji o ruchu turystycznym. 

Brakuje natomiast wiarygodnych danych, mówiących o wykorzystaniu pokoi gościnnych  

i gospodarstw agroturystycznych. Na podstawie danych statystycznych GUS, 

średniomiesięczne obłożenie obiektów zbiorowego zakwaterowania wg GUS-u w 2008 r. 

wynosiło 21,6%. 

 

 



 
 

37 
2BA – szkolenia i doradztwo strategiczne „Strategia turystyczna” dla LGD „Qwsi”     -     www.2ba.pl 

Tabela 9: Ruch turystyczny w gminach obszaru LGD „Qwsi” 

Gmina Korzystający 
W tym 

zagraniczni 

Udzielone 
noclegi 
ogółem 

Udzielone 
noclegi 

turystom 
zagranicznym 

Bardo 2 386 0 12 570 0 

Kamieniec 
Ząbkowicki 

779 2 1 680 2 

Ząbkowice 
Śląskie 

487 44 691 75 

Ziębice 775 93 1 329 273 

Złoty Stok 3 796 36 3 894 36 

Suma 8 223 175 20 164 386 

Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne na podstawie danych GUS 

 

Tabela 10: Ruch turystyczny na obszarze LGD „Qwsi” w latach 2005 - 2008 

Gmina Korzystający 
W tym 

zagraniczni 

Udzielone 
noclegi 
ogółem 

Udzielone 
noclegi 

turystom 
zagranicznym 

2005 3 616 61 12 477 92 

2006 5 389 160 16 586 329 

2007 6 906 302 24 497 715 

2008 8 223 175 20 164 386 

Dynamika 
2008/2005 

227,4% 286,9% 161,6% 419,6% 

Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne na podstawie danych GUS 

 

Rzeczywisty ruch turystyczny, rozumiany, jako liczba turystów korzystających z usług 

noclegowych na obszarze LGD „Qwsi” oszacowad można w oparciu o dane, dotyczące 

wielkości bazy noclegowej poszczególnych gmin, przedstawione w tabelach 4 i 5. Dla 

przypomnienia, na terenie obszaru wg danych gmin znajduje się 1 030 miejsc noclegowych  

w 37 obiektach. Jeśli wziąd za podstawę średniomiesięczne obłożenie w skali roku 

analogiczne do tego, które podają statystyki GUS-u na poziomie 21,6%, w 2008 r. w gminach 

stowarzyszonych z LGD „Qwsi” udzielonych mogło zostad 81 205 noclegów (4-krotnie więcej, 

niż podaje GUS). Według tych szacunków, najwięcej turystów przyjęły gminy Złoty Stok  

i Bardo, a następnie Kamieniec Ząbkowicki. Bardziej szczegółowe dane dot. wielkości ruchu 

turystycznego posiadają poszczególne obiekty. 

Dla gmin obszaru LGD „Qwsi” istotną grupą odbiorcy jest jednodniowy odwiedzający – 

grupy wycieczkowe, które przyjeżdżają/przejeżdżają przez Ziemię Ząbkowicką, jadąc na 

Ziemię Kłodzką, Śląsk, w Karkonosze. Tutaj punktem odniesienia są dane dotyczące 

odwiedzalności atrakcji turystycznych obszaru LGD „Qwsi”. „Kopalnię Złota” odwiedza 

rocznie ok. 150 000 osób. Kościół w zespole pocysterskim w Henrykowie odwiedziło w 2008r. 
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20 000 osób (wg sprzedanych biletów) i ok. 20 000 odwiedziło dodatkowo klasztor i park.16 

Nie uwzględniono tutaj wejśd niebiletowanych (szczególnie w odniesieniu do Henrykowa). 

Biorąc pod uwagę fakt, że „Kopalnia Złota” jest wg danych najczęściej odwiedzającą atrakcją 

turystyczną obszaru. Jeśli odwiedza ją 150 000 osób rocznie, można szacowad, że jest to 410 

osób dziennie. Biorąc pod uwagę sezonowośd i fakt, że wysoki sezon trwa na terenie obszaru 

od maja do października, z nasileniem latem, a najniższy – od listopada do kwietnia, 

faktycznie na terenie Gminy Złoty w okresie od maja do października może przebywad 

średnio ok. 600 osób, które odwiedzają „Kopalnię” w Złotym Stoku, ale również jest to 

potencjalnie odbiorca korzystający z innych atrakcji (zwiedzanie Ząbkowic, Opactwa 

Cysterskiego, zabytków Barda). 

Analiza wskaźnikowa wielkości ruchu turystycznego mierzona jest za pomocą 

wskaźników, które policzono dla poszczególnych gmin obszaru LGD „Qwsi” oddzielnie,  

co przedstawiono w tabeli 11. 17: 

 wskaźnik Schneidera mówi o intensywności ruchu turystycznego wyraża się liczbą 

korzystających z noclegów, przypadających na 100 stałych mieszkaoców, 

 wskaźnik Charvata, wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wyraża liczbę 

udzielonych noclegów w osobodniach, przypadającą na 100 stałych mieszkaoców, 

 wskaźnik gęstości ruchu, czyli liczba korzystających z noclegów na km2 powierzchni, 

 wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej wyrażony jest liczbą udzielonych 

noclegów do liczby miejsc noclegowych. 

 
Tabela 11: Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w gminach obszaru LGD „Qwsi” wg danych GUS 

Wskaźnik 

Schneidera

Wskaźnik 

Charvata

Wskaźnik 

gęstości ruchu

Wskaźnik 

wykorzystania 

pojemności 

noclegowej

Bardo 43,1 226,8 32,5 132,3

Kamieniec 

Ząbkowicki
9,0 19,3 8,1 33,6

Ząbkowice 2,1 3,0 3,3 0,0

Ziębice 4,3 7,3 3,5 19,5

Złoty Stok 80,1 82,1 50,2 90,6
 

Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne na podstawie danych GUS 

 

Dla obszaru LGD „Qwsi” łącznie wskaźniki są następujące:  

 Schneidera – 13,0, 

 Charvata – 31,8, 

 gęstości ruchu turystycznego – 11,9, 

 wykorzystania pojemności noclegowej – 78,8. 

                                                             
16 Wg danych Urzędu Miasta i Gminy w Ziębicach 
17

 www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_08_09_uwagi.pdf 
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Poniżej przedstawiona tabela 12 przedstawia porównanie wskaźników ruchu 

turystycznego obszaru LGD „Qwsi” z innymi destynacjami. Wskaźniki te nie wypadają 

korzystnie – jedynie wykorzystanie pojemności noclegowej jest na wysokim poziomie,  

co świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie na obiekty noclegowe i nowe obiekty byłyby 

wykorzystywane przez turystów, gdyby powstały. 

 

Tabela 12: Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny obszaru LGD „Qwsi” i wybranych destynacji 

Wskaźnik 

Schneidera

Wskaźnik 

Charvata

Wskaźnik 

gęstości ruchu

Wskaźnik 

wykorzystania 

pojemności 

noclegowej

Ziemia Kłodzka 141,6 463,7 142,0 95,6

Ziemia Nyska 54,8 191,2 64,8 80,8

Powiat 

strzelioski
13,7 26,5 9,7 54,9

Powiat 

wałbrzyski
28,1 70,9 99,0 114,6

Powiat 

wrocławski
22,7 41,9 21,8 63,6

Obszar LGD 

Qwsi
13,0 31,8 11,9 78,8

Karkonosze 656,6 2 251,4 667,5 90,1

Powiat 

dzierzoniowski
21,0 81,9 45,6 142,9

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne na podstawie danych GUS 

 

2. Model zachowao turystów na podstawie badao 

 

Dla rozwoju turystyki obszaru LGD „Qwsi” istotne jest określenie modelu zachowao 

turystów, przebywających na terenie gmin obszaru. Jedynym pierwotnym źródłem informacji 

są badania ruchu turystycznego przeprowadzone na zlecenie Stowarzyszenia LGD „Qwsi”  

w 2009 r. przez firmę 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne. Oprócz modelu zachowao 

turystów dały one odpowiedź na pytanie, dotyczące wizerunku turystycznego obszaru. 

Model zachowao turystów określono na podstawie trzech źródeł informacji: wypowiedzi 

samych turystów, przedsiębiorców turystycznych oraz Osób Kluczowych – zajmujących się 

rozwojem i promocją na terenie obszaru.  

Największe znaczenie mają wypowiedzi samych turystów, gdyż to oni są odbiorcami 

oferty produktowej obszaru LGD „Qwsi”. Preferencje, oczekiwania i wybory tej grupy będą 

uwzględniane w Etapie II prac nad „Strategią”, czyli propozycji produktów turystycznych. 

Analiza modelu zachowao turystów w szczególności dała odpowiedź na następujące pytania: 

 kto przyjeżdża do obszaru LGD „Qwsi” - skąd, kiedy, na jak długo? 

 jak spędza czas/z jakich form turystyki korzysta? 

 z jakich przyczyn/motywacji przyjechał turysta do obszaru LGD „Qwsi”? 

 jakie ma oczekiwania/preferencje? 
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 z jakich rodzajów infrastruktury korzysta (w szczególności gdzie nocuje)? 

Profil odbiorcy oferty turystycznej obszaru odnosi się do sezonu jesienno – zimowego, 

kiedy ruch turystyczny jest stosunkowo niski. Pełny obraz modelu zachowao turystów 

zapewniłoby pozyskanie informacji od turystów, przebywających na terenie obszaru  

w sezonie letnim. Jednak przeprowadzone jesienią badania wskazują na pewne tendencje  

i prawidłowości, które były podkreślane również przez przedsiębiorców i Osoby Kluczowe, 

jak również w innych opracowaniach. Obszar LGD „Qwsi” odwiedzają: 

 rodziny w dziedmi lub grupy znajomych/przyjaciół, 

 są to ludzie młodzi, ale o ustabilizowanej sytuacji życiowej, w wieku 31 -45 lat, 

 mieszkaocy Dolnego Śląska (powiaty wrocławski, strzelioski, dzierżoniowski, średzki, 

oławski), Opolszczyzny i Górnego Śląska, 

 znają dobrze obszar Ziemi Ząbkowickiej – są tu więcej, niż cztery razy, 

 przyjechali na jeden dzieo bez noclegu lub weekend, 

 zamierzają przede wszystkim zwiedzad obszar, wypoczywad, wziąd udział w imprezie  

i spędzid czas z rodziną, 

 nie nocują lub zatrzymali się u rodziny/znajomych, w gospodarstwie 

agroturystycznym lub pokojach gościnnych, 

 obszar LGD „Qwsi” poznają przed przyjazdem przede wszystkim poprzez przeglądanie 

stron internetowych. 

Jeśli zaś chodzi o wizerunek związany z turystycznym charakterem obszaru, istotne jest, 

że turyści dostrzegają i doceniają w pierwszej kolejności zabytki kultury materialnej gmin 

obszaru („Kopalnię Złota”, Opactwo w Henrykowie, Krzywą Wieżę w Ząbkowicach Śląskich 

oraz zabytki Barda). Podkreślają rolniczy charakter i malownicze krajobrazy. Są to skojarzenia 

pozytywne i związane z najcenniejszym potencjałem turystycznym. Skojarzenia wizerunkowe 

z cechami i korzyściami oraz charakterem i możliwościami uprawiania turystyki w gminach 

obszaru wskazują na możliwe kierunki rozwoju produktów turystycznych, z tego powodu 

należy je uwzględnid w analizie turystycznej obszaru. Podkreślany jest spokój, 

krótkoterminowy charakter pobytu i gościnnośd, możliwośd rodzinnego wypoczynku  

i wyciszenia, kontakt z naturą i bliskośd Ziemi Kłodzkiej. Motywacją do przyjazdu dla turystów 

jest pobyt wakacyjny, chęd odpoczynku od zgiełku miejskiego, powrót do natury i szybki, 

krótki wypoczynek. Obok „Kopalni Złota” najważniejszymi atrakcjami są obszary leśne, 

zabytki sakralne, zamki pałace, dwory i ich ruiny, w które obfitują gminy LGD „Qwsi”. 

Według przedstawicieli bazy noclegowej goście przyjeżdżają w celu związanym  

z wypoczynkiem, uprawianiem turystyki aktywnej oraz w celu spędzenia czasu z rodziną. 

Dominują pobyty weekendowe z dwoma noclegami  oraz pobyty 3-5 dni. Turyści doceniają 

dobry klimat, czyste powietrze i malownicze widoki. Gościom przebywającym w obiektach 

noclegowych respondentów najbardziej przeszkadza: niski poziom infrastruktury 

towarzyszącej - zła infrastruktura drogowa,  słabe oznakowanie turystyczne, brak informacji 

turystycznej. Niektórzy z respondentów podkreślali jednak fakt, że goście skarżą się na 
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niewystarczającą ilośd infrastruktury gastronomicznej, w sytuacji, kiedy chcą skorzystad  

z takiej oferty poza obiektem, w którym się zatrzymali.  

W opinii zaś Osób Kluczowych profil turysty odwiedzającego obszar LGD „Qwsi”, Osoby 

Kluczowe wskazały, że jest to bardzo zróżnicowany odbiorca. Często pojawiała się 

odpowiedź, że są to rodziny z dziedmi. Najbardziej adekwatnym określeniem dla profilu 

turysty jest „wpadam i wypadam”, co wyraźnie definiuje tranzytowy charakter turystyki 

obszaru. Pojawiały się również odpowiedzi, że jest to mieszkaniec dużego miasta, urodzony 

na tych terenach Niemcy, osoby poszukujące ciszy i spokoju oraz kontaktu z naturą. Na 

pytanie, co jest najbardziej charakterystyczne i wyróżnialne dla obszaru LGD „Qwsi”, Osoby 

Kluczowe wskazywały na uwarunkowania związana z tranzytowym, przygranicznym 

położeniem („typowa przejazdówka”, „blisko Czech”), bogatą historię i kulturę oraz rolniczy 

charakter („miejscowości rolnicze, otoczone lasami i zabytkowymi obiektami”). Również  

w tym wypadku nie uzyskano odpowiedzi, która byłaby powtarzalna, charakterystyczna  

i w zdecydowany sposób definiowała obszar LGD „Qwsi”. 

Analiza modelu zachowao turystów, przebywających na terenie obszaru LGD „Qwsi” 

wskazuje na następujące potrzeby i preferencje tej grupy: 

 wzrasta liczba gości, odwiedzających obszar LGD „Qwsi”, którzy korzystają z usług 

noclegowych (taki wniosek można wysnud na podstawie analizy danych GUS), 

 wzrasta liczba obiektów agroturystycznych i pokoi gościnnych (porównanie danych  

z 2008 r. i 2007 r.), co świadczy o wzroście popytu na usługi turystyczne obszaru, 

związane z pobytami w kontakcie z przyrodą, poszukiwaniu ciszy, zdrowym stylem 

życia i trendami eko, slow (ekoturyzm, slowfood, slowlife), 

 w opinii gestorów bazy noclegowej, ruch turystyczny w sezonie letnim jest dobry  

i bardzo dobry i wszyscy deklarują chęd rozszerzenia zakresu usług i rozbudowy 

obiektów, 

 spada długośd pobytu, pobyty stają się jednak częstsze, 

 goście odwiedzający obszar LGD „Qwsi” oczekują spakietyzowanej, kompleksowej 

oferty (taką oferowad zaczynają gospodarstwa agroturystyczne) – są skłonni wtedy 

przyjeżdżad częściej i zostawad na dłużej, 

 dłuższe pobyty mają miejsce na terenie gmin Złoty Stok, Bardo i Kamieniec 

Ząbkowicki w sezonie letnim i trwają 5 -7 dni, 

 wzrasta liczba turystów zagranicznych, którzy przyjeżdżają w celach krajoznawczych, 

 w związku z rozwojem i promocją Szlaku Cysterskiego wzrasta liczba turystów, 

przyjeżdżających do Gmina Bardo, Kamieniec Ząbkowicki i Ziębice w celach religijnych 

i pielgrzymkowych, 

 wzrasta liczna odwiedzających z Czech, którzy przyjeżdżają w celach krajoznawczych, 

na imprezy, korzystają z oferty gastronomii,  
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 preferencje dotyczące modelu zachowao turystów różnią się dla poszczególnych 

gmin, co zostanie omówione w analizie strategicznych rynków produktowych  

w rozdziale III, 

 wzrasta znaczenie turystyki rowerowej, w tym kwalifikowanej rowerowej – dobrze 

utrzymane i oznakowane trasy MTB w Górach Bardzkich i Złotych oraz uznane 

imprezy rowerowe, 

 według branży turystycznej, wśród gości dominują stali i weekendowi (jest to zbieżne 

z wypowiedziami samych turystów). 

Model zachowao turystów zostanie doprecyzowany w kontekście szczegółowej analizy 

segmentów turystycznych obszaru LGD „Qwsi”. 

 

3. Sezonowośd ruchu turystycznego obszaru LGD „Qwsi” 

 

Pomimo braku wykazywania sezonowej bazy turystycznej w statystykach GUS-u, dla gmin 

LGD „Qwsi” widoczna jest sezonowośd. Sezonowośd ta jest różna w poszczególnych gminach 

i jest uzależniona od dominującego w nich rodzaju turystyki i grup docelowych, do których 

adresowana jest oferta turystyczna. Niezależnie od charakterystyki turystyki w gminach 

można powiedzied, że wysoki sezon turystyczny w skali obszaru przypada na okres maj – 

październik, z nasileniem w miesiącach wakacyjnych. Potwierdzają to gestorzy bazy 

turystycznej, którzy podkreślają, że sezon letni jest dobry, wskazuje na to wskaźnik 

pojemności ruchu oraz informacje zawarte na stronie „Kopalni Złota” w Złotym Stoku 

odnośnie oferty i jej ceny w poszczególnych sezonach.  

Sezonowośd związana jest również z funkcjonowaniem obiektów noclegowych. Na 

terenie gmin LGD „Qwsi” funkcjonują następujące obiekty sezonowe: 

 Ośrodek Wypoczynkowy Bartniki i Camping Topola na terenie Gminy Kamieniec 

Ząbkowicki (na łącznie 106 miejsc), oferujące boiska do piłki plażowej, plażę, 

wypożyczalnię sprzętu – drugi z obiektów, 

 Pokoje gościnne w Ciepłowodach (35 miejsc dostępnych tylko w okresie wakacji,  

a w ciągu roku szkolnego pokoje dostępne tylko w dni wolne), 

 Polski Związek Działkowców POD Radośd w Złotym Stoku (46 miejsc noclegowych, 

dostępnych od wiosny do jesieni). 

Gospodarstwa agroturystyczne i większośd pokoi gościnnych posiadają ofertę całoroczną, 

na co wskazuje analiza ich stron internetowych. Wypowiedzi właścicieli sugerują, że mają oni 

gości przez cały rok, jednak w okresie listopad – grudzieo ruch ten spada, częśd obiektów ma 

gości w okresie świąteczno – noworocznym i w okresie ferii zimowych. W miesiącach marzec 

–kwiecieo ruch turystyczny ponownie spada – z wyjątkiem świąt wielkanocnych, które są 

urządzane w części obiektów. Sezonowośd wymusza posiadanie kilku ofert cenowych na kilka 

sezonów.  
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Dla bazy turystycznej obszaru LGD „Qwsi” istotne jest to, że zimą na Ziemi Kłodzkiej jest 

wysoki sezon turystyczny, skoncentrowany w gminach Duszniki Zdrój i Stronie Śląskie. 

Dodatkowo, warunki do uprawiania narciarstwa znajdują się w sąsiedniej gminie Powiatu 

Ząbkowickiego – Stoszowicach. Dogodne położenie gmin Bardo i Złoty Stok na szlakach 

komunikacyjnych i bliskośd centrów narciarskich (na Czarnej Górze, Srebrnej Górze) 

stwarzają warunki do „zagospodarowania” tych turystów, którzy poszukują innych typów 

noclegów, bardziej atrakcyjnych cenowo.  

Sezonowośd związana jest również z typem i charakterem produktów turystycznych. Dla 

przykładu, wycieczki szkolne i zielone szkoły oraz są organizowane w okresie maj – czerwiec  

i wrzesieo – październik (większośd z nich nie korzysta z oferty noclegowej i jest na obszarze 

LGD „Qwsi” przejazdem). Szczyt sezonu na pobyty wypoczynkowe przypada na okres 

wakacyjny i wtedy obiekty odnotowują największe obłożenie (najdłuższe pobyty).  

Dla turystyki pieszej górskiej najaktywniejszy okres to późne lato i wczesna jesieo. Turystyka 

rowerowa jest uprawiana przez cały rok, jednak najatrakcyjniejszy dla jej uprawiania jest 

okres od maja do października i wtedy organizowane są również imprezy rowerowe. Sezon 

dla turystyki wodnej to wiosna i lato. Zgrupowania sportowe, pielgrzymki i spotkania 

firmowe mogą i są organizowane przez cały rok. Szczegółowa charakterystyka produktów 

turystycznych przedstawiona zostanie w rozdziale III. 
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III. Analiza i ocena produktu turystycznego obszaru LGD „Qwsi” 

 

1. Kluczowe rodzaje i formy turystyki obszaru LGD „Qwsi” 

 

Identyfikację i analizę produktu turystycznego obszaru LGD „Qwsi” i określenie 

kluczowych rodzajów i form turystyki oparto na klasyfikacji rynków produktowych według 

dominującego motywu skorzystania z oferty turystycznej. Punktem odniesienia była 

inwentaryzacja walorów wypoczynkowych, krajobrazowych, krajoznawczych  

i specjalistycznych, stan środowiska naturalnego, stan zagospodarowania turystycznego, 

tendencje rozwojowe oraz ruch turystyczny – w tym analizy i badania Dolnośląskiej 

Organizacji Turystycznej, LGD „Qwsi”. Na analizowanym obszarze – w jego gminach obecnie 

kluczowe znaczenia mają wymienione poniżej rodzaje turystyki. Są to główne grupy 

produktowe w obszarze turystyki LGD „Qwsi”. Pokazane zostały one na rysunku 5 i są one 

scharakteryzowane poniżej i opisane wg stopnia istotności dla obszaru. 

 
Rysunek 5: Kluczowe rodzaje turystyki wg dominującego motywu aktywności dla turystyki LGD „Qwsi” 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Turystyka miejska, wiejska i kulturowa oraz turystyka dziedzictwa kulturowego 

Powszechna turystyka kulturowa zawiera w sobie takie kategorie, które są bardzo istotne dla 

obszaru LGD „Qwsi”: turystyka miejska, wiejsko – kulturowa, obiektów militarnych, turystyka 

poprzemysłowa, żywej historii, kulturowo – przyrodnicza. Oddzielnie potraktowana została 

turystyka religijna i pielgrzymkowa, którą charakteryzowano poniżej.  

Dla gmin obszaru LGD „Qwsi” związane jest to z odkrywaniem ducha miast (Ząbkowic 

Śląskich, Barda, Ziębic), ich „genius loci”, poznawanie ich historii, świadectw dziedzictwa 
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materialnego i niematerialnego. Turystyka miejska i wiejsko – kulturowa gmin obszaru LGD 

„Qwsi” oznacza aktywnośd turystyczną, której „celem jest odwiedzenie i poznanie miasta 

traktowanego jako dziedzictwo kulturowe i uznawanego za niepodzielny element przestrzeni 

turystycznej”.18 Ten rodzaj turystyki łączy ze sobą wiele elementów i form aktywności 

turystycznej, m.in. turystykę dziedzictwa kulturowego, podróże studyjne i tematyczne  

w zakresie turystyki edukacyjnej oraz powszechnej turystyki kulturowej, militarnej, religijnej 

o charakterze poznawczej, udział w imprezach kulturalnych (kultury wysokiej oraz masowej). 

Dla rolniczego obszaru LGD „Qwsi” istotna jest turystyka wiejsko – kulturowa. Oznacza 

ona poznawanie tradycji wiejskich, związanych z rolnictwem, życiem na wsi, kulturą, 

zagospodarowaniem (tradycyjne układy urbanistyczne wsi owalnych i ulicowych), udział  

w imprezach, jak dożynki, powitanie wiosny, wianki, jarmark wielkanocny, jasełka. Rolniczy 

charakter gmin Ziębice, Kamieniec Ząbkowicki, Ciepłowody oraz w części Ząbkowice Śląskie  

i Bardo stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju tego rodzaju turystyki. Związana ona jest 

również z tworzeniem charakterystycznych dla gmin LGD „Qwsi” kulinarnych produktów 

lokalnych, tradycji, imprez, które mogą wspierad rozwój turystyki na obszarach wiejskich. 

Turystyka dziedzictwa kulturowego (cultural heritage tourism) to podróżowanie w celu 

poznawania miejsc, przedmiotów kultury materialnej i duchowej oraz działao, które  

w sposób autentyczny przedstawiają historię oraz wartości kulturowe, zarówno przeszłe, jak 

i teraźniejsze. Bogata historia, świadectwa dziedzictwa kulturowego, legendy i postaci 

związane z Ziemią Ząbkowicką stwarzają dobre warunki dla tego rodzaju turystyki.  

Turystyka miejska, wiejska i kulturowa oraz turystyka dziedzictwa kulturowego jest 

istotna obecnie i jej znaczenie w przyszłości powinno wzrastad. 

 

Turystyka przygraniczna i tranzytowa Turystyka przygraniczna jest typowa dla obszarów 

nadgranicznych, a więc obszaru LGD „Qwsi”, jako części transgranicznego obszaru Rychleby – 

Góry Złote. Często przybiera ona formy dwustronnego ruchu mieszkaoców, gdzie głównym 

celem jest wyjazd na zakupy w obszarze Rychleby – Góry Złote. Coraz częściej jednak ruch 

ten związany jest z krajoznawstwem – poznawaniem walorów naturalnych  

i antropogenicznych. Zgodnie z planami rozwoju transgranicznej turystyki podejmowane 

będą działania, mające na celu stworzenie wspólnej oferty produktowej obu części obszaru 

Rychleby – Góry Złote (taką inicjatywą jest transgraniczny produkt turystyczny Szlak 

Marianny Oraoskiej). Natomiast turystyka tranzytowa związana jest z osią komunikacyjną, 

jaką jest drogą nr 46 z Ziemi Kłodzkiej na Śląsk, a także z Czech i Ziemi Kłodzkiej przez gminy 

Bardo, Ząbkowice Śląskie planowaną drogą S5 w kierunku Wrocławia oraz linią kolejową  

z Międzylesia do Wrocławia przez gminy Kamieniec Ząbkowicki i Ziębice. Istotne jest, aby 

turystów tych móc zatrzymad na dłużej i skierowad do innych miejsc obszaru. Osie 

komunikacyjne i położenie na szlakach powodują, że udział tego rodzaju turystyki jest 

znaczący. 
                                                             
18 A. Kowalczyk, „Nowe formy turystyki miejskiej”, Prace i studia geograficzne, tom 35, Warszawa 2005, s. 157 
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Turystyka weekendowa cechuje się dużą specyficznością, a oferta produktowa powinna 

byd bardzo zróżnicowana (krótkie, ale intensywne pobyty, w charakterystycznym czasokresie 

– „weekend”, czyli od piątku do niedzieli). Turystyka weekendowa jest tym rodzajem 

turystyki, który docelowo jest najbardziej pożądany dla obszaru LGD „Qwsi”. Celem jest 

zatrzymanie w gminach LGD „Qwsi” na 2-3 dni turystów, zachęcenie ich do zanocowania (nie 

tylko u rodziny i znajomych), korzystanie w różnych form aktywności turystycznej, 

rekreacyjnej, sportowej, kulturowej i krajoznawczej gmin obszaru LGD „Qwsi”. W tej 

kategorii mieszczą się niemal wszystkie wymienione powyżej rodzaje aktywności turystycznej 

(bez turystyki biznesowo – konferencyjnej). Jest to więc specyficzny mix produktowy, który 

obejmuje swoim zasięgiem obszar wszystkich gmin obszaru LGD „Qwsi”. Turystyka 

weekendowa została potraktowana oddzielnie, z uwagi na jej wysokie znaczenie dla obszaru 

(i potencjalnie rosnące w przyszłości).  

 
Rysunek 6: Turystyka weekendowa obszaru LGD „Qwsi” 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Turystyka młodzieżowa to połączenie wypoczynku i krajoznawstwa, gdzie odbiorcą są 

dzieci, młodzież szkolna i studenci. Turystyka ta oparta jest przede wszystkim o walory 

wypoczynkowe, krajobrazowe i krajoznawcze gmin obszaru, a w szczególności walory 

antropogeniczne – zabytki, „Kopalnię Złota”, muzea i imprezy. W przypadku krajoznawstwa 

przybiera ona postad zorganizowanych wycieczek szkolnych, głównie przejazdowych, które 

zatrzymują się w Bardzie, Ząbkowicach Śląskich i Złotym Stoku. W gminach Złoty Stok, 

Kamieniec Ząbkowicki,  Bardo, Ząbkowice Śląskie i Ziębice jest również możliwośd organizacji 

pobytów dla grup dzieci i młodzieży w ramach zimowisk, koloni letnich, zielonych szkół.  

Z uwagi na tranzytowy charakter obszaru LGD „Qwsi” na szlakach komunikacyjnych i bliskośd 

Wrocławia ten rodzaj turystyki jest relatywnie istotny. 
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Turystyka religijna i pielgrzymkowa jest istotna dla obszaru LGD „Qwsi” z uwagi na 

zabytki sakralne Barda i Cudowną Figurkę Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie, innych 

zabytków sakralnych, w tym Opactwa Cysterskiego w Henrykowie i Kamieocu Ząbkowickim  

i Szlaku Cysterskiego przechodzącego przez Bardo, Kamieniec Ząbkowicki i Henryków.  

W przypadku turystyki poznawczej o charakterze religijnym, dominującym motywem jest 

zwiedzanie świętych miejsc, poznawanie zabytków sakralnych, zaś w przypadku 

pielgrzymkowej – modlitwa i odwiedzenie świętych miejsc – Barda (Sanktuarium Bardzkie, 

Kaplica Górska, odcisk Stopy Matki Boskiej, Dom Pielgrzyma), Bobolic (Sanktuarium MB 

Bolesnej), Henrykowa (MB Języka Polskiego) i Muszkowic (miejsce pielgrzymkowe Św. Anny).  

Turystyka religijna jest również związana z innymi miejscami kultu, wymienionymi  

w inwentaryzacji walorów turystycznych oraz z bogactwem zabytków sakralnych Ziemi 

Ząbkowickiej. Turystyka poznawcza o charakterze religijnym związana jest również  

z możliwością podróżowania szlakiem Granicy Św. Jana – granicą dawnego Księstwa 

Biskupów Wrocławskich, obecnie wschodniej granicy obszaru LGD „Qwsi” na terenie Gminy 

Ziębice. 

 

Turystyka wypoczynkowa i agroturystyka mają duże znaczenie w skali obszaru LGD 

„Qwsi” i znaczenie to będzie rosło w najbliższym czasie. Szczyt sezonu dla turystyki 

wypoczynkowej i agroturystyki przypada na okres wakacyjny oraz długie weekendy. Celem 

dla tego rodzaju turystyki jest: wypoczynek wakacyjny, weekendowy, rekreacja, udział  

w imprezie kulturalno - rozrywkowej lub sportowej, odwiedziny rodziny lub znajomych. 

Możliwości dla turystyki wypoczynkowej i agroturystyki wynikają przede wszystkim  

z walorów wypoczynkowych i krajobrazowych, jak: położenie na Przedgórzu Sudeckim i na 

Wzgórzach Niemczaosko - Strzelioskich, położenie przygraniczne oraz w Dolinie Nysy 

Kłodzkiej, łagodne i dostępne Góry Bardzie i Złote, specyficzny mikroklimat, cisza i czyste 

powietrze. Dzięki tym walorom gminy obszaru LGD „Qwsi” stwarzają warunki do 

wypoczynku w górach, w lesie, nad wodą, na wsi, rekreacji pieszej, rowerowej, wodnej, 

konnej, agroturystyki. Turystyka wypoczynkowa ma bliski związek z krajoznawstwem – 

wycieczki piesze, samochodowe i rowerowe pozwalają poznad walory krajoznawcze gmin 

obszaru LGD „Qwsi”, opisane wcześniej. 

Potencjalnie rosnące znaczenie ma również agroturystyka i ekoturystyka. Pobyty  

w gospodarstwie rolnym i dotyczą różnych form spędzania czasu wolnego oraz rekreacji. 

Skorzystanie z oferty agroturystyki połączone jest więc z wypoczynkiem i rekreacją, 

spędzaniem czasu z rodziną, ale również krajoznawstwem – poznawaniem walorów 

naturalnych i antropogenicznych gmin obszaru LGD „Qwsi”. Rozwój agroturystyki jest 

zlokalizowany w dwóch obszarach LGD „Qwsi” – górskich i „leśnych” gminach Złoty Stok  

i Bardo, na obszarach nizinnych – gminy Ząbkowice, Kamieniec Ząbkowicki i Ziębice. 

Dodatkowo rozpatrywad należy możliwości dla rozwoju agroturystyki, związane  
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z położeniem nad Nysą Kłodzką. Docelowo, bardzo korzystne warunki dla rozwoju 

agroturystyki są w Gminy Ciepłowody - łagodny klimat i potencjalne walory lecznicze.  
 

Turystyka aktywna i kwalifikowana dotyczy w szczególności takich rodzajów turystyki, 

jak: rowerowa, piesza (górska w Górach Bardzkich i Złotych, podgórska na Przedgórzu 

Sudeckim i Wzgórzach Niemczaosko – Strzelioskich, nizinna w Dolinie Nysy Kłodzkiej), 

przygodowa i surwiwalowa, jeździecka, kajakowa, ekstremalna (quady, wspinaczka). 

Kwalifikowaną turystykę wodną można obecnie uprawiad na Nysie Kłodzkiej – organizowane 

są spływy kajakowe, a Gmina Bardo inwestuje w stworzenie profesjonalnego toru 

kajakowego. Na zbiorniku Topola pływad można skuterem wodnym. Turystyka wodna 

aktywna i kwalifikowana ma szansę rozwinąd się, gdy w ramach Programu Odra 2000 

powstanie Zbiornik Kamieniecki. Pojezierze Nysy Kłodzkiej stanie się magnesem dla turystyki 

wodnej wypoczynkowej oraz aktywnej i kwalifikowanej. 

Najlepsze warunki są do uprawiania turystyki rowerowej, w tym kolarstwa górskiego. Na 

terenie gmin Bardo i Złoty Stok kilkaset kilometrów wytyczonych i oznakowanych szlaków 

rowerowych, w tym tras górskich MTB. Dobre są również warunki dla uprawiania pieszej 

turystyki górskiej – granicą Powiatu Ząbkowickiego od Złotego Stoku po Srebrną Górę.  

W ramach środków EWT dostępnych w Eureregionie Glacensis powstała koncepcja 

szlaków rowerowych, które łączą Ziemię Kłodzką i Ząbkowicką. Znaczenie turystyki aktywnej  

i kwalifikowanej dla obszaru LGD „Qwsi” będzie w przyszłości wzrastad. 
 

Turystyka „imprezowa” – nazwa ta jest bardziej odpowiednia dla obszaru LGD „Qwsi”, 

niż turystyka festiwalowa. Ten rodzaj turystyki wiąże się w uczestnictwem przez turystów  

i odwiedzających w imprezach kulturalnych i sportowych. Udział w imprezie jest tu 

dominującym celem aktywności turystycznej. Gminy stowarzyszone z LGD „Qwsi” i Powiat 

Ząbkowicki są organizatorami imprez, które mieścid mogą się zarówno w kategorii turystyka 

wypoczynkowa, jak również krajoznawcza. Impreza i wydarzenie może zostad potraktowana 

jako produkt turystyczny, jeśli jedną z grup ich odbiorców są turyści. Taką imprezą o wysokim 

znaczeniu jako produkt turystyczny są Potworny Zlot i Weekend z Frankensteinem i Folk 

Fiesta w Ząbkowicach Śląskich. Nie wiadomo obecnie, jak duży ruch turystyczny generują te 

imprezy. Dla obszaru LGD „Qwsi” jest istotne, że imprezy organizowane w weekendy mogą 

byd generatorem ruchu turystycznego. Ten rodzaj turystyki będzie zyskiwał na znaczeniu, 

wymaga jednak wykreowania cyklicznych imprez, których kalendarz na terenie LGD „Qwsi” 

będzie wypełniony od wiosny do jesieni i które będą odpowiadały swoim charakterem 

specyfice potencjału gmin obszaru. 
 

Turystyka biznesowa i kongresowa nie ma obecnie istotnego znaczenia dla LGD „Qwsi”, 

z uwagi na niedostatecznie rozwinięte zaplecze infrastruktury. Spotkania integracyjne dla 

firm i szkolenia dla niewielkich grup (dostosowanych do potencjału obiektów – 10 – 25 

osób), połączona z rekreacją i krajoznawstwem są realizowane na terenie gmin Bardo i Złoty 
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Stok. Indywidualne pobyty biznesowe związane są z prowadzeniem interesów  

z kontrahentami mającymi swoje siedziby w Ząbkowicach Śląskich. W tym wypadku osoby te 

korzystają z noclegów na terenie gmin Kłodzko i Dzierżoniów. 
 

Turystyka sentymentalna na Dolnym Śląsku, a więc również obszarze LGD „Qwsi” 

turystyka sentymentalna rozumiana jako przyjazdy byłych mieszkaoców tych terenów ma 

coraz mniejsze znaczenie. W ostatnich latach spadła liczba niemieckich turystów 

sentymentalnych systematycznie spada – osoby, które urodziły się na tym terenie umierają, 

a ich dzieci nie są zainteresowane przyjazdem w celach turystycznych. Rozwija się stopniowo 

nowy trend: powroty do miejsc, w których się mieszkało lub bywało w dzieciostwie – jest to 

nowy typ turysty sentymentalnego, wśród których wyróżnid można segment polski  

i niemiecki. Turystyka sentymentalna nie ma dużego znaczenia dla obszaru LGD „Qwsi”. 

 

 

2. Obecny produkt turystyczny i jego charakterystyka 

 

Obecny produkt turystyczny, zgodnie z klasyfikacją produktów turystycznych  

wg. Chociana funkcjonuje na wielu poziomach: 
 

Atrakcje turystyczne – punktowe o znaczeniu ponadlokalnym i ponadregionalnym: 

„Kopalnia” w Złotym Stoku, pocysterskie budowle w Henrykowie i Kamieocu Ząbkowickim, 

pałac w Kamieocu Ząbkowickim, zabytki Barda, Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich, 

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. 

 

Wydarzenia i imprezy turystyczne: „Weekend z Frankensteinem”, „Noc Świętojaoska”. 

 

Usługi turystyczne: hotelarskie, gastronomiczne, przewodnickie, transportowe  

w obszarze objętym projektem (z uwzględnieniem stanu infrastruktury noclegowej  

i gastronomicznej). 
 

Rzeczy, dobra materialne nabywane przez turystów: przewodniki, mapy, albumy, 

pocztówki, pamiątki, sprzęt do uprawiania turystyki, który turysta nabywa podczas pobytu. 

 

Szlaki turystyczne piesze i rowerowe: Główny Szlak Sudecki im. M Orłowicza, żółty szlak 

pielgrzymkowy, Europejski Szlak Dalekobieżny (z uwzględnieniem stanu szlaków, ich 

oznakowania oraz infrastruktury towarzyszącej). 

 

Ponadlokalne i ponadregionalne szlaki kulturowe: „Szlak Cysterski Ziemi Ząbkowickiej”, 

Szlak Bursztynowy, „Szlak Królewny Marianny Oraoskiej”, Szlak Granicy św. Jana, Złota 

Ścieżka, Szlak „Ścieżka Edukacyjna po Przedgórzu Sudeckim”. 



 
Rysunek 7: Produkty turystyczne LGD „Qwsi” 

ŹŹŹródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne
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1.  Pobyty weekendowe                 

2.  Podróże sentymentalne                 

3.  Rekreacja jeździecka                 

4.  Zielone Szkoły                 

5.  Wycieczki szkolne i studenckie                 

6.  Turystyka kajakowa                 

7.  Turystyka biznesowa                 

8.  Turystyka tranzytowa                 

9.  Udział w imprezach kulturalnych                 

10.  Udział w imprezach sportowych                 

11.  Wędrówki piesze – spacery                 

12.  Wędrówki rowerowe                 

13.  Wycieczki krajoznawcze                 

14.  Zgrupowania sportowe                 

15.  Agroturystyka                 

16.  Pielgrzymki                 

17.  Turystyka religijno – poznawcza                 

18.  Polowania                 

19.  Wędkowanie                 

20.  Turystyka piesza górska                 

21.  Turystyka rowerowa – górska                 

22.  Wodna rekreacja                 

23.  Surwiwal i turystyka ekstremalna                 



 

Na produkt turystyczny LGD „Qwsi” trzeba patrzed z dwóch perspektyw: szerokiej, czyli 

obszar i jego miasta jako produkt oraz wąskiej – pamiątka, mapa. Najistotniejsze jest, aby 

móc wskazad takie produkty turystyczne, które są charakterystyczne i wyróżnialne dla 

obszaru LGD „Qwsi” i jego gmin (zostały nazwane, opisane, opracowane w postaci oferty 

zawierającej kompozycję usług i związanych z nimi korzyści). Takie produkty mają znamiona 

markowych produktów turystycznych, a ich identyfikacja jest istotna również z punktu 

widzenia programowania w etapie strategicznym produktów turystycznych. Wymienione 

poniżej produkty można uznad za takie. 

 „Szlak Marianny Oraoskiej” – transgraniczny produkt   turystyczny, gminy Kamieniec 

Ząbkowicki i Złoty Stok, 

 „Między złotem a srebrem” – sieciowy produkt turystyczny, powstały w programie 

TWS  - Powiat Ząbkowicki, gminy Złoty Stok, Bardo, Ząbkowice Śląskie, 

 „Szlak Cysterski Ziemi Ząbkowickiej” – gminy Bardo, Kamieniec Ząbkowicki, Ziębice, 

 Transgraniczne trasy rowerowe – zgodnie z koncepcją zagospodarowania tras 

rowerowych Ziemi Ząbkowickiej i Ziemi Kłodzkiej, rowerowe trasy wpisują się  

w obszar pogranicza polsko – czeskiego, obejmują swoim zasięgiem wszystkie gminy 

obszaru LGD „Qwsi” i mają szansę stad się markowym produktem turystycznym 

obszaru, 

 „Szlak bursztynowy” – starożytny trakt handlowy, biegnący przez gminy Bardo  

i Ząbkowice Śląskie może rozwinąd się w markowy produkt turystyczny, jeśli 

„obudowany” zostanie imprezami, wydarzeniami, propozycją atrakcyjnego 

zwiedzania gmin obszaru LGD „Qwsi” 

 „Straszny Zlot i Weekend w Frankensteinem” – flagowa impreza Ziemi Ząbkowickiej, 

realizowana przez Gminę Ząbkowice Śląskie. 

 

Docelowo dla gmin obszaru LGD „Qwsi” istotne znaczenie będzie miało sieciowanie 

produktu turystycznego. Sieciowy produkt turystyczny, rozumiany jest jako porozumienie 

przedsiębiorców turystycznych na rzecz stworzenia komplementarnej oferty turystycznej 

(kompleksowej), jej wspólnej promocji i sprzedaży. Produkt ten, z uwagi na spakietyzowany 

charakter jest bardzo wygodny do zakupu przez turystów. Takim produktem turystycznym 

jest „Między złotem a srebrem”, powstały w trakcie prac grupy złożonej z przedstawicieli JST, 

branży turystycznej i turystycznych organizacji pozarządowych Ziemi Ząbkowickiej, w ramach 

realizacji projektu „Turystyka Wspólna Sprawa”. Jest to markowy produkt turystyczny  

w formule sieciowej, który stanowi kompletny program pobytu grupy zorganizowanej na 

Ziemi Ząbkowickiej, obejmujący nocleg, wyżywienie, usługi towarzyszące, dostępny  

w pakietyzowanej, wycenionej i gotowej do sprzedaży formule. Produkt jest obecnie 

rozwijany i poszerzany (transfer wartości) na subprodukt „Złoty i srebrny rajd konny po Ziemi 

Ząbkowickiej”.  
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W chwili obecnej powstaje również Szlak Królewny Marianny Oraoskiej, transgraniczny 

sieciowy produkt turystyczny, który odwołuje się do Marianny Oraoskiej, osoby zasłużonej 

dla rozwoju części tego obszaru. Powstanie w ramach projektu m.in. zagospodarowanie 

turystyczne szlaku, które w przyszłości będzie stanowid oś, wokół której powstanie oferta 

sieciowego produktu turystycznego. Szlak będzie spełniad więc istotną funkcję rozwoju 

transgranicznej infrastruktury turystycznej i wzmacniania kontaktów transgranicznych 

pomiędzy mieszkaocami.19 

Dla turystyki Ziemi Ząbkowickiej i obszaru LGD „Qwsi” istotne znaczenie ma położenie na 

Szlaku Cysterskim, który wchodzi w skład ogólnopolskiego Szlaku Cysterskiego. Znaczenie 

szlaku i obecnośd na szlaku unikatowych w skali całego obszaru obiektów (pocysterski zespół 

klasztorny w Henrykowie) powoduje, że może on stad się jednym z kluczowych produktów 

turystyki miejskiej, wiejskiej i kulturowej obszaru LGD „Qwsi”. Szlak opisany przewodniku 

„Szlak Cysterski na Ziemi Ząbkowickiej” liczy ok. 170 km i biegnie drogami wojewódzkimi  

i krajowymi Powiatu Ząbkowickiego. Jego cechą charakterystyczną jest szczególnie 

intensywne nagromadzenie zabytków pocysterskich na niewielkim obszarze. Szlak Cysterski 

ma potencjał, aby stad się rozwojowym sieciowym produktem turystycznym o cechach 

markowego produktu turystycznego. 

 

                                                             
19

 www.ziemiazabkowicka.pl  



 
 

53 
2BA – szkolenia i doradztwo strategiczne „Strategia turystyczna” dla LGD „Qwsi”     -     www.2ba.pl 

IV. Analiza portfelowa produktu turystycznego obszaru 
 

Określeniu pozycji obszaru LGD „Qwsi” na rynku usług turystycznych i kierunków rozwoju 

produktu turystycznego (do przeprowadzenia segmentacji), wymaga oceny udziału w rynku  

i opłacalności ekonomicznej zidentyfikowanych kategorii i wariantów produktów 

turystycznych. Wskaźnik udziału w rynku jest jedną z podstawowych informacji niezbędnych 

do podjęcia decyzji strategicznych. Narzędziem analizy strategicznej umożliwiającym ocenę 

tych parametrów jest macierz BCG, oparta na danych o względnym udziale w rynku oraz 

prognozach dotyczących możliwości sprzedaży określonych produktów turystycznych. Jest to 

tzw. analiza portfelowa produktów. Oczywiście należy wziąd pod uwagę, że w przypadku 

określenia udziału w rynku i prognoz dotyczących możliwości sprzedaży dane liczbowe mają 

charakter przybliżony – nie można określid wielkości sprzedaży ponieważ nie istnieją na 

chwilę obecną stosowne dane.  

Poniższa analiza oparta została więc na inwentaryzacji i analizie walorów turystycznych, 

produktów oraz wypowiedziom turystów, odwiedzających obszar (na podstawie cytowanych 

wcześniej badao modelu zachowao turystów). Dla analizy portfelowej produktów 

turystycznych obszaru LGD „Qwsi” przyjęto następujące założenia brzegowe:  

 Udział w rynku turystycznym poszczególnych kategorii produktów turystycznych 

obszaru mierzony jest opiniami turystów dotyczącymi ich preferencji i oznacza udział 

produktu w rynku turystycznym gmin LGD „Qwsi” 

 Prognozowana wielkośd sprzedaży ustalona została w oparciu o przeszacowaną 

średnią wartośd pobytu związanego ze skorzystaniem z produktów w danej kategorii 

(liczonych na jednostkę równą jednemu dniu pobytu). 

Analiza portfelowa BCG pokazuje, nad którymi produktami Stowarzyszenie LGD „Qwsi”  

i jego gminy powinny pracowad i które rozwijad, z uwagi na ich możliwości rozwojowe  

i przychody, jakie może w przyszłości czerpad z nich. Oznaczenie na wykresie relatywnego 

udziału w skali od 1 do 20 jest umowne: faktywnie oznaczony jest on w skali logarytmicznej. 

Odległości są proporcjonalne do wzrostu progresji udziału w rynku turystycznym 

poszczególnych kategorii produktowych, zaś wartości rosną w przeciwnym kierunku, co 

oznacza, że największy udział w rynku mają kategorie najbliżej przecięcia osi. Natomiast 

prognozowany udział w sprzedaży określany jest w rzeczywistości w wartościach 

procentowych, gdzie udział powyżej 10% (oznaczony na osi liczbą 10) oceniany jest jako 

wysoki. 

Z analiz przedstawionego rysunku wynika, że najważniejszymi pod względem udziału  

w rynku są produkty turystyki miejskiej, wiejskiej i kulturowej, przygranicznej i tranzytowej, 

weekendowej (różne wymiary oferty – opisany mix) oraz młodzieżowej – wycieczki szkolne  

i młodzieżowej - pobyty studentów pielgrzymkowej i religijnej. Są to produktu  

o ustabilizowanej pozycji rynkowej i zapewniają miastu stały przypływ turystów (oraz ich 

pieniędzy). Są one określane jako „dojne krowy”. Produkty turystyki wypoczynkowej  
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i agroturystyki (w szczególności agroturystyki), turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz 

„imprezowej” charakteryzują się dużym potencjałem rozwojowym. Są to „gwiazdy”, które 

cechuje potencjalną największa dynamika. Jedna z tych „gwiazd” – agroturystyka ma szansę 

wkrótce stad się dla turystyki dla obszaru LGD Qwsi „dojną krowa”. Natomiast najbardziej 

rozwojowa jest turystyka aktywna i kwalifikowana. Przyszłe inwestycje w infrastrukturę  

i zaplecze sportowe, że gminy obszaru (jak Bardo) czerpad przez dłuższy czas z rozwoju 

turystyki tej wysokie przychody. Produktem schyłkowym, zwanym „psem” jest turystyka 

sentymentalna. Natomiast turystykę biznesową można uznad, jako znak zapytania – jej 

rozwój jest uzależniony od wielu czynników, na które JST nie mają wpływu. 

 
Rysunek 8: Analiza portfelowa BCG dla produktów turystycznych obszaru LGD „Qwsi” 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Analiza portfelowa produktu będzie miała istotne znacznie w Etapie II, gdzie w oparciu  

o niniejsze opracowanie opracowana zostanie koncepcja markowych produktów 

turystycznych obszaru LGD „Qwsi”. 
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V. Analiza odbiorców oferty turystycznej LGD „Qwsi” 
 

Przy analizie rynków docelowych – dotychczasowych grup odbiorców oferty turystycznej, 

wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego, Polskiej Organizacji Turystycznej, 

Instytutu Turystyki, badania i analizy prowadzonych przez Dolnośląską Organizację 

Turystyczną, a także wyniki badao prowadzonych przez LGD „Qwsi”. Są to: 

 informacje statystyczne GUS-u oraz prowadzone w oparciu o nie analizy Instytutu 

Turystyki, które przedstawiają zjawiska charakteryzujące ruch turystyczny, 

wyodrębniają segmenty rynku turystycznego biorą pod uwagę turystów zgodnie  

z właściwym rozumieniem tego terminu, czyli osoby przebywające poza terenem 

zamieszkania i korzystających co najmniej z jednego noclegu osoby, które nie 

korzystają z noclegu, nie są uwzględniani w tych statystykach; to samo dotyczy tych 

osób, które przyjeżdżają do rodziny, znajomych i korzystają tam z noclegów (Instytut 

Turystyki w oparciu o własne badania podaje niektóre dane względem 

jednodniowych odwiedzających), 

 badania Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej pokazują model przyjazdów na Dolny Śląsk,  

w tym w obszar Przedgórza Sudeckiego i Ziemi Kłodzkiej (do dwóch analizowanych gmin, 

które wchodzą w skład obszaru). Jednocześnie badania Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 

uwzględniają również odwiedzających jednodniowych. Grupa ta ma w świetle 

przeprowadzonych badao znaczący udział w ruchu turystycznym,  

 informacje podawane przez gminy stowarzyszone w LGD „Qwsi” i Starostwo 

Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, 

 dane zebrane na potrzeby realizacji projektu „Rychleby – Góry Złote”, 

 danym pierwotnym, uzyskanym w badaniach ilościowych ruchu turystycznego  

na obszarze LGD „Qwsi” przeprowadzonych jesienią 2009 r. 

W rozdziale II – Charakterystyka ruchu turystycznego, przedstawione zostały w oparciu  

o analizę danych GUS wstępne wnioski, dotyczące grup odbiorców oferty turystycznej 

obszaru LGD „Qwsi”, ze względu na dominujący motyw pobytu turystycznego. Chodziło 

przede wszystkim o tych uczestników ruchu turystycznego, którzy korzystają  

z ewidencjonowanych obiektów noclegowych. Nie odnosiła się ona do jednodniowych 

odwiedzających, którzy nie są uwzględnieni w statystykach, jednak generują ruch turystyczny 

i ich znaczenie dla rozwoju turystycznego jest relatywnie największe. Takie wnioski można 

wyciągnąd również na podstawie badao ruchu turystycznego. Charakterystyka  docelowych 

odbiorców oferty turystycznej obszaru LGD „Qwsi” powinna uwzględniad również takie 

kryteria, jak: geograficzne – miejsce zamieszkania turysty (odwiedzającego) i czasokres oferty 

(pora roku, tygodnia, długośd trwania pobytu).  Odnosząc się do zasad postępowania 

segmentacyjnego  

i kryteriów segmentacji przy uwzględnieniu danych GUS-u dotyczących rynku turystycznego 

wyodrębniono następujące segmenty docelowe rynku, istotne dla obszaru LGD „Qwsi”:  
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Odwiedzający i turyści z powiatów ościennych - Opolszczyzny i Dolnego Śląska, 

uczestnicy turystyki miejsko – kulturowej, krajoznawczej, aktywnej i kwalifikowanej, łagodna 

rekreacja, przeważnie nie nocują lub nocują u rodziny/znajomych, często przejeżdżają 

tranzytem, np. do Czech lub na Ziemię Kłodzką. Ta grupa w okresie wiosenno – letnim 

korzysta z oferty szlaków rowerowych i pieszych (rekreacja i turystyka aktywna). Jest 

uczestnikiem imprez kulturalnych i sportowych. W tym wypadku są to pobyty 

krótkookresowe (jeden lub dwa noclegi), najczęściej weekendowe, tzw. mix ofertowy. 

Nasilenie ruchu turystycznego tej grupy przypada na okres wiosna – wczesna jesieo. 

 

Turyści i odwiedzający z województwa dolnośląskiego i Aglomeracji Wrocławskiej, 

zarówno nocujący (spędzają max. weekend) w obiektach noclegowych, jak  

i u rodziny/znajomych, w tej grupie są również dawni mieszkaocy obszaru; przeważnie są to 

również odwiedzający jednodniowi, preferencje dot. korzystania w oferty turystycznej – jak 

wyżej. Ta grupa wybierając krótkie pobyty, oczekuje mixu ofertowego. Najczęściej głównym 

celem przyjazdu jest wypoczynek (często w gospodarstwie agroturystycznym), spędzenie 

czasu z rodziną, ale również uprawianie turystyki aktywnej.  Turyści z Aglomeracji 

Wrocławskiej są potencjalnie grupą do zatrzymania na weekend. 

 

Turyści i odwiedzający z województw opolskiego i śląskiego - Jest to grupa, której cechą 

jest zamieszkiwanie w promieniu 50 - 100 km, obecnie do gmin obszaru przyjeżdżają na 

wycieczkę krajoznawczą, są przejazdem (do Czech, na Ziemię Kłodzką). Coraz częściej  

w sezonie letnim korzystają z oferty gospodarstw agroturystycznych, organizują spotkania 

integracyjne, szkolenia, zgrupowania. To również dzieci i młodzież – uczestnicy wycieczek  

i zielonych szkół. Wzrasta znaczenie w tej grupie turystyki religijnej i pielgrzymkowej. 

 

Turyści i odwiedzający polscy badania pokazały, że obok mieszkaoców województw 

dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, odbiorcami oferty turystycznej obszaru są mieszkaocy 

województw: wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubuskiego  

i zachodniopomorskiego. Z wyjątkiem turystów tranzytowych  (nie korzystają oni  z noclegów 

lub zatrzymują się po drodze do miejsca docelowego na jeden nocleg) grupa ta jest 

uczestnikiem krótko- i średniookresowego ruchu turystycznego. Często są to osoby, które 

odpoczywają na Ziemi Kłodzkiej i zwiedzają gminy LGD „Qwsi” „przy okazji”. Obok celu 

krajoznawczego, religijno – pielgrzymkowego są to również korzystający z oferty 

agroturystycznej. 

 

Turyści i odwiedzający z Czech – przede wszystkim z województw ołomunieckiego, 

pardubickiego i kralowohradeckiego w szczególności terenów nadgranicznych, 

przyjeżdżający na zakupy, korzystający z oferty i infrastruktury dla turystyki aktywnej. Coraz 

częściej ta grupa korzysta z oferty turystyki krajoznawczej (poznawanie walorów naturalnych 
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i antropogenicznych). Jest to jednak powolny proces przełamywania barier kulturowych. 

Zdarza się, że Czesi podróżują przez teren obszaru LGD „Qwsi” tranzytem do innego miejsca 

docelowego (np. jadąc nad Bałtyk). 

 

Turyści i odwiedzający zagraniczni z innych krajów (szczególnie Niemcy, mieszkaocy 

Beneluxu) – ci, przyjeżdżający z motywów sentymentalnych, decydują się na pobyt krótko - 

średniookresowy (jeśli zatrzymują się u rodziny, znajomych); turyści zagraniczni, którzy 

korzystają z zorganizowanych wycieczek objazdowych, przeważnie spędzają na Ziemi 

Ząbkowickiej ok. pół dnia; zagraniczni turyści biznesowi przebywają na terenie obszaru 2-4 

dnia, ale korzystają z noclegów poza obszarem. 
 

Rysunek 9: Grupy odbiorców oferty turystycznej obszaru LGD „Qwsi” 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Każdy ze wskazanych geograficznych segmentów podzielid można na podsegmenty ze 

względu na kryteria demograficzne: 

 młodzież szkolna i akademicka, 

 dorośli, 

 rodziny z dziedmi, 

 emeryci i renciści, 

 turyści biznesowi. 

Powyższa dokonana została z uwzględnieniem geograficznego i demograficznego 

kryterium podziału rynku turystycznego oraz długości pobytu. Wnioski dotyczące 

docelowych odbiorców wskazują, że są to: 
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 w strukturze odbiorców oferty turystycznej dominują 1-dniowi odwiedzający, 

zamieszkujący w bliskiej odległości od obszaru LGD „Qwsi” (max. do 30-50 km), 

 pobyty turystyczne mają charakter krótkookresowy – ja częściej weekendowy  

(1 dzieo lub 2 dnia z noclegiem), 

 jednodniowi odwiedzający, przyjeżdżający w celach krajoznawczych, rekreacyjnych  

i uczestniczący w wydarzeniach i imprezach turystycznych (kulturalnych, sportowych, 

rozrywkowych), 

 jednodniowi odwiedzający, przejeżdżający tranzytem przez Ziemię Ząbkowicką na 

trasie Wrocław – Ziemia Kłodzka (droga krajowa nr 67) i Śląsk – Ziemia Kłodzka droga 

krajowa  nr 46), 

 turyści weekendowi, korzystający w miarę możliwości z bazy noclegowej na ternie 

Ziemi Ząbkowickiej lub Ziemi Kłodzkiej – turystyka aktywna i kwalifikowana, 

wypoczynkowa i krajoznawcza, kulturowa i pielgrzymkowa, agroturystyka, 

 do gmin obszaru LGD „Qwsi” przyjeżdżają turyści i odwiedzający w promieniu  

ok. 100 km miejsca zamieszkania, posiadający własny środek transportu (badania 

turystów oraz wypowiedzi uczestników wywiadów skazują, że podstawowym 

środkiem transportu w przyjeździe jest samochód, ew. pociąg), 

Rozwój infrastruktury turystycznej, w tym przede wszystkim bazy noclegowej oraz 

rozszerzanie oferty turystycznej powinno rozwinąd znacząco turystykę weekendową, 

agroturystykę i wydłużyd pobyty. Czynnikiem, który pozytywnie wpłynąłby na rozwój tego 

sektora, będzie rozszerzenie sezonu turystycznego poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty 

całorocznej, co dzieje się już w gminach obszaru.  
 

Rysunek 10. Kierunki przyjazdu turystów 

 
Źródło : Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne na podstawie www.maps.google 
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VI. Narzędziowa analiza strategiczna dla turystyki obszaru LGD 

„Qwsi” – wnioski 
 

Przygotowanie „Strategii turystycznej LGD „Qwsi”” nie jest możliwe bez dokonania 

narzędziowej analizy strategicznej. Obejmuje ona analizę otoczenia zewnętrznego i analizę 

wewnętrzną oraz wzajemne korelacje pomiędzy elementami otoczenia zewnętrznego  

i wewnętrznego. Otoczenie zewnętrzne charakteryzuje się określanymi trendami 

rozwojowymi, które są źródłem szans do wykorzystania w różnym stopniu w różnym czasie w 

zależności od zasobów wewnętrznych, kompetencji władz lokalnych oraz podmiotów i osób 

bezpośrednio zaangażowanych w rozwój i promocję turystyki. Narzędziowa analiza 

strategiczna w postaci analizy portfelowej produktu przedstawiona została w rozdziale IV.  

W tym miejscu, w podsumowaniu należy odnieśd się do analizy SWOT/TOWS. Polega ona 

na prawidłowej identyfikacji i interpretacji zjawisk i czynników występujących w otoczeniu 

oraz kwantyfikacji potencjału obszaru LGD „Qwsi”. Odnosi się również do czynników 

zewnętrznych – politycznych, ekonomicznych, społecznych i technicznych (elementy analizy 

PEST). Określa wzajemne relacje czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Właściwa ocena 

istniejących i potencjalnych mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeo dla turystyki 

obszaru LGD „Qwsi” będzie miała podstawowe znaczenie dla sformułowania celów 

strategicznych i programów operacyjnych rozwoju turystyki tego obszaru. 

Analiza SWOT/TOWS dla turystyki, która dotyczyła obszaru LGD „Qwsi” przeprowadzona 

została trzykrotnie (w trzech opracowaniach) – „Strategii Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego”, 

„Propozycji Rozwoju Infrastruktury i Suprastruktury Ruchu Turystycznego” w ramach 

projektu „Rychleby – Góry Złote. Rozwój warunków przedsiębiorczości i turystyki” oraz  

w „Badaniach i analizach obszaru objętego LSR dla LGD „Qwsi””.  

Według pierwszego z opracowao, obszar Powiatu Ząbkowickiego posiada korzystne 

walory do rozwoju turystycznego, jest jednak słabo zagospodarowany turystycznie. Taką tezę 

potwierdza drugie z cytowanych opracowao strategicznych – dla obszaru Rychleby – Góry 

Złote, którego częścią jest LGD „Qwsi”, zdiagnozowano przy współudziale uczestniczącego  

w warsztatach zespołu mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla turystyki. 

Przeważały tu słabe strony wewnątrz i szanse na zewnątrz. Czynnikami o największej 

istotności są: słaby rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, brak obiektu noclegowego  

o średnim standardzie na terenie Powiatu Ząbkowickiego, powstawanie sieciowego 

produktu turystycznego, zmiany socjodemograficzne, unikatowe walory turystyczne, 

powstanie transgranicznej marki turystycznej, niski standard bazy noclegowej,  przy 

jednoczesnym jej rozwoju. Podkreślano jednak zróżnicowanie turystyczne obszaru, 

unikatowe walory turystyczne, krajobrazowe i obecnośd ponadregionalnych szlaków 
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turystycznych, jako mocne strony.20 Należy jednak podkreślid, że analiza ta obejmowała 

również Mikroregion Jawornicki i częśd Ziemi Kłodzkiej. 

Natomiast, w przypadku analizy SWOT w ostatnim z opracowao, uczestnicy warsztatów 

(były to Osoby Kluczowe – przedstawiciele podmiotów stowarzyszonych z LGD „Qwsi”), 

układ sił jest następujący: mocne strony – szanse. Za najsilniejsze mocne strony uznano 

nasycenie atrakcjami turystycznymi i malownicze ukształtowanie obszaru. Dużą szansą dla 

obszaru jest rozwój turystyki, w tym eko i agroturystyki, zgodnie z trendami w turystyce  

i zmianami w modelu zachowao turystów.21 Wykorzystanie środków UE i napływ inwestorów 

pomóc powinien w przezwyciężeniu największych słabości – niedostatecznego rozwoju 

infrastruktury turystycznej, w szczególności bazy noclegowej. Turystyka jest ważnym 

obszarem rozwojowym dla gmin Powiatu Ząbkowickiego, stowarzyszonych w LGD „Qwsi”. 

Podobna teza została postawiona w Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości i Turystyki Obszaru 

Rychleby – Góry Złote, która w części odnosi się również do omawianego obszaru. Znalazło 

to odzwierciedlenie w badaniach, jakie zostały przeprowadzone w tym projekcie.22 

Badania, konsultacje z Zespołem Osób Kluczowych i analiza strategicznych dokumentów 

odnoszących się do obszaru pokazały, że turystyka stanowi istotny obszar działalności 

obszaru LGD „Qwsi”. Obecny stan rozwoju turystyki oceniony został jako niezadowalający. 

Wskazano na bariery i braki w rozwoju zagospodarowania turystycznego. Jednocześnie 

jednak respondenci upatrują w turystyce szansę na rozwój i wzrost znaczenia analizowanego 

obszaru. Taki pogląd znajduje również odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych, 

które uwzględniono w niniejszym opracowaniu.23 Tym bardziej, że Osoby Kluczowe 

dostrzegają braki i trudności dotyczące potencjału społecznego – bezrobocie, marazm, bieda, 

zagrożenie wykluczeniem społecznym, odpływ młodych ludzi z gmin obszaru i jego 

stopniowe wyludnianie się. Rozwój turystyki poprzez stworzenie nowych podmiotów obsługi 

ruchu turystycznego doprowadzid ma docelowo do ożywienia wsi. 

Obok wymienionych uwarunkowao zewnętrznych, istnieją również inne – które istotnie 

mogą w przyszłości wpłynąd na rozwój turystyki. Otoczenie ekonomiczne i polityczne cechuje 

się największą wrażliwością i jest również najmniejsza możliwośd wpływu na te zjawiska. 

Wśród czynników otoczenia technicznego zaobserwowad można pozytywne zjawiska, jak 

poprawa jakości dróg i budowa nowych – szczególnie ważne są drogi ekspresowe S5 i S46, 

które w znaczący sposób poprawią skomunikowanie i komunikacyjną dostępnośd turystyczną 

obszaru.  

Wykonana na typ etapie prac analiza potwierdza, że gminy obszaru dysponują istotnymi 

walorami turystycznymi, które mogą przyczynid się do rozwoju turystyki. W szczególności 

istotna powinna byd eko – i agroturystyka na obszarach wiejskich.  

                                                             
20

 Op. cit., ss. 42-43. 
21

 Op. Cit., ss. 12-14. 
22 Jw. s.14. 
23

 Jw. s. 39. 



 
 

61 
2BA – szkolenia i doradztwo strategiczne „Strategia turystyczna” dla LGD „Qwsi”     -     www.2ba.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap strategiczny 



 
 

62 
2BA – szkolenia i doradztwo strategiczne „Strategia turystyczna” dla LGD „Qwsi”     -     www.2ba.pl 

I. Wizja, misja i cele strategiczne dla turystyki obszaru  

LGD „Qwsi” 
 

1. Wizja i misja turystyczna 

 

Wizja rozwoju turystycznego obszaru LGD „Qwsi” wynika w sposób bezpośredni  

ze zdiagnozowanego na etapie analizy i diagnozy potencjału (w tym przeprowadzonych  

w zeszłym roku badao), oczekiwao podmiotów stowarzyszonych w LGD i w koocu zapisów 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Wizja określi przyszły, pożądany obraz i rolę turystyki dla obszaru 

LGD „Qwsi”. Tworząc ww. Strategię sformułowano dla LGD „Qwsi” misję, która również 

odnosi się do turystyki: „Misją Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” jest szeroko pojęta poprawa 

jakości życia mieszkaoców terenów wiejskich poprzez odnowę i rozwój wsi, oraz zwiększenie 

jej atrakcyjności turystycznej”.  

Z misji tej wynikają dwa następujące cele strategiczne: 

 rozwój turystyki w oparciu o własne zasoby obszaru: 

o rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

o promocja walorów turystycznych obszaru, 

o rozwój usług turystycznych, 

 poprawa jakości życia na obszarach wiejskich: 

o pobudzenie przedsiębiorczości mieszkaoców, 

o zwiększenie aktywności kulturalnej, społecznej i sportowej mieszkaoców,  

w szczególności dzieci i młodzieży. 

Kategorie postrzegania obszaru LGD „Qwsi”, w tym w kontekście turystyki pozwalają 

„czytad” go jako obszar: 

 zwarty administracyjny na terenie Powiatu Ząbkowickiego (Ziemia Ząbkowicka), 

 rolno – przemysłowo – turystyczny leżący w południowo – wschodniej części 

województwa dolnośląskiego, 

 leżący na przecięciu regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych szlaków 

komunikacyjnych (drogowych i kolejowych), 

 graniczący z atrakcyjnie turystyczną Ziemią Kłodzką, 

 wiejski, mało urozmaicony na Przedgórzu Sudeckim, 

 jako historycznie i kulturowo istotny subregion Dolnego Śląska (Ziemia Ząbkowicka, 

bogata w punktowe i sieciowe obiekty kulturowe o znaczeniu ponadregionalnym), 

 obfitujący w zasoby kruszyw, 

 posiadający na swoim terenie istotne obszary chronionego krajobrazu, 

 leżący w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, na „Pojezierzu Nysy Kłodzkiej”, 

 jako częśd transgranicznego obszaru Rychleby – Góry Złote, 

 nadgraniczny (na granicy województwa dolnośląskiego Rzeczpospolitej Polskiej). 
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Kluczowe aspekty charakterystyki obszaru: 

 położenie na Przedgórzu Sudeckim, na Wzgórzach Niemczaosko – Strzelioskich  

i w Górach Bardzkich i Złotych 

 rolniczy, wiejski, klimatycznych charakter gmin Ząbkowice Śląskie, Ziębice, 

Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, 

 górsko – leśny, zielony i przyjazny charakter gmin Bardo i Złoty Stok, 

 dobra dostępnośd komunikacyjna, położenie transgraniczne na szlakach. 

Opierając się na potencjale turystycznym i cechach, jakimi charakteryzowany był obszar 

LGD „Qwsi” w opinii Osób Kluczowych, można określid go jako wiązankę, przedstawioną na 

poniższym rysunku. 

 
Rysunek 11: Cechy wizerunkowe obszaru LGD „Qwsi” 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

 gościnny – niedostatek bazy noclegowej rekompensuje gościnnośd i przyjazny 

charakter w gospodarstwach agroturystycznych, gościocach, zajazdach, 

 naturalny – niezdegradowane środowisko, wiejski charakter gmin, możliwośd 

odpoczynku w kontakcie z naturą, produkty kulinarne, naturalny wypoczynek,  

 spokojny – spokój lasu, spokój pól z widokiem na Góry Bardzkie i Góry Złote,  

brak hałasu, „sielskośd” wsi, 

 podgórski – położenie u podnóża Gór Bardzkich i Gór Złotych, co odczuwa się  

w klimacie, panoramach górskich, 

 pachnący lasem i zbożami – rolniczy charakter przeważającej części obszaru, ok. 50% 

lesistośd gmin Bardo i Złoty Stok tworzą mieszankę złoto – zielonych czystych  

i przyjaznych przestrzeni, 
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 malowniczy – malownicze krajobrazy i widoki na góry, malownicze miasta i wsie, 

malowniczy przełom Nysy Kłodzkiej w Bardzie, malownicze wielobarwne pola 

uprawne i łąki, malownicze ruiny pałaców, zamków i dworów,  

 tajemniczy – tajemnice gór, złoto w Górach Złotych, Frankenstein, mistycyzm  

i tajemnice Sanktuarium w Bardzie, Opactwa w Henrykowie, tajemnice historii 

zamków, pałaców i dworów, tajemnice minerałów, nieodkryte tajemnice natury. 

Określenie cech wizerunkowych obszaru w odniesieniu do turystyki jest istotne dla 

sformułowania koncepcji markowych produktów turystycznych. Cechy te znajdą również 

odzwierciedlenie w bazowych założeniach strategicznych. Propozycja wizji dla „Strategii 

turystycznej” LGD „Qwsi” odnosi się do: 

 Rychleby Góry Złote – obszar dobrych połączeo, 

 Rychleby Góry Złote – otwartośd turystyczna ponad granicami, 

 Ziemia Ząbkowicka – Między Złotem a Srebrem, 

 Ziemia Ząbkowicka -  kraina Marianny Oraoskiej, 

 Bardo – Miasto Cudów, 

 Złoty Stok – Miasto Złotej Przygody, 

 Ząbkowice Śląskie – Miasto Frankensteina, 

 Tajemniczy Dolny Śląsk. 

Wizja turystyczna obszaru LGD „Qwsi”, która stanie się bazową inspiracją do rozwoju 

turystyki obszaru i określad będzie kierunek dążeo, brzmi następująco: 

 

 
 

To enklawa na Przedgórzu Sudeckim – obszar pomiędzy Niziną Śląską  

a Sudetami, na Przedgórzu Sudeckim  oraz w Górach Bardzkich i Złotych, enklawa  

o łagodnym klimacie, spokoju lasów, łąk i pół uprawnych, stwarzająca wyjątkowe warunki 

dla wypoczynku i łagodnej rekreacji. 

LGD „Qwsi” to enklawa bogactw - jedyne takie miejsce na Przedgórzu Sudeckim, 

obejmującym Wzgórza Strzegomskie, Masyw Ślęży, Równinę Świdnicką, Kotlinę 

Dzierżoniowską i Wzgórza Niemczaosko – Strzelioskie, które jest wyjątkowym 

nagromadzeniem  bogactw naturalnych, historycznych i kulturowych. Największe w Europie  

i najsłynniejsze złoża chryzoprazów, Muszkowicki Las Bukowy,  Skałki Stoleckie, przełom Nysy 

Kłodzkiej przez Góry Bardzkie, Bardo Miasto Cudów, Opactwo w Henrykowie, Szlak Cysterski, 

legenda Frankensteina, ślady Marianny Oraoskiej, średniowieczne miasta – to przykłady tych 

bogactw. Bogactwa te obejmują wiele obszarów znaczeniowych, dlatego obszar LGD „Qwsi” 

może byd rozumiany jako: 
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 enklawa wyciszenia i sielskości wsi i miast, 

 enklawa, gdzie turystyka rozwija się w swoim tempie i na swój własny sposób, 

 enklawa zabytków o znaczeniu ponadlokalnych ukrytych pomiędzy lasami i polami, 

 enklawa pomiędzy górami a nizinami, 

 enklawa cudów Dolnego Śląska, 

 enklawa złota Sudetów, 

 enklawa minerałów (największe i najsławniejsze w Europie złoża chryzoprazów), 

 enklawa agroturystyki obszaru Rychleby – Góry Złote, 

 enklawa lasów bukowych. 

Z tak rozumianej wizji wynika misja (cel przewodni i nadrzędny, określający sens rozwoju 

turystyki, czyli „gwiazda polarna” wskazująca drogę): 
 

 
 

Turystyka jest szansą ale może się stad rzeczywistą mocną stroną obszaru – odniesienie 

się do Przedgórza Sudeckiego i kluczowej roli lidera, jaką odgrywad  będzie obszar LGD 

„Qwsi” jest uzasadnione, gdyż  większa częśd obszaru leży właśnie na Przedgórzu Sudeckim. 

Potencjał turystyczny w obszarze LGD wzmocniony jest poprzez walory znajdujące się na 

terenie dwóch gmin „górskich” – Barda i Złotego Stoku.  

Turystyka jest szansą rozwoju gospodarczego poprzez rozwój przedsiębiorczości 

obszarów wiejskich gmin LGD „Qwsi”. Współdziałanie gmin, samorządu powiatowego, 

organizacji pozarządowych i branży turystycznej doprowadzid ma do wzmocnienia 

potencjału turystycznego obszaru. Perspektywa strategii do 2020 roku pokrywa się  

w kolejnym okresem programowania środków UE i przygotowad ma LGD „Qwsi” do absorpcji 

dostępnych środków na rozwój turystyczny. 

Propozycja wizji i misji konsultowana była z przedstawicielami gmin stowarzyszonych  

z LGD „Qwsi” i przedstawiona podczas spotkania warsztatowego, poświęconego budowaniu 

produktu lokalnego obszaru. 

 

2. Cele dla rozwoju turystycznego 

 

Z tak przedstawionej wizji i misji rozwoju turystycznego wynikają cele, które 

podporządkowane są celowi nadrzędnemu i wskazują oraz kierunkują cele strategiczne, 

które będą go realizowad. Realizacja „Strategii” sektorowej w obszarze turystyki – jedynej 
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strategii turystycznej, dotyczącej bezpośrednio i w całości gmin obszaru LGD „Qwsi” będzie 

zbieżna z Lokalną Strategią Rozwoju oraz określad będzie cele turystyczne, zaplanowane  

w perspektywie czasowej do 2020 roku. Taki termin jest zbieżny z czasem kooczącego się 

obecnie i kolejnego okresu programowania wykorzystania środków UE, okres 2013 – 2020. 

Kluczowe znaczenie dla rozwoju turystycznego gmin obszaru LGD „Qwsi” ma powiązanie  

z realizacją celów LSR. Dlatego priorytetowymi obszarami działalności turystycznej będą: 

 stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości społeczności lokalnej, głównie obszarów 

wiejskich w obszarze turystycznym, 

 rozwój, ciągłe uatrakcyjnianie i promocja oferty turystycznej gmin LGD „Qwsi”,  

w rozumieniu spójnego obszaru geograficznego i turystycznego. 

 

Strategiczne obszary turystyczne, wynikające z wyżej określonych priorytetów to: 

 rozwój infrastruktury turystycznej w kompetencji gmin stowarzyszonych z LGD, 

 stymulowanie powstawania na obszarach wiejskich nowych gospodarstw 

agroturystycznych i rozwój obecnych, 

 stworzenie propozycji markowych produktów turystycznych, opartych na kluczowym 

potencjale obszaru, 

 rozwój przedsiębiorczości turystycznej mieszkaoców, 

 inicjowanie i wspieranie przywrócenia świetności zabytkom obszaru, 

 zintegrowana promocja turystyczna obszaru, 

 wspieranie zasobów ludzkich w turystyce i działao na rzecz podnoszenia jakości 

świadczonych usług turystycznych, 

W oparciu o wyżej przedstawione argumenty zaproponowane zostały następujące cele 

strategiczne dla „Strategii turystycznej” obszaru LGD „Qwsi”: 

 inicjowanie i pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości turystycznej mieszkaoców 

obszaru i zatrudnienia w turystyce,  

 opracowanie i wdrożenie oferty markowych sieciowych produktów turystycznych, 

opartych na kluczowym potencjalne obszaru LGD „Qwsi”, 

 stworzenie warunków dla partnerskiej współpracy pomiędzy gminami obszaru, 

instytucjami szczebla powiatowego i branżą turystyczną, 

 opracowanie zintegrowanego programu promocji i sprzedaży oferty turystycznej,  

 inicjowanie działao na rzecz stworzenia atrakcyjnego i wyrazistego wizerunku 

turystycznego obszaru LGD „Qwsi”. 

Uzasadnieniem dla zaproponowanych celów jest oprócz powiązania z LSR dopasowanie 

do potrzeb i oczekiwao gmin LGD „Qwsi” w zakresie rozwoju turystycznego. Warto mied na 

uwadze, że podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój i promocję turystyki są gminne 

samorządy lokale. To one są władne w podejmowaniu decyzji o kierunkach inwestycji, w tym 

w „małą infrastrukturę turystyczną”, poprawę estetyki miast i wsi oraz rozwój i modernizację 
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dróg – co jest związane z poprawą turystycznej dostępności komunikacyjnej. „Strategia 

turystyczna” obszaru odnosi się do obecnych działao i planów, a cele dla niniejszej „Strategii” 

zostały skonstruowane w taki sposób, aby były zbieżne z polityką gmin.  

Należy również podkreślid, że żadna z gmin stowarzyszonych z LGD „Qwsi” nie posiada na 

chwilę obecną spójnego programu rozwoju turystyki. Dla władz Stowarzyszenia LGD „Qwsi” 

istotne jest, aby w proces wdrażania „Strategii turystycznej” zaangażowały się gminy  

i przedsiębiorcy turystyczni (więcej w systemie wdrażania strategii). Ważne byłoby również, 

aby poszczególne gminy utożsamiały się z zaproponowanymi celami, akceptowały je  

i współrealizowały poniższe zapisy. Cel trzeci „Strategii” dotyczy bezpośrednio współpracy 

trójsektorowej w rozwoju turystyki, w tym współpracy z samorządami lokalnymi. 

W celu pierwszym mieścid się będzie opracowanie operacyjnego programu aktywizacji  

i rozwoju agroturystyki i ekoturystyki na obszarach wiejskich, jako narzędzia aktywizacji 

gospodarczej mieszkaoców poprzez turystykę. Dotyczyd to będzie wszystkich sześciu gmin 

obszaru LGD „Qwsi”. Cel drugi, wskazujący na rozwój i wdrożenie markowych sieciowych 

produktów turystycznych znajdzie odzwierciedlenie w opracowanej w ramach prac nad 

„Strategią” koncepcji markowych produktów turystycznych. Czwarty i piąty cel dotyczą 

promocji i sprzedaży oferty produktu oraz budowania atrakcyjnego wizerunku turystycznego 

obszaru LGD „Qwsi”. Rozwinięcie celów strategicznych znajduje się poniżej. 
 

Tabela 13: Cel strategiczny 1 dla „Strategii turystycznej obszaru LGD „Qwsi” 

Cel strategiczny 1: Inicjowanie i pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości turystycznej 
mieszkaoców obszaru i zatrudnienia w turystyce  
Cel kierunkowy 1.1: Opracowanie i wdrożenie koncepcji rozwoju turystyki na obszarach wiejskich 

(agroturystyka, ekoturystyka, rekreacja w kontakcie z naturą) 

Cel kierunkowy 1.2: Realizacja programu „Pracuję w turystyce” dla społeczności lokalnej 

Cel kierunkowy 1.3: Stworzenie międzygminno-powiatowego programu „Przyjaźni turystyce” na 

rzecz pozyskiwania inwestorów turystycznych 

Cel operacyjny 1.1.1: Diagnoza i połączenie inicjatyw na obszarach wiejskich, podejmowanych przez 

poszczególne gminy 

Cel operacyjny 1.1.2: Opracowanie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Leader, specjalistycznego, 

odrębnego programu rozwoju turystyki we współpracy z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów 

Cel operacyjny 1.2.1: Przygotowanie i przeprowadzenie w gminach LGD programu aktywizacyjnego 

dla mieszkaoców „Pracuję w turystyce”  

Cel operacyjny 1.2.2: Stworzenie systemu zachęt dla mieszkaoców obszarów wiejskich obszaru do 

zakładania działalności gospodarczej w turystyce 

Cel operacyjny 1.2.3: Opracowanie i wdrożenie programu wsparcia w powstawaniu nowych  

i rozwijaniu istniejących gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych 

Cel operacyjny 1.3.1: Zinwentaryzowanie (również w oparciu o etap analityczny niniejszej 

„Strategii”) inwestycji i planów turystycznych w poszczególnych gminach 

Cel operacyjny 1.3.2: Opracowanie we współpracy z gminami atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla 

inwestorów turystycznych 

Źródło: Opracowanie 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 
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Tabela 14: Cel strategiczny 2 dla „Strategii turystycznej obszaru LGD „Qwsi” 

Cel strategiczny 2: Opracowanie i wdrożenie oferty markowych sieciowych produktów 
turystycznych, opartych na kluczowym potencjalne obszaru LGD „Qwsi” 

Cel kierunkowy 2.1: Opracowanie koncepcji produktów turystycznych obszaru 

Cel kierunkowy 2.2: Przygotowanie programu zarządzania i drożenia koncepcji produktów 

Cel operacyjny 2.1.1: Przygotowanie programu rozwoju i promocji sieciowego markowego produktu 

turystycznego obszaru LGD „Qwsi”, obejmującego wszystkie gminy 

Cel operacyjny 2.1.2: Włączenie się formalne gmin obszaru w proces programowania koncepcji 

sieciowego markowego produktu turystycznego (dopracowanie podproduktów) 

Cel operacyjny 2.1.3: Włączenie się Powiatu Ząbkowickiego w proces programowania i rozwoju 

sieciowego markowego produktu turystycznego obszaru LGD „Qwsi” 

Cel operacyjny 2.1.4: Stymulowanie rozwoju lokalnego produktu, wsparcia produktu turystycznego 

Cel operacyjny 2.2.1: Przygotowanie w oparciu o koncepcję operacyjnego planu zarządzania   

i wdrożenia oferty markowych sieciowych produktów turystycznych 

Cel operacyjny 2.2.2: Opracowanie trójsektorowego programu współpracy w zarządzaniu 

wdrożeniem oferty produktów turystycznych 

Cel operacyjny 2.2.3: Powołanie wyodrębnionego podmiotu (lub powierzenie istniejącemu) któremu 

powierzone zostanie wdrożenie oferty sieciowych markowych produktów turystycznych obszaru 

Źródło: Opracowanie 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

 

Tabela 15: Cel strategiczny 3 dla „Strategii turystycznej obszaru LGD „Qwsi” 

Cel strategiczny 3: Stworzenie warunków dla partnerskiej współpracy pomiędzy gminami 
obszaru, instytucjami szczebla powiatowego i branżą turystyczną 

Cel kierunkowy 3.1: Wypracowanie na poziomie LGD „Qwsi” modelu współpracy w rozwoju 

turystycznym pomiędzy stowarzyszonymi gminami i powiatem oraz branżą turystyczną  

i organizacjami pozarządowymi  

Cel kierunkowy 3.2: Budowanie postaw pro-turystycznych społeczności lokalnej 

Cel kierunkowy 3.3: Edukacja turystyczna branży turystycznej 

Cel operacyjny 3.1.1: Skupienie przez LGD „Qwsi” jako trójsektorowego partnerstwa na rzecz 

rozwoju lokalnego liderowania i koordynacji rozwoju turystycznego obszaru LGD „Qwsi” poprzez 

Zespół ds. turystyki, złożony w lokalnych liderów (w tym LOT-u Ziemi Ząbkowickiej) 

Cel operacyjny 3.1.2: Prowadzenie cyklicznych analiz stanu rozwoju turystyki i ruchu turystycznego 

obszaru 

Cel operacyjny 3.1.3: Działania wspierające gminy w pozyskiwaniu środków na rozwój turystyczny, w 

ramach spójnego planu 

Cel operacyjny 3.2.1: Opracowanie i wdrożenie programu edukacji społeczności lokalnej w zakresie 

roli turystyki w rozwoju gmin LGD „Qwsi” 

Cel operacyjny 3.3.1: Podejmowanie inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości obsługi turystów i kadr 

w turystyce  - „cysterska klasa” turystyka LGD „Qwsi” 

Źródło: Opracowanie 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

 



 
 

69 
2BA – szkolenia i doradztwo strategiczne „Strategia turystyczna” dla LGD „Qwsi”     -     www.2ba.pl 

Tabela 16: Cel strategiczny 4 dla „Strategii turystycznej obszaru LGD „Qwsi” 

Cel strategiczny 4: Opracowanie zintegrowanego programu promocji i sprzedaży oferty 
turystycznej 
Cel kierunkowy 4.1: Stworzenie zintegrowanego systemu promocji turystyki i oferty produktu 

turystycznego na obszarze LGD „Qwsi” 

Cel kierunkowy 4.2: Wypracowanie skutecznego modelu komercjalizacji i sprzedaży oferty 

markowego sieciowego produktu turystycznego obszaru LGD „Qwsi” 

Cel operacyjny 4.1.1: Opracowanie strategicznego programu promocji oferty produktu 

turystycznego obszaru i gmin LGD „Qwsi” jako atrakcyjnej destynacji turystycznej, w oparciu o ofertę 

produktu turystycznego i działania promocyjne gmin oraz powiatu 

Cel operacyjny 4.1.2: Stworzenie operacyjnego, trójsektorowego modelu długofalowej współpracy w 

zakresie promocji turystycznej, z wykorzystaniem narzędzi i kanałów najczęściej wybieranych przez 

turystów (przedstawiciele branży turystycznej, w tym biura podróży, samorządy lokalne i ich 

jednostki budżetowe) 

Cel operacyjny 4.2.1: Stworzenie we współpracy z branżą turystyczną operacyjnego programu 

komercjalizacji i sprzedaży oferty produktu turystycznego obszaru LGD „Qwsi”  

Cel operacyjny 4.2.2: Nawiązanie współpracy z organizatorami turystyki w zakresie komercjalizacji  

i sprzedaży oferty produktu turystycznego obszaru LGD „Qwsi” i powierzenie wybranemu 

podmiotowi sprzedaży i wsparcia w zarządzaniu programem produktu turystycznego  

Cel operacyjny 4.2.3: Koordynacja na poziomie LGD „Qwsi” ciągłego rozwoju i monitoringu 

wdrażania programu markowych sieciowych produktów turystycznych obszaru LGD „Qwsi” 

Źródło: Opracowanie 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

 

Tabela 17: Cel strategiczny 5 dla „Strategii turystycznej obszaru LGD „Qwsi” 

Cel strategiczny 5: Inicjowanie działao na rzecz stworzenia atrakcyjnego i wyrazistego 
wizerunku turystycznego obszaru LGD „Qwsi” 

Cel kierunkowy 5.1: Opracowanie programu budowania spójnego turystycznego wizerunku obszaru 

LGD „Qwsi” 

Cel kierunkowy 5.2: Zainicjowanie i koordynacja działao w zakresie budowy wizerunku turystycznego 

obszaru na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim 

Cel operacyjny 5.1.1: Włączenie w działania w ramach zintegrowanego systemu promocji działao 

związanych z wykreowaniem wizerunku obszaru LGD „Qwsi” 

Cel operacyjny 5.1.2: Oparcie się na działaniach w zakresie promocji i budowy wizerunku 

realizowanych przez gminy i powiat 

Cel operacyjny 5.1.3: Wypracowanie elementów jednolitej tożsamości wizualnej i werbalnej obszaru 

LGD „Qwsi”, jako „enklawy zielonego złota” 

Cel operacyjny 5.2.1: Koordynacja przez LGD działao samorządów lokalnych w zakresie lobbowania 

interesów turystycznych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim 

Cel operacyjny 5.2.2: Opracowanie systemu współpracy z mediami i biznesem w zakresie budowania 

wizerunku turystycznego obszaru LGD „Qwsi” 

Źródło: Opracowanie 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 
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Przedstawione cele akcentują inicjującą i koordynującą rolę Stowarzyszenia LGD „Qwsi” 

w lokalnym rozwoju, również w obszarze turystyki. Kluczowym elementem, który znajduje 

odzwierciedlenie w każdym z celów jest silny nacisk na stworzenie koncepcji, a następnie 

programu markowych, sieciowych produktów turystycznych obszaru LGD „Qwsi”. Realizacja 

zapisów celu pierwszego, dotyczącego aktywizacji przedsiębiorczości turystycznej 

społeczności lokalnej ma wspierad powstanie i rozwój produktu turystycznego w zakresie 

powstawania i rozwoju miejsc noclegowych, obiektów gastronomicznych, nowych atrakcji 

turystycznych. Chodzi więc o wzbogacanie i rozwijanie oferty turystycznej obszaru. 

Gminy obszaru LGD „Qwsi” posiadają na chwilę obecną słabo (w stosunku do oczekiwao  

i potencjału walorów turystycznych) rozwinięte zagospodarowanie turystyczne. Aktywizacja 

społeczności lokalnej doprowadzid ma do powstania nowych miejsc noclegowych.  

Istotą zaproponowanych celów jest wspieranie rozwoju turystycznego, adekwatnie do 

obecnego potencjału i zdiagnozowanych możliwości. Ponieważ ani sama LGD, ani 

stowarzyszone w niej JST nie są bezpośrednio odpowiedzialne za tworzenie i rozwój 

obiektów zagospodarowania turystycznego (obiekty noclegowe i gastronomiczne), zaś 

obiekty rekreacyjne służą przede wszystkim mieszkaocom, niezasadne jest uwzględnianie  

w celach strategicznych dla turystyki rozwoju zagospodarowania turystycznego. Należy 

wyraźnie podkreślid, że zgodnie z zaproponowaną strukturą celów rolą LGD „Qwsi”  

i stowarzyszonych z nią gmin w zakresie rozwoju turystycznego powinno byd wspieranie 

przedsiębiorczości turystycznej, inwestycji turystycznych, tworzenie sprzyjającego klimatu 

dla rozwoju turystyki. Istotne jest poprawianie turystycznej dostępności komunikacyjnej, 

bezpieczeostwa, przyjazności otoczenia. Zadania te są realizowane przez samorządy lokalne 

obszaru (budowa i modernizacja dróg, system bezpieczeostwa przebywających turystów). 

Równolegle niektóre gminy (np. Bardo, Złoty Stok) inwestują w atrakcje turystyczne, 

renowację atrakcji, tworzenie i poprawę dostępności szlaków turystycznych. Kierunek ten 

powinien byd kontynuowany. 

Wyznacznikiem niniejszej strategii, jako strategii zrównoważonego rozwoju, jest rozwój 

turystyki i zwiększanie ruchu turystycznego w sposób bezpieczny dla środowiska. 

Zrównoważony rozwój oznacza również całościowe spojrzenie na wszystkie aspekty rozwoju 

turystycznego: rozwój produktu turystycznego powinien byd skorelowany z rozwojem 

zagospodarowania turystycznego, infrastruktury społecznej i technicznej. Obszary te zostały 

uwzględnione w celach turystycznych. Promocja powinna zaś byd etapem kolejnym, powinna 

opierad się na atrakcyjnej ofercie wyróżniających obszar markowych sieciowych produktów 

turystycznych i przemyślanej, spójnej wizji kreacji marki. Istotne jest tutaj odniesienie się do 

wypracowanego wizerunku Powiatu Ząbkowickiego, opartego na jednolitej identyfikacji 

wizualnej, eksponującej Krzywą Wieżę w Ząbkowicach Śląskich. 

Obecnie promocja nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z rozwojem 

turystycznym. Sukces zapewni natomiast skorelowanie rozwoju w obszarze infrastruktury,  
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z rozwojem produktu, jego sieciowaniem i sprzedażą oraz zaplanowaną promocją. Takie 

podejście zaproponowane zostało w strukturze celów strategicznych dla turystyki obszaru. 

W rozwoju turystycznym obszaru LGD „Qwsi” i jego gmin istotne i aktualne są zapisy, 

zawarte w programie „Rychleby – Góry Złote, rozwój warunków przedsiębiorczości  

i turystyki”. Częśd z tych zapisów (jak cytowane poniżej) dotyczy bezpośrednio obszaru jako 

całości lub konkretnych gmin i zostanie włączona w działania zaplanowane w koncepcji 

rozwoju sieciowego markowego produktu turystycznego, opisanej w rozdziale IV niniejszej 

„Strategii”24: 

 stworzenie programu restauracji atrakcji turystycznych:  

o opracowanie strategicznego (do 2020 roku) programu odnowienia pałaców, 

dworów, zamków, 

o stworzenie programu  wież i punktów widokowych, 

o opracowanie programu współpracy z Kościołem przy renowacji zabytków 

sztuki sakralnej, 

o objęcie wsparciem innych zabytków bogatego dziedzictwa kulturowego 

obszaru Rychleby – Góry Złote (w obszarze gmin LGD „Qwsi”), 

o  podjęcie działao związanych z poprawą i rozwojem infrastruktury wzdłuż  

oraz wokół Szlaku Cysterskiego i Szlaku Królewny Marianny Oraoskiej, co jest 

obecnie realizowane w ramach transgranicznego projektu,  

o tworzenia infrastruktury wokół „Kopalni” w Złotym Stoku, 

o zagospodarowanie terenów pokopalnianych w Szklarach, w Gminie Ząbkowice 

Śląskie, 

 zagospodarowanie nieczynnych szlaków kolejowych: 

o renowacja wiaduktów i torowisk, 

o stworzenie kolei retro, 

o wykorzystanie niektórych nieczynnych tras kolejowych na szlaki rowerowe, 

 sied transgranicznych „żywych” muzeów: 

o restauracja muzeów (leżących na obszarze LGD „Qwsi”), 

o inwestowanie w nowe ekspozycje i współpraca z aktualnymi producentami, 

o stworzenie programów rekonstrukcji historycznych w muzeach (żywe 

ruchome projekcje muzealne), 

o otwarcie muzeów na turystów – zwiększenie dostępności oraz informacji, 

 zagospodarowanie zbiorników wodnych: 

o stworzenie „pojezierza nyskiego” wzdłuż osi Nysy Kłodzkiej w oparciu  

o mający powstad zbiornik w Gminie Kamieniec Ząbkowicki oraz istniejące  

w Topoli i Kozielnie, 
                                                             
24

 Strategia rozwoju przedsiębiorczości i turystyki”, w: „Rychleby - Góry Złote, rozwój warunków 

przedsiębiorczości i turystyki”, 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne na zlecenie Starostwa Powiatowego  

w Ząbkowicach Śląskich”, Ząbkowice Śląskie 2009, s. 50 
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o rozwój infrastruktury dla sportów wodnych na osi Nysy Kłodzkiej w gminach 

Bardo i Kamieniec Ząbkowicki, 

 wsparcie rozwoju infrastruktury dla turystyki aktywnej: 

o dalszy rozwój sieci transgranicznych szlaków pieszych, 

o dalszy rozwój transgranicznych ścieżek rowerowych, 

o zwiększenie dostępności szlaków, 

o stworzenie towarzyszącej infrastruktury przy szlakach, 

o opracowanie programu wsparcia na rzecz modernizacji i rozwoju schronisk 

przy szlakach, 

o opracowanie programu wsparcia rozwoju urządzeo rekreacyjno – sportowych, 

w tym wspieranie rozwoju takich urządzeo w bazie noclegowej (np. pomoc 

JST dla przedsiębiorcy w pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych na 

rozwój takich urządzeo w obiektach). 

Częśd z wymienionych działao (w tym dotyczące konkretnych gmin i podmiotów) mogą 

byd zrealizowane częściowo w ramach wdrażania niniejszej „Strategii”, jako zadania 

wspierające rozwój transgranicznego regionu Rychleby – Góry Złote. 
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II. Strategiczne obszary turystyki 

 

1. Strategiczne rynki produktowe 

 

Na poziomie niniejszego opracowania, czyli „Strategicznego planu rozwoju turystyki dla 

LGD „Qwsi” i powstania sieciowego produktu turystycznego” jednym z głównych dążeo jest 

opracowanie formalnych, koncepcyjnych i logistycznych założeo stworzenia spójnej oferty 

produktowej gmin stowarzyszonych z LGD „Qwsi”. Chodzi tutaj o markowy, sieciowy produkt 

turystyczny, którego wykreowanie zostało zapisane i usankcjonowane w drugim celu 

strategicznym.  

W ramach poniższego opracowania zaproponowana zostanie koncepcja produktu 

turystycznego, wraz ze wskazaniami do wdrożenia i promocji. Koncepcja ta rozwinięta 

została w rozdziale trzecim. Propozycje sieciowych markowych produktów turystycznych 

uwzględniają następujące aspekty: 

 analizę częstości występowania i atrakcyjności walorów turystycznych obszaru, 

 identyfikację kluczowych rodzajów i form turystyki, wskazanych w części I, 

 typologię produktów turystycznych, 

 analizę docelowych odbiorców, w tym w oparciu o uzyskany w badaniach 

bezpośrednich model zachowao turystów, 

 analizę portfelową produktów turystycznych obszaru jako całości, 

 planów rozwoju infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej w gminach obszaru, 

 trendów i prognoz UNWTO i WTTC, w tym w odniesieniu do preferencji modelu 

spędzania wolnego czasu, warunkujących rozwój produktu turystycznego, 

 wskazaniach dot. produktów turystycznych, zawartych w projekcie „Rychleby – Góry 

Złote”, dotyczących gmin obszaru, 

 pozycji produktów turystycznych obszaru na tle Dolnego Śląska wg „Aktualizacji 

programu rozwoju turystyki województwa dolnośląskiego”. 

W oparciu o przedstawione w punktach źródła odniesienia zaproponowana została 

koncepcja produktów turystycznych. Punktem wyjścia do jej opracowania jest 

zidentyfikowanie strategicznych rynków produktowych dla obszaru LGD „Qwsi”. Strategiczne 

rynki produktowe rozumied należy jako rodzaje i formy turystyki o priorytetowym znaczeniu, 

które rokują najkorzystniej na przyszłośd i koncentracja na nich jest najkorzystniejsza dla 

rozwoju turystyki. Są to główne kategorie produktowe i warianty produktów turystycznych, 

na których oparta zostanie wspomniana koncepcja.  

Dla obszaru LGD „Qwsi” wyodrębnionych zostało dziesięd obszarów produktowych, 

ujętych wg form uprawiania turystyki. Obszary te zostały scharakteryzowane, opisane  

i ocenione pod względem atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności. Następnie analiza 

portfelowa wskazała na obszary o obecnym znaczeniu priorytetowym oraz rozwojowym 
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potencjale. Wykazano, że istotne znaczenie ma turystyka weekendowa (kategoria 

wyodrębniona z uwagi na długośd spędzania wolnego czasu), która jest obecnie istotna,  

a znaczenie jej będzie rosło w przyszłości. Na podstawie wnioskowania analitycznego 

priorytetowe znaczenie dla rozwoju turystycznego obszaru będą miały następujące rynki 

produktowe: 

 

Turystyka miejska, wiejska i kulturowa & religijna i pielgrzymkowa – „kultura  

& historia” jest kategorią, która ma szanse byd jedną z najważniejszych w rozwoju 

turystycznego obszaru. Już obecnie analiza portfelowa wskazała na największy udział  

w turystyce gmin obszaru właśnie turystyki miejskiej, wiejskiej i kulturowej. Jest to 

spowodowane dużym nasyceniem walorami i atrakcjami kulturowymi, bogatą historią  

i położeniem na szlakach o znaczeniu ponadlokalnym i międzynarodowym. Dodatkowo 

potencjał tego rodzaju turystyki wzmacnia fakt, że gminy LGD „Qwsi” mają istotne znaczenie 

na mapie turystyki religijnej i pielgrzymkowej w skali ponadlokalnej. Odkrywanie dziedzictwa 

kulturowego związane jest również z turystyką religijną o charakterze poznawczym, a także 

udziałem w imprezach kulturalnych (przede wszystkim kultury „wysokiej”, popularyzujących 

historię i dziedzictwo kulturowe gmin obszaru).  

Oparcie się na tym rodzaju turystyki oferuje całoroczne atrakcyjne imprezy, pakiety 

zwiedzania, szlaki kulturowe obejmujące wszystkie gminy obszaru. Włączenie imprez 

kulturalnych (również masowych – rozrywkowych) do tej kategorii skupiad się powinno na 

kalendarzu imprez cyklicznych, które będą realizowane w weekendy od maja do września na 

terenie wszystkich gmin obszaru LGD „Qwsi”. Koncentracja na tej kategorii ma spowodowad, 

że obszar LGD „Qwsi” postrzegany będzie jako wiejsko-miejska „enklawa kulturowa” 

Dolnego Śląska, gdzie warto przyjechad i spędzid weekend. Elementem wyróżniającym tę 

kategorię w skali obszaru jest ponadregionalny (a często międzynarodowy i transgraniczny) 

charakter atrakcji i punktowe nasycenie wybitnymi atrakcjami historycznymi i kulturowymi, 

które leżą na szlakach (Cysterski, Bursztynowy, Marianny Oraoskiej). 

 

Transgraniczna turystyka aktywna, specjalistyczna i przygodowa z elementami 

krajoznawstwa – „aktywna przygoda & przyroda” opiera się przede wszystkim na specyfice 

położenia – transgraniczne położenie na szlakach turystycznych, traktowane jako wada może 

stad się zaletą i silną stroną obszaru. Przechodzenie przez gminy obszaru LGD „Qwsi” 

międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, położenie na Nysą Kłodzką, nadgraniczne 

góry (które powinny turystycznie łączyd, nie dzielid) warunkują istnienie walorów dla 

turystyki aktywnej i specjalistycznej, opisanych w rozdziale I. Walory te w połączeniu  

z atrakcjami i obiektami dla turystyki aktywnej (m.in. „Kopalnia Złota”, Skalisko, wytyczone i 

oznakowane trasy rowerowe, górskie piesze, szlak kajakowy Nysy, planowany tor kajakowy 

w Bardzie) stwarzają bardzo dobre warunki dla rozwoju tej kategorii. Na znaczeniu zyskiwad 

będzie również sport i imprezy sportowe, mieszczące się w tej kategorii.  
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Duża konkurencja w ramach turystyki aktywnej i fakt, że każda gmina chce byd „aktywna” 

powoduje koniecznośd wyróżnienia i wyraźnego spozycjonowania tej kategorii w odniesieniu 

do obszaru LGD „Qwsi”. Ideą przewodnią będzie tutaj oparcie się na „enklawie zielonego 

złota” – tradycji górnictwa złota i obecnej działalności Kopalni Złota, bogactwu minerałów, 

specyfice klimatu i położenia „podgórskiej enklawy” Sudetów, jaką jest obszar LGD „Qwsi”.  

Z tego względu turystyka aktywna w ofercie powinna byd łączona z krajoznawstwem – 

przede wszystkim odkrywaniem walorów przyrodniczych gmin obszaru – związanych 

zarówno z położeniem w dolinie Nysy Kłodzkiej, jak też w Górach Bardzkich i Złotych.  

W ramach tej koncepcji znajdzie kontynuację i rozwinięcie produkt „Między Złotem  

a Srebrem”. 

 

Turystyka wypoczynkowa i agroturystyka z elementami krajoznawstwa – „złoty 

wypoczynek w enklawie zielonego złota” opiera się na walorach wypoczynkowych  

i krajobrazowych gmin obszaru – łagodnym klimacie o właściwościach zdrowotnych, 

położeniu na Przedgórzu Sudeckim, w Górach Bardzkich i Złotych oraz nad Nysą Kłodzką. 

Walory te, w połączeniu z wiejsko – miejskim charakterem gmin obszaru stwarzają warunki 

do wypoczynku nad wodą, w górach i na wsi. Szczególnie istotne znaczenie ma tutaj 

agroturystyka i ekoturystyka, związana z rolniczym charakterem gmin. Ta forma turystyki 

rozwija się obecnie w gminach Bardo, Złoty Stok i Kamieniec Ząbkowicki. Wypoczynkowe 

pobyty w gospodarstwach agroturystycznych i ekoturystycznych mają szansę stad się jednym 

z 3 wiodących filarów turystyki obszaru LGD „Qwsi”. Ta kategoria turystyki jako jedyny 

stwarza możliwośd oferty pobytowej dla pobytów średnio i długookresowych 

(weekendowych i dłuższych – szczególnie latem). Powinien on byd łączony z turystyką 

krajoznawczą – poznawaniem i odkrywaniem atrakcji przyrodniczych i kulturowych gmin 

obszaru, położonych w szczególności na obszarach wiejskich. Ten rodzaj turystyki, 

projektowany jako ten o kluczowym znaczeniu dla aktywizacji gospodarczej mieszkaoców 

obszarów wiejskich gmin LGD „Qwsi” wymaga jednak dużego (zaplanowanego  

i zorganizowanego) wysiłku, w tym stworzenia lokalnego produktu kulinarnego.  

Szansą jest aktywizacja społeczności lokalnych, legalizacja i formalizacja działao kół 

gospodyo, zgłaszanie i certyfikowanie produktów lokalnych w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Dolnośląskiego, uświadamianie korzyści płynących z tworzenia gospodarstw 

agroturystycznych, ekoturystycznych i oferowania usług typu pokoje gościnne (jeśli 

zainteresowana osoba nie może ze względów formalnych prowadzid działalności 

agroturystycznej). Oparciem są już funkcjonujące gospodarstwa, tradycje, zwyczaje  

i produkty kultywowane na obszarach wiejskich gmin stowarzyszonych z LGD „Qwsi” 

(potencjał ten został opisany w części analitycznej). Agroturystyka i ekoturystyka są tymi 

formami turystyki, które stosunkowo najszybciej połączyd mogą interesy rozwoju 

turystycznego z rozwojem gospodarczym obszarów wiejskich LGD „Qwsi”. 
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Opisane wyżej trzy strategiczne rynki produktowe dla rozwoju turystycznego LGD „Qwsi” 

łączą ze sobą i różne rodzaje i formy uprawiania turystyki, w ujęciu dominującego motywu 

pobytu turystycznego. W dalszej części (kolejny rozdział) dla zdefiniowanych rodzajów 

turystyki przyporządkowane zostały segmenty turystów i jednodniowych odwiedzających. 

Przedstawione rynki produktowe znajdują się w różnych obszarach turystycznych, związane 

są z różnym stopniem aktywności turystycznej i są adresowane do różnych grup odbiorców. 

Należy pamiętad, że mieszanie segmentów w turystyce jest zawsze ryzykowane. Oznacza to, 

że np. oferta Barda, która mieści się w kategorii rynku strategicznego „kultura & historia” 

oraz „aktywna przygoda i przyroda” adresowane jest do różnych, często mających cechy  

i potrzeby na dwóch biegunach grup odbiorców. Ważne jest, aby rozwój każdego z trzech 

wymienionych strategicznych rynków produktowych rozwijał się w taki sposób, aby nie 

blokowad i nie wpływad negatywnie na rozwój pozostałych. Wymaga to takiego 

zaprogramowania oferty i działao w obszarze zagospodarowania turystycznego, aby 

aktywnośd turystyczna w ramach tych rynków nie pozostawała w konflikcie. 

W oparciu o opisane strategiczne rynki produktowe zaproponowana została koncepcja 

sieciowych markowych produktów turystycznych obszaru LGD „Qwsi”. Propozycja tych 

rynków, łączenia w ramach nich różnych (lecz pasujących do siebie i uzupełniających się 

nawzajem) form i motywów aktywności turystycznej miała na względnie obrócenie w atut 

tranzytowego i transgranicznego położenia i próbę stworzenia takiej oferty sieciowych 

markowych produktów turystycznych na ich podstawie, aby móc skutecznie zatrzymad 

turystę docelowo co najmniej na weekend, a w przypadku turystyki wypoczynkowej, 

agroturystyki i ekoturystyki w sezonie letnim również na dłuższe pobyty wakacyjne (jest to 

oczywiście uwarunkowane rozwojem bazy noclegowej).  

Niemniej, należy zwrócid uwagę, że najistotniejszym obszarem działalności gmin obszaru 

LGD „Qwsi” i samego Stowarzyszenia powinna byd koncentracja na turystyce weekendowej. 

Dlatego produkty turystyki weekendowej, będące specyficznym „mixem ofertowym” – 

zróżnicowanym komponentem różnych składowych oferty turystycznej gmin obszaru (został 

on opisany w części analitycznej niniejszego opracowania), powinny byd przedmiotem 

szczególnej uwagi w polityce turystycznej obszaru LGD „Qwsi”. 

Duże znaczenie ma tutaj absorpcja części ruchu turystycznego, kierującego się ze strony 

Wrocławia droga krajowa nr 67 i ze Śląska nr 46. Ważna jest również współpraca na zasadzie 

komplementarności z Ziemią Kłodzką. Gminy obszaru LGD „Qwsi” posiadają walory, których 

nie posiada Ziemia Kłodzka i na odwrót – włączenie do oferty krajoznawczej Ziemi Kłodzkiej 

oraz Gminy Stoszowice wzmacnia potencjał turystyczny obszaru LGD „Qwsi”. Z tego względu 

oba subregiony nie są na tej płaszczyźnie wobec siebie konkurencyjne, a współpraca może 

przynieśd pożądane korzyści w postaci wzrostu ruchu turystycznego. Podobnie, 

„naturalnym” rynkiem dla obszaru jest Aglomeracja Wrocławska. Przedstawione wskazówki 

zostaną uwzględnione w koncepcji sieciowych markowych produktów turystycznych. 
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2. Pozycjonowanie oferty turystycznej 

 

Przy charakteryzowaniu turystycznych strategicznych rynków produktowych obszaru LGD 

„Qwsi” zaznaczono, że rynki te – definiujące kategorie aktywności turystycznej wymagają 

wyraźnego spozycjonowania i wyróżnienia spośród oferty destynacji konkurencyjnych.  

W części pierwszej w rozdziale poświęconym analizie konkurencji znalazły się odniesienia do 

obecnej alokacji pozycji konkurencyjnej obszaru LGD „Qwsi”. Pozycja konkurencyjna oferty 

turystycznej obszaru LGD „Qwsi” rozumiana powinna byd jako sposób jej postrzegania  

w stosunku do innych obszarów turystycznych i ich oferty oraz zweryfikowanie wiedzy oraz 

ustalenie, jaką pozycję i względem kogo chce obszar docelowo posiadad w przyszłości. 

Poznanie sposobu postrzegania przez odbiorców oferty turystycznej, jej atrakcyjności  

i konkurencyjności warunkowad będzie sukces w wdrażaniu koncepcji sieciowych 

markowych produktów turystycznych i wyróżnienie turystyczne obszaru LGD „Qwsi”.  

Niezbędne jest określenie strategicznej koncepcji pozycjonowania oferty turystycznej 

obszaru LGD „Qwsi”, traktowanego docelowo jako spójnego subregionu turystycznego. 

Pozycjonowanie - sposób postrzegania oferty turystycznej obszaru (kompozycji obietnicy, 

korzyści i cech dla docelowego odbiorcy) w odniesieniu do oferty destynacji 

konkurencyjnych. Ma to doprowadzid do osiągnięcia takiej pozycji, gdzie obszar LGD „Qwsi” 

zajmie wyróżniające miejsce (wizerunek) w świadomości docelowych odbiorców jego oferty 

turystycznej. 

Dla obszaru LGD „Qwsi” spośród istniejących strategii pozycjonowania 

najodpowiedniejsza jest ta, która koncentruje się na wyeksponowaniu wiązki obietnicy, 

korzyści i cech oferty turystycznej, znajdując jednocześnie dla tej oferty niszę i wyraźnie 

alokując ją względem destynacji konkurencyjnych. Istotne jest zrozumienie i 

zaakceptowanie, że turystyka na obszarze LGD „Qwsi” nie będzie miała cech turystyki 

masowej, gdyż jest to sprzeczne z charakterem i wizją rozwoju obszaru. Jest to raczej 

turystyka o charakterze niszowym, specyficznym, opartym na akcentowaniu punktów 

parytetu i wyróżnienia z destynacjami konkurencyjnymi, w tym sąsiadującymi z obszarem 

LGD „Qwsi”. 

Koncepcja pozycjonowania powinna rozwijad obietnicę i korzyści wynikające z wizji i misji 

turystycznych obszaru, przedstawionych na wstępie części strategicznej. Istotne są również 

cechy i atrybuty wizerunku turystycznego, które zostały zaproponowane przy formułowaniu 

wizji i misji (obszar LGD „Qwsi”, jako: gościnny, naturalny, spokojny, podgórski, tajemniczy, 

pachnący lasem i zbożami, malowniczy). Takie cechy dają bardzo emocjonalny,  

a jednocześnie fizyczny i zmysłowy obraz obszaru. Każdy z sieciowych markowych produktów 

turystycznych nawiązywad będzie w swojej konstrukcji do zaproponowanej wiązki cech 

wizerunkowych. Jednocześnie, każdy z produktów posiadad będzie swoją własną wyrazistą 

koncepcję wyróżnienia. Łącznie dadzą one unikalną koncepcję wyróżników dla 
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spozycjonowania opartego na koncepcjach „kultura & historia”, „aktywna przygoda & 

przyroda” oraz „złoty wypoczynek w enklawie zielonego złota”.  

Dwie pierwsze kategorie – strategiczne rynki produktowe stanowią filary oparcia 

koncepcji pozycjonowania oferty turystycznej obszaru LGD „Qwsi”. Wprawdzie przy 

definiowaniu strategicznych rynków produktowych wskazywana została istotna docelowo 

rola turystyki wypoczynkowej, agroturystyki i ekoturystyki z elementami krajoznawstwa 

(„złoty wypoczynek w enklawie zielonego złota”), jednak potencjał tej kategorii nie jest  

(i w najbliższym czasie nie będzie) na tyle silny, aby w oparciu o niego zbudowad 

wyróżniającą pozycję konkurencyjną. Poza tym, trudno wyróżnid się w oparciu  

o agroturystykę, konkurując w tej kategorii z posiadającą silnie rozwiniętą bazę 

agroturystyczną, tradycje i lokalne produkty LGD Kłodzka Wstęgą Sudetów, działającej na 

obszarze Ziemi Kłodzkiej.  

Kategoria strategicznego rynku produktowego „kultura i historia” jest i będzie miała 

wiodące znaczenie dla turystyki obszaru. Istotne jest, aby skutecznie rozwinąd w postaci 

oferty sieciowego markowego produktu turystycznego tę kategorię. Może ona stad się 

jeszcze bardziej konkurencyjna dzięki renowacji i udostępnianiu zabytków, w tym sakralnych, 

podnoszenia atrakcyjności muzeów, edukacji historycznej, rozwoju turystyki religijnej  

i pielgrzymkowej, a przede wszystkim w oparciu o atrakcyjny cykl imprez kulturalnych, 

sławne postacie (historyczne i legendarne) związane z obszarem i odwołujące się do nich 

produkty – Marianna Oraoska, Michael Willmann, Frankenstein. Ważne jest, aby dziedzictwo 

historyczne i kulturowe wiązad z wiejsko – miejskim charakterem obszaru. 

Kategoria „aktywna przygoda & przyroda” odnosi się do specyfiki turystyki aktywnej 

gmin obszaru. Aby jednak ta turystyka była atrakcyjna, musi zostad niejako „wzmocniona” 

charakterystycznymi cechami wizerunkowymi (zaproponowanymi wyżej) oraz oparta na 

wyróżniających walorach krajobrazowych i krajoznawczych naturalnych, unikatowych 

miejscach i atrakcjach charakterystycznych dla tego rodzaju turystyki. Pierwszoplanową rolę 

odgrywad będzie bogactwo minerałów, kruszców i kruszyw Przedgórza Sudeckiego  

z najważniejszymi jego elementami, czyli „Kopalnią Złota” i złożami chryzoprazów (rozwinięty 

w produkcie „enklawa zielonego złota”). Krajobrazowe znaczenie Nysy Kłodzkie (przełom 

przez Góry Bardzkie) i związane z rzeką walory dla turystyki aktywnej i sportu uzupełniają 

potencjał wyróżnienia tej kategorii.  

Docelowa pozycja turystyczna konkurencyjna obszaru LGD „Qwsi” będzie się opierad na 

postrzeganiu obszaru jako swoistej „enklawy turystycznej” oferującej bogactwo przeżyd  

i doznao, wiedzy, obcowania z kulturą w spokojnym i malowniczym otoczeniu obszarów 

wiejskich LGD „Qwsi”. Jednocześnie jest to zaproszenie do przygody w kontakcie z naturą, 

równie spokojną oraz gościnną, tajemniczą, pachnącą lasem i złożami. Koncepcja 

pozycjonowania ma spełnid obietnicę zawartą w misji i doprowadzid do tego, że turystyka 

stanie się istotnym wsparciem rozwoju gospodarczego obszaru LGD „Qwsi”. Pomoże  

w optymalny sposób wykorzystad posiadany potencjał, a jednocześnie będzie chronid walory 
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naturalne i wyeksponuje zaproponowane cechy wizerunkowe. Wdrożenie koncepcji 

sieciowych markowych produktów turystycznych ma pomóc w rezultacie zrealizowad te 

zamierzenia. 

Poniższy wykres, będący mapą percepcji docelowej pozycji konkurencyjnej oferty 

turystycznej obszaru LGD, pokazuje, jakie miejsce w stosunku do destynacji konkurencyjnych 

zajmowad powinien obszar pod względem opisanych wyżej dwóch wiodących kategorii: 

„kultura & historia” oraz „aktywna przygoda & przyroda”. Zawsze należy podkreślad 

charakter obszaru, opisany w cechach wizerunkowych, który pokazuje, że obszar LGD „Qwsi” 

to spokojny, wiejski pejzaż w którym odnaleźd można perły w postaci niezwykłych atrakcji 

naturalnych i kulturowych, obszar, który zachęca do odkrywania tych atrakcji, jak również do 

wypoczynku w ciszy wśród malowniczych pól i lasów. 

 
Rysunek 12: Pozycjonowanie oferty turystycznej obszaru LGD „Qwsi” względem innych destynacji 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

W oparciu o sugerowaną koncepcję pozycjonowania budowana będzie przewaga 

konkurencyjna oferty turystycznej obszaru LGD „Qwsi” i docelowo powinna zostad osiągnięta 

wskazana pozycja (jak na wykresie, rysunek 12). 



 
 

80 
2BA – szkolenia i doradztwo strategiczne „Strategia turystyczna” dla LGD „Qwsi”     -     www.2ba.pl 

III. Odbiorcy oferty turystycznej obszaru LGD „Qwsi” 

 

1. Wiodące segmenty odbiorców 

 

Przeprowadzenie badao postaw i preferencji turystów odwiedzających obszar LGD 

„Qwsi”, wykonane w ramach „Badao i analizy obszaru objętego LSR dla LGD „Qwsi”” stanowi 

fundament do oceny zapotrzebowania na produkty turystyczne, czyli zdefiniowanie 

segmentów rynku turystycznego dla obszaru i jego produktów oraz ujednolicenie wstępnych 

założeo dla produktu turystycznego, zasygnalizowanych w strategicznych rynkach 

produktowych. Aby móc opracowad ostateczną postad koncepcji produktu turystycznego, 

należy przeprowadzid proces segmentacji.  

Pod nazwą segmentacji rozumied należy podział rynku turystycznego na względnie 

jednorodne grupy odbiorców, które pod względem podobieostwa cech ujawniają podobny 

popyt na podobne kategorie produktu turystycznego i warianty produktowe. Segmentacja 

ma na celu wybór segmentów rynku (pod względem demograficznym i psychospołecznym), 

najlepiej odpowiadających ofercie turystycznej obszaru LGD „Qwsi” (w tym 

zidentyfikowanym strategicznym rynkom produktowym i koncepcji pozycjonowania) oraz 

funkcjonującym przedsiębiorstwom turystycznym. 

Wychodząc od teorii postępowania segmentacyjnego i wyborze kryteriów segmentacji 

oraz wyników badao postaw i preferencji turystów odwiedzających obszar w zakresie 

produktu turystycznego, ustalono, że dla turystyki LGD „Qwsi” strategicznymi rynkami wg 

kryterium geograficznego i psychograficznych będą cztery segmenty turystyczne. Zostały one 

wyodrębnione na podstawie przeprowadzonych badao turystów przeprowadzonych dla LGD 

„Qwsi”, znajomości trendów oraz analizy badao prowadzonych cyklicznie przez Dolnośląską 

Organizację Turystyczną. Dane te pozwoliły na wyodrębnienie segmentów oraz 

przyporządkowanie im najlepszej z punktu widzenia ich potrzeb i preferencji oferty. Wiodące 

segmenty turystyczne dla obszaru LGD „Qwsi” są następujące: 

 

 kulturowy - pasjonat 

 kulturowo – religijny 

 aktywny – odkrywca 

 eko – wypoczynkowy  

 

 

Kulturowy - pasjonat – segment ten będzie odbiorcą produktów turystycznych  

z kategorii „kultura & historia”. Gminy wiejskie i wiejsko-miejskie obszaru LGD „Qwsi” są 

bogate w zabytki architektury i budownictwa – zarówno świeckiego, jak i sakralnego. Są to 

zabytkowe zamki, pałace i dwory oraz ich ruiny, parki, kościoły i kapliczki, miejsca 
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pielgrzymkowe, ruchome zabytki sakralne, będące przedmiotem kultu. Problemem jest to, że 

duża częśd obiektów (w tym ruin) jest niedostępna, a przez to jej znaczenie dla turystów jest 

mniejsze (trudno w produkcie turystycznym proponowad zwiedzanie obiektu, którego 

zwiedzanie jest niemożliwe lub utrudnione). Dlatego w pierwszej kolejności oferta dla tego 

segmentu stworzona zostanie w oparciu o te walory i atrakcje kulturowe na terenie gmin 

obszaru, które są możliwe do zwiedzania oraz atrakcje obszaru Rychleby – Góry Złote.  

Atrakcyjne, całoroczne imprezy i wydarzenia, oparcie się na szlakach już istniejących  

i powstających (Cysterski i Marianny Oraoskiej), ofertę zwiedzania z przewodnikiem znanych 

i mniej znanych miejsc, edukacja kulturalno-historyczna, dostępne i „żyjące” muzea, dążenie 

do renowacji zabytków będących w rękach samorządów gminnych, wspieranie renowacji 

zabytków kościelnych i prywatnych stanowid będą ofertę dla tego segmentu. Ważne będzie 

skupienie się na imprezach kulturowych i wydarzeniach zorganizowanych wokół szlaków  

i atrakcji, które będą interesujące dla turysty i przyciągną go na weekend. Atrakcyjnośd tego 

segmentu związana jest z rosnącym popytem na produkty turystyki kulturowej, miejskiej  

i wiejskiej oraz prognozowanymi przez UNWTO i WTTC zmianami w zakresie modelu 

zachowao turysty. Turystyka miejska i  kulturowa przeżywa obecnie wzrost zainteresowania, 

a w przypadku LGD „Qwsi” ma ona swoją specyfikę związaną z położeniem i charakterem 

obszaru. Ponieważ wzrasta udział w rynku tego rodzaju turystyki i jednocześnie mobilnośd 

turystów, będzie również wpływad na strukturę omawianego segmentu w turystyczne gmin 

LGD „Qwsi”. 

Charakterystyczne cechy segmentu:  

 turysta indywidualny, zorganizowane grupy o różnej liczebności – zarówno wycieczki 

20-50 osobowe (dominują), jak też grupy przyjaciół, znajomych, rodziny,  

 podróżuje autokarem wycieczkowym (grupy wycieczkowe), rzadziej autobusem 

kursowym, natomiast turysta indywidualny podróżuje przeważnie samochodem 

osobowym, 

 zwiedza lub bierze udział w imprezie lub wydarzeniu kulturalnym, często przebywa na 

obszarze LGD „Qwsi” tranzytem, jadąc np. na Ziemię Kłodzką lub do Czech, 

 mieszka w odległości do 1,5 godzin jazdy samochodem (jeśli przyjeżdża celowo na 

obszar lub jedzie na Ziemię Kłodzką i przebywa tranzytem), 

 nie korzysta najczęściej z noclegów (przejeżdża tranzytem) lub spędza jeden nocleg  

w dostępnej bazie noclegowej (głównie w Bardzie, Złotym Stoku,  

ew. w Ząbkowicach Śląskich), 

 zróżnicowany dochód, 

 zróżnicowany wiek od 18+ – zarówno zorganizowane grupy młodzieży, ludzie młodzi, 

jak również osoby w średnim wieku, 

 aktywnośd segmentu – w weekendy od wiosny do jesieni z nasileniem w wakacje, 
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Celem dla LGD „Qwsi” jest stworzenie dla tego segmentu atrakcyjnej oferty imprez  

i zwiedzania, które przyciągną osoby mieszkające do 3 godzin jazdy samochodem na 

weekend. Należy stworzyd w ramach koncepcji sieciowych markowych produktów 

turystycznych ofertę, która skutecznie zachęci i zatrzymad turystów na weekend. Należy tu 

uwzględnid obecne ograniczenia w rozwoju bazy noclegowej, jak przede wszystkim swojego 

rodzaju niszowośd oferty obszaru LGD „Qwsi” i to, że jest to oferta dla prawdziwych 

pasjonatów. 

 

 

Kulturowo – religijny – segment ten związany jest z atrakcjami i walorami dla turystyki 

religijnej i pielgrzymkowej. W ramach tego segmentu wyodrębnid można dwa podsegmenty 

– pielgrzymkowy (głównym motywem jest pielgrzymka do miejsc kultu, przede wszystkim 

Barda do Cudownej Figurki lub Szlakiem Cysterskim Ziemi Ząbkowickiej przez Bardo, 

Kamieniec Ząbkowicki i Henryków) oraz podsegment krajoznawczo – religijny 

zainteresowany przede wszystkim poznawaniem zabytków sakralnych, w które bogate są 

miasta i wsie obszaru LGD „Qwsi” (turystyka poznawcza o charakterze religijnym). 

Podsegmenty te są zróżnicowane pod względem profilu i oczekiwao, zaś drugi podsegment 

niektórymi cechami zbliża się do kulturowego – pasjonata, z tą różnicą, że w tym przypadku 

głównym obszarem zainteresowao są zabytki sakralne. 

Cechy podsegmentu pielgrzymkowego: grupy zorganizowana (20 – 50 osób), rzadziej 

turysta indywidualny, podróżujące przede wszystkim autokarem wycieczkowym,  

w zróżnicowanym wieku, przy czym dominują osoby w wieku 45+, a następnie młodzież 

oazowa o zróżnicowanych odchodach. Ten typ odbiorcy skłonny jest do docelowego miejsca 

kultu przyjechad nawet z dalszej odległości, korzysta z taniej i bardzo taniej bazy noclegowej 

(np. miejsc noclegowych oferowanych przez instytucje i organizacje kościelne w Bardzie)  

i wydaje niewielką ilośd pieniędzy na usługi gastronomiczne, nie korzysta również z innych 

usług turystycznych. Aktywnośd potencjalnie całoroczna, jednak z nasileniem w ciepłych 

porach roku, a miejsce zamieszkania nie ogranicza się do terenu w promieniu 100 km. Celem 

w odniesieniu do tego podsegmentu jest zainteresowanie jego uczestników skorzystaniem  

z oferty gastronomicznej i zwiedzania atrakcji kulturowych. 

Cechy podsegmentu krajoznawczo – religijny: przede wszystkim turysta indywidualny 

podróżujący samochodem osobowym, rzadziej autobusem kursowym lub pociągiem, oraz 

zorganizowane grupy wycieczkowe podróżujące przede wszystkim autokarem, które w 

swoich programach mają obiekty na Szlaku Cysterskim w Henrykowie, Bardzie, Kamieocu 

Ząbkowickim. Pobyty najczęściej tranzytowe lub z jednym noclegiem w dostępnej bazie 

(często poza terenem gmin obszaru, np. na Ziemi Kłodzkiej), dochód zróżnicowany, odbiorca 

o dochodach ok. średniej krajowej, zamieszkały w promieniu do 100 od obszaru LGD „Qwsi”. 

Aktywnośd segmentu: lato i długie weekendy oraz weekendy od wiosny do jesieni. Celem  
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w stosunku do tego podsegmentu jest stworzenie oferty zwiedzania i udziału w atrakcyjnych 

imprezach i wydarzeniach, popularyzujących turystykę religijną o charakterze poznawczym. 

 

 

Aktywny - odkrywca – obszar LGD „Qwsi”, jako nadgraniczny tranzytowy obszar na 

Przedgórzu Sudeckim oraz Górach Bardzkich i Złotych, pomimo tego, że uznawany w części 

za mało urozmaicony i monotonny, obfituje w bardzo atrakcyjne walory naturalne i atrakcje 

stworzone w oparciu o walory naturalne, bogactwa mineralne (w tym złoża chryzoprazów  

i wyrobiska po złożach złota). Lasy, posiadająca specyficzne cechy flora i fauna (np. lasy 

bukowe i żyjące w Górach Bardzkich muflony), dobrze oznakowane szlaki turystyczne  

o różnym stopniu trudności stwarzają warunki do stworzenia oferty dla tego segmentu. 

Obszar LGD „Qwsi” ze swoim, podkreślanym wcześniej niszowym charakterem, który 

należy rozumied, że nie jest to teren dla turystyki masowej i całorocznej, lecz adresowanej do 

specjalnych segmentów i nisz widoczny jest właśnie w odniesieniu do strategicznego rynku 

produktowego „aktywna przygoda & przyroda” i odbiorcy oferty – aktywnego odkrywcy. Aby 

byd konkurencyjnym dla innych destynacji, w tym Ziemi Kłodzkiej, obszar LGD „Qwsi”  

w komunikacji z tym segmentem turystów powinien eksponowad wartości zawarte  

w propozycji pozycjonowania i cechy, poprzez które wyróżniają się produkty rynku „aktywna 

przygoda & przyroda”. 

Cech segmentu:  

 turysta indywidualny, podróżujący w grupach 4 – 10 osobowych przyjaciół i/lub 

znajomych oraz zorganizowane grupy wycieczkowe (młodzież szkolna, studenci, 

grupy pasjonatów przyrody), 

 wiek typowego przedstawiciela tego segmentu to 18+ i zróżnicowane dochody, 

 zwiedza atrakcje i walory z kategorii „aktywna przygoda & przyroda” przy okazji jadąc 

na Ziemię Kłodzką/z Ziemi Kłodzkiej lub do Czech 

 mieszka w odległości do 1,5 godzin jazdy samochodem (jeśli przyjeżdża celowo na 

obszar lub jedzie na Ziemię Kłodzką i przebywa tranzytem) – jest to szukający 

kontaktu z naturą i chcący zobaczyd coś interesującego mieszkaniec Aglomeracji 

Wrocławskiej, 

 aktywnośd segmentu – w weekendy od wiosny do jesieni z nasileniem w wakacje, 

 to „poszukiwacz przygód”, odkrywający tajemnice natury, ale też poszukujący ciszy, 

spokoju, kontaktu z przyrodą, który potrafi docenid walory obszaru LGD „Qwsi”, 

 w tym segmencie znajdują się również osoby, które są zainteresowane łagodną 

rekreacją i sportem, lecz krajoznawstwo oraz poznawanie naturalnych walorów jest 

głównym motywem przyjazdu. 
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Cele dla tego segmentu: interesująca oferta zwiedzania, edukacyjna i imprez 

krajoznawczych jest w stanie przyciągnąd i zatrzymad na weekend turystę zamieszkałego  

w odległości 2-3 h jazdy samochodem (czyli do 300 km). Wsparciem może byd włączenie 

oferty w ramach transgranicznego obszaru Rychleby-Góry Złote i Ziemi Kłodzkiej. 

 

 

Eko - wypoczynkowy – obszar LGD „Qwsi” może byd bardzo dobrym miejscem 

wypadowym dla weekendowego i wakacyjnego wypoczynku dla grupy turystów, którzy 

chcąc uciec od tłoku i hałasu znanych destynacji Ziemi Kłodzkiej, a bliskośd Aglomeracji 

Wrocławskiej. Dla tego segmentu czynniki te mogą byd istotne i przeważyd na korzyśd gmin 

obszaru LGD „Qwsi”. Analiza bazy noclegowej pokazuje, że gminy obszaru posiadają najlepiej 

rozwiniętą bazę dla agroturystyki i ekoturystyki, a walory i koncepcja pozycjonowania 

świadczą o tym, że ta kategoria produktowa może byd bardzo konkurencyjna względem 

oferty Ziemi Kłodzkiej, Ziemi Ząbkowickiej i Gór Sowich. Znaczenie tutaj mają wskazywane 

cechy wizerunkowe i korzyści ze skorzystania z oferty wypoczynku na obszarze LGD „Qwsi”. 

Opisywany segment wywodzi się z tradycyjnej letniej turystyki wypoczynkowej, a obszar 

LGD „Qwsi” stwarza dobre warunki do wypoczynku na wsi, w lesie, nad wodą w górach – 

zapewnia spokój, ciszę, łagodny klimat i czyste powietrze. Atutem tego wypoczynku jest 

tranzytowy charakter – położenie na szlakach komunikacyjnych i blisko Czech powodują, że 

można jednocześnie zwiedzad bogate kulturowo i przyrodniczo miejsca w otoczeniu obszaru 

LGD „Qwsi”. Ograniczeniem jest tutaj niedostateczny rozwój bazy noclegowej  

i gastronomicznej oraz sezonowośd – przede wszystkim wakacje i ciepłe weekendy od wiosny 

do jesieni. Te ograniczenia w zestawieniu z prognozami i zmianami w zakresie modelu 

zachowao turystów świadczą, że segment ten ewoluowad będzie w kierunku połączenia 

wypoczynku i aktywności. Bardzo istotne jest, aby stworzyd więc atrakcyjną ofertę spędzania 

czasu, szczególnie na niepogodę. 

Cechy segmentu: 

 rodziny z dwójką lub trójka dzieci i grupy przyjaciół/znajomych 3-5 osób,  

 wiek 25+, o dochodzie zróżnicowanym, szukający noclegów w klasie ekonomicznej,  

 pobyty średniookresowe – weekendowe i długookresowe letnie, 

 korzystający z ekonomicznych punktów gastronomicznych o zróżnicowanym menu, 

żywiący się w lokalnych sklepach, chętnie decydujący się na tzw. „obiady domowe”, 

jeśli zostaną zaproponowane, 

 preferuje zróżnicowane atrakcje kulturalne, rozrywkowe i sportowe, chce wiedzied, 

że będzie mógł skorzystad z oferty dodatkowej, jeśli będzie miał taką potrzebę, 

 chętnie wybierają się do Czech i zwiedzają inne miejsca na terenie położonym  

w odległości 50 km. 

Cele dla tego segmentu: rozwój oferty agroturystycznej i ekoturystycznej, stworzenie 

lokalnego produktu, w tym kulinarnego. Zapewnienie atrakcyjnej oferty zwiedzania. 
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Rysunek 13: Strategiczne rynki produktowe a główne rynki docelowe odbiorców oferty turystycznej 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

 

2. Segmenty uzupełniające odbiorców 

 

Opisane w poprzednim podrozdziale segmenty odwołują się do trzech strategicznych 

rynków produktowych i są głównymi rynkami docelowymi odbiorców oferty. Oprócz tego 

zidentyfikowano uzupełniające segmenty odbiorców, którzy również są atrakcyjnymi 

odbiorcami, lecz nie o priorytetowym znaczeniu. Są to: 

 edukacyjny – odkrywca 

 eko – aktywny 

 sentymentalny - rodzinny 

 

Edukacyjny – odkrywca - to przede wszystkim wycieczki szkolne, zielone szkoły, wymiany 

szkolne, edukacja kulturalna i przyrodnicza, młodzieżowe zgrupowania sportowe. Jest to 

segment uzupełniający, który pod względem dominującego motywu przyjazdu łączy 

poznawanie atrakcji kulturowych, historycznych, przyrodniczych, udział w imprezie  

o charakterze edukacyjnym, a także korzystanie z infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz 

szlaków turystycznych. Zwiedza najważniejsze atrakcje gmin obszaru. Charakterystycznymi 

cechami segmentu jest to, że jest to przedział wiekowy do 18 roku życia, przyjeżdżający na 

obszar LGD „Qwsi” w zorganizowanej grupie, pobyty krótkookresowe (często tranzytowe po 

drodze na Ziemię Kłodzką), a w przypadku zgrupowao sportowych, kolonii i zielonych szkół 

długookresowe. Segment ten ma obecnie duży udział w rynku turystycznym, nie będzie 

jednak dla obszaru zbyt atrakcyjny ekonomicznie (nie zostawia zbyt dużo pieniędzy). 
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Eko – aktywny – jak wspomniano wyżej, obszar LGD „Qwsi” posiada bardzo dobre walory 

do uprawiania turystyki aktywnej i specjalistycznej w otoczeniu atrakcyjnych walorów 

przyrodniczych (trasy rowerowe, szlaki piesze, szlak kajakowy) oraz atrakcje dla turystyki 

aktywnej („Kopalnia Złota”, Skalisko). Jest to oferta dla turysty eko-aktywnego, którego 

podstawowym motywem przyjazdu jest aktywnośd fizyczna w kontakcie z naturą.  

Cechy segmentu: turysta podróżujący indywidualnie lub w grupach 3 – 10 osobowych 

przyjaciół i/lub znajomych, w wieku 18+. Przyjeżdża na obszar LGD „Qwsi” samochodem, 

rowerem, np. odpoczywając na Ziemi Kłodzkiej lub przejeżdża tu jako do miejsca 

docelowego. Nie nocuje (przyjeżdża na 1 dzieo) lub najdłużej na weekend, korzystając  

z dostępnej bazy. Atrakcyjna oferta krajoznawcza i imprez sportowych jest w stanie ściągnąd 

na weekend turystę zamieszkałego w odległości 2-3 h jazdy samochodem.  

 

 

Sentymentalny – rodzinny – jest to nowy typ turysty sentymentalnego - polskiego. Są to 

dawni mieszkaocy gmin obszaru LGD „Qwsi”, którzy urodzili się i/lub przez jakiś czas tu 

mieszkali w okresie po 1945 roku. W odróżnieniu do tracącego na znaczeniu segmentu 

sentymentalnego – niemieckiego, znają polskie realia tych terenów i przyjeżdżają tu  

z rodzinami, często regularnie.  

Mają tu jednak rodzinę, znajomych, u której się zatrzymują. Przyjeżdżają z sentymentu  

i by odwiedzid rodzinę, znajomych. Rzadko korzystają z bazy noclegowej i gastronomicznej. 

Oba opisane wyżej segmenty turysty sentymentalnego korzystają z oferty krajoznawczej, 

gastronomicznej. Nie jest to jednak segment zbyt atrakcyjny ekonomicznie i nie korzysta  

z reguły z dostępnej oferty. Jeśli w trakcie jego pobytu na obszarze LGD „Qwsi” odbywa się 

impreza kulturalna lub sportowa, jest jej uczestnikiem. Czasokres pobytów to przede 

wszystkim wakacje, święta, ferie lub długie weekendy. 

 

Opisane uzupełniające grupy odbiorców razem z głównymi mieszczą się w ramach 

strategicznych rynków produktowych, na podstawie których stworzona zostanie oferta 

produktów turystycznych. Wzajemne dopasowanie strategicznych rynków produktowych  

i grup docelowych odbiorców da podstawę do opracowania takiej oferty, która będzie 

odwoływad się do koncepcji pozycjonowania i określonych wcześniej celów strategicznych 

dla rozwoju turystycznego. 
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IV. Koncepcja markowych sieciowych produktów turystycznych 

 

1. Założenia koncepcji markowych produktów turystycznych 

 

Markowy produkt turystyczny wyróżniad powinien ofertę produktów obszaru LGD 

„Qwsi” poprzez dostarczenie wyjątkowych korzyści i wartości, motywujących turystę do 

skorzystania. Istotnymi elementami składowymi markowego produktu turystycznego jest 

odpowiednia nazwa, wyróżniający zestaw cech, za pomocą których będzie on 

identyfikowany przez odbiorców, a także koncepcja pozycjonowania, która pozwala na 

wyróżnienie go na rynku spośród innych produktów. 

Koncepcja markowych produktów turystycznych obszaru LGD „Qwsi” opiera się na 

podejściu, wg którego „produkt turystyczny” to złożona konfiguracja różnych elementów 

oferty turystycznej, oparta o różne atrakcje, wydarzenia i imprezy turystyczne, zespolone 

usługami turystycznymi (usługa noclegowa, gastronomiczna, transportowa, przewodnicka). 

Cechą charakterystyczną markowego produkty turystycznego jest zatem rozbudowana 

struktura, osadzona jest na podstawowych, czytelnych w odczytaniu filarach. 

 
Rysunek 14: Zależnośd pomiędzy markowym produktem a marką obszaru LGD „Qwsi” 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Dla obszaru LGD „Qwsi” określono dwie kategorie produktów turystycznych: 

 produkty priorytetowe turystyczne obszaru LGD „Qwsi” – związane  

z najważniejszymi zasobami turystycznymi (najbardziej atrakcyjne i mające 

największy potencjał konkurencyjny) ale wymagające dużego wysiłku  - produkty 

związane z bogactwem walorów krajoznawczych antropogenicznych i naturalnych: 

punktowymi zabytkami o znaczeniu ponadregionalnym, miejscami i szlakami, 

bogactwie świata przyrody ożywionej i nieożywionych, potencjale wypoczynkowym  

i rekreacyjnym obszarów wiejskich, 

 produkty turystyczne uzupełniające – oparte na innych walorach i atrakcjach, 

występujących w gminach obszaru LGD „Qwsi”, potencjalnie rozwojowe w przyszłości  

– turystyka kwalifikowana i ekstremalna, turystyka biznesowa, turystyka 

sentymentalna, festiwale i wydarzenia ponadlokalne. 
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Koncepcja sieciowych markowych produktów turystycznych w odniesieniu do każdej  

z propozycji produktowych opracowana została w oparciu o procedurę zawierającą 

następujące elementy składowe: 

 nazwa produktu – stworzona na potrzeby „markowa” nazwa dla każdego  

z produktów, którą LGD „Qwsi” będzie posługiwad się na etapie wdrażania, 

 preferowany rodzaj turystyki – kategoria strategicznego rynku produktowego, 

odpowiadająca produktowi, 

 filozofia funkcjonowania produktu - główna motywacja skorzystania z produktu 

(rdzeo produktu), opis cech, doświadczeo i korzyści emocjonalnych i symbolicznych 

związanych z produktem (poziom rzeczywisty i poszerzony produktu), grupy 

docelowe, czasokres produktu, 

 na czym będzie oparty produkt – kluczowe atrakcje, najważniejsze komponenty  

i podprodukty, wchodzące w jego skład, 

 co wyróżnia produkt – jakie są przesłanki jego „markowości”, unikalności  

i wyróżnialności, czyli realizacji koncepcji pozycjonowania, 

 wdrażanie produktu – kto będzie odpowiedzialny za wdrożenie, jakich partnerów 

wsparcie jest zalecane, jakie są zalecane kroki wdrożeniowe, 

 inspiracje do produktu – inspiracje polskie i europejskie, które wskazują na wdrożenie 

z sukcesem markowych produktów turystycznych, 

 finansowanie produktu – jakie zewnętrzne źródła finansowania produktu mogą byd 

pozyskane przez LGD „Qwsi”, 

 wskazania do promocji produktu – jakie działania promocyjne będą skutecznie 

promowad produkt. 

 

Wdrożenie koncepcji sieciowych ma doprowadzid bezpośrednio do realizacji zapisów 

„Strategii” – wszystkich celów strategicznych, a w szczególności celu drugiego, odnoszącego 

się bezpośrednio do rozwoju produktu turystycznego obszaru LGD „Qwsi”. Efekty 

wdrożeniowe zaplanowano następujące: 

 wzrost dostępności oferty turystycznej obszaru LGD „Qwsi”, zainteresowania nią 

wśród turystów, 

 wzrost dostępności atrakcji turystycznych i ich odwiedzalności, 

 wzrost znajomości mniej eksponowanych atrakcji i walorów, 

 pobudzanie przedsiębiorczości turystycznej obszaru i stymulowanie rozwoju bazy 

noclegowej na obszarach wiejskich, 

 powstanie lokalnego produktu, w tym kulinarnego, 

 wzrost ruchu turystycznego w obszarze LGD „Qwsi” o 10% do 2020 roku. 

Przedstawione efekty powinny byd widoczne w perspektywie realizacji „Strategii”, czyli 

do 2020 roku. 
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2. Priorytetowe produkty turystyczne obszaru LGD „Qwsi” 

 
Rysunek 15: Priorytetowe produkty turystyczne obszaru LGD „Qwsi” 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

a) „Enklawa Zielonego Złota” 

 

Preferowany rodzaj turystyki  

Produkt należy do strategicznego rynku produktowego „aktywna przygoda & przyroda”  

i wiąże się z turystyką krajoznawczą, aktywną, przyrodniczą. 

 

Filozofia funkcjonowania produktu 

Myśl główna: „enklawa zielonego złota” jako propozycja produktu odwołuje się w nazwie do 

chryzoprazu, którego największe w Europie złoża znajdują się w Szklarach, gm. Ząbkowice 

Śląskie. Chryzopraz, prazer - przeświecający, soczyście zielony minerał, cenna odmiana 

chalcedonu. Nazwa pochodzenia greckiego, wynikająca z połączenia słów chrysos - złoto  

i prasinos – zielonkawy, czyli można powiedzied, że jest to zielone złoto. Zielone złoto to 

także lasy i zboża oraz „prawdziwe” złoto ze Złotego Stoku – Miasta Złotej przygody. 

Główna motywacja do skorzystania z produktu: potrzeba kontaktu z atrakcyjnymi 

walorami naturalnymi, odkrywania tajemnic, przyrody, poszukiwanie wrażeo, doznao, 

oczekiwanie przygody.  

Cechy markowego produktu: aktywnośd, ciekawośd, tajemniczośd, naturalnośd, zapach 

lasów i zbóż. 

Docelowy odbiorca: produkt adresowany przede wszystkim do segmentu aktywnego – 

odkrywcy i edukacyjnego - odkrywcy, a następnie eko – wypoczynkowego i eko - aktywnego. 

Czasokres oferty produktu: od maja do września, z największą aktywnością w sezonie 

letnim (szczególnie w weekendy), a szczególnie w wakacje. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Minera%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chalcedon_(minera%C5%82)
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Na czym będzie oparty produkt  

Kluczowe atrakcje: „Kopalnia Złota” w Złotym Stoku, Skalisko, tereny nieczynnej kopalni 

w Szklarach, Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota w Złotym Stoku, Muzeum Minerałów przy 

„Kopalni Złota” w Złotym Stoku, wapienniki, regionalna Trasa Podziemnych Atrakcji (czarna), 

prowadząca przez Złoty Stok do Brzeźnicy i dalej w kierunku Srebrnej Góry i Gór Sowich, 

rezerwaty przyrody („Cisy”, „Cisowa Góra”, „Muszkowicki Las Bukowy” i „Skałki Stoleckie”, 

„Śnieżnicki Park Krajobrazowy”, Nysa Kłodzka – przełom przez Góry Bardzkie i szlak kajakowy 

Nysy Kłodzkiej, walory Wzgórz Niemczaosko – Strzelioskich, Szlak „Ścieżka Edukacyjna po 

Przedgórzu Sudeckim”. Najsilniejszym istniejącym produktem będzie sieciowy „Między 

Złotem a Srebrem”. 

Obecnie organizowane imprezy i wydarzenia wpisujące się w produkt: Ogólnopolski 

Spływ Kajakowy "Nysa Kłodzka", Sudety MTB Challenge w Górach Bardzkich i Złotych, Rajd 

Rowerowy Amatorów Kolarstwa i Turystyki, Konferencja Historyczna Górnictwo na Ziemi 

Ząbkowickiej, Dolnośląski Festiwal Nauki.  

Podprodukty (propozycje): 

 „Szlak Zielonego Złota Ziemi Ząbkowickiej”  – złoty szlak objąłby miejsca związana  

z „zielonym złotem” w opisanym wyżej rozumieniu, a więc zarówno miejsca związane 

z minerałami i kruszcami, jak również cenne przyrodniczo obszary leśne, jako zielone 

złoto i miejsca związane postaciami związanymi z chryzoprazem – zielonym złotem. 

Szlak składałby się więc z dwóch części, połączonych ze sobą: „Trasa Złotych Kamieni” 

oraz „Złote Lasy”. Szlak przeznaczony byłby do zwiedzania w pieszo, rowerem lub 

samochodem, a także kajakiem na pewnym odcinku (od przełomu przez Góry 

Bardzkie do Kamieoca Ząbkowickiego – w całości lub w części; niezbędne jest 

stworzenie jego tzw. „małej architektury” – miejsca odpoczynku, ławki, parkingi na 

rowery, oznakowanie szlaku i jego opis, mapy, foldery, 

o „Trasa Złotych Kamieni” prowadziłaby ze Złotego Stoku przez „Kopalnię Złota” 

i znajdujące się przy niej Muzeum Minerałów i Muzeum Górnictwa  

i Hutnictwa Złota, rynek „Miasta Złotej Przygody”, kamieniołom w Złotym 

Jarze i Sztolnia Książęca, dawne piece wapiennicze oraz zalany kamieniołom 

wapieni krystalicznych "Bajcerówka" do Kamieoca Ząbkowickiego i okolice 

starej cegielni i dawnych żwirowni (niezbędne byłoby umieszczenie w tych 

miejscach tablic informacyjnych o wyjątkowości struktury geologicznej  

i bogactwie minerałów Przedgórza Sudeckiego); dalej Trasa biegłaby do Ziębic 

i wyrobisk bazaltu w Biskupim Lesie, stąd do Henrykowa (nieczynny 

kamieniołom bazaltu), Witostowic (d. kopalnia granitu), Targowicy (wyrobiska 

bazaltu), Ciepłowody (wyrobiska łupków), Szklary, sztolnie na Górze 

Wapiennej w Stolcu Braszowice, Grochów, Brzeźnica (d. kopalnia magnezytu). 

Trasa może wykraczad poza obszar i obejmowad Srebrną Górę (w ramach 
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stworzonego produktu „Między Złotem a Srebrem”) oraz Kryształową Górę  

w Jegłowej koło Strzelina (Gmina Przeworno, Powiat Strzelioski),  

o „Zielone Lasy” – trasa biegłaby cennymi przyrodniczo leśnymi enklawami 

obszaru LGD „Qwsi” oraz parkami przypałacowymi, miejskimi i wiejskimi: 

Śnieżnicki Park Krajobrazowy, ścieżka edukacyjna, park zamkowy w Kamieocu 

Ząbkowickim, Park Miejski w Ziębicach, Las Henrykowski przy Opactwie  

w Henrykowie, Rezerwat „Muszkowicki Las Bukowy”, Rezerwat „Skałki 

Stoleckie”, „Rezerwat Cisy”, „Cisowa Góra”, obryw skalny w Bardzie i przełom 

Nysy Kłodzkiej przez Góry Bardzkie, pomniki przyrody, 

 „Wyprawy Odkrywców do Krainy Zielonego Złota”– poszukiwanie „skarbów” 

zielonego złota, czyli produkt utrzymany w konwencji bardzo popularnych questów; 

wyprawy łączyłyby się ze „Szlakiem Zielonego Złota”, gdzie w wybranych 

(zaprojektowanych za każdym razem inaczej) dla danego sezonu turystycznego ukryte 

byłyby skarby – konkretne nagrody rzeczowe dla odkrywców; wyprawy można 

połączyd z „Odznaką Zielonego Złota”, którą otrzymywaliby turyści podróżujący 

szlakiem i poszukujący skarbów; skarbami byłyby również historie, ciekawostki  

i legendy – przede wszystkim związane z górnictwem, hutnictwem złota, 

chryzoprazów, bazaltów, wapieni oraz słynnymi postaciami związanymi  

z chryzoprazami ze Szklar i miejscami w Europie, gdzie znajdują się wydobywane tu 

kamienie, a mapa byłaby dystrybuowana przez PTTK, LOT, gminy, informacje 

turystyczne, przedsiębiorców turystycznym, w tym leżących na szlaku, 

 „Złota Kraina Rowerowa” – oparcie się na istniejących wytyczonych trasach, 

imprezach i stworzenie atrakcyjnej oferty dla segmentu eko - aktywnego: 

o Rowerowy Rajd Zielonego Złota – organizacja rajdy rowerowego punktami na 

„Szlaku Zielonego Złota”, którego częśd pokrywa się z istniejącymi trasami,  

w tym MTB; celem jest udostępnienie dla turystyki rowerowej i wzrost 

świadomości wśród rowerzystów miejsc związanych z zielonym złotem 

obszaru LGD „Qwsi”, 

o Mapa Zielonego Złota – dodanie do mapy rowerowej Ziemi Ząbkowickiej 

miejsc związanych ze „Szlakiem Zielonego Złota” i wydanie specjalnej mapy, 

o Przyjaźni rowerom – stworzenie wspólnie z podmiotami noclegowymi pakietu 

dla rowerzystów z miejscami noclegowymi w obiektach, które mogą zapewnid 

warunki dla rowerzystów i certyfikowanie obiektów leżących na „Szlaku 

Zielonego Złota” jako przyjaznych rowerzystom, 

 „Odznaka Zielonego Złota” – stworzenie w oparciu o identyfikację wizualną produktu 

odznaki, która będzie wspólna dla wszystkich podproduktów (jak opisano wyżej), 

stworzony zostałby specjalny znak graficzny „enklawy zielonego złota” obejmujący 

również wszystkie podprodukty, 
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 Muzeum Zielonego Złota – ograniczona dostępnośd dla turystów pozostałości po 

kopalni w Szklarach wymaga stworzenia tam takiej atrakcji, która przyciągad będzie 

turystów i oferowad im atrakcyjną ofertę, dlatego wskazane byłoby utworzenie  

w Szklarach Muzeum Zielonego Złota, które mogłoby byd filią Muzeum Minerałów  

w Złotym Stoku i zawierad komplementarną ofertę (odwiedź Złoty Stok i Szklary oraz 

wszystkie inne atrakcje po drodze); muzeum stanowiłoby tematyczną prezentację 

poświęconą chryzoprazom, zawierającą ciekawostki i historie związane z postaciami  

i miejscami związanymi z tym kamieniem (Fryderyk II, J.W. Goethe, Goldbach, muzea 

w Dreźnie i Poczdamie, gdzie znajdują się wyroby z szklarskich chryzoprazów); można 

byłoby nawiązad współpracę z tymi muzeami i wypożyczad niektóre eksponaty do 

prezentacji na Ziemi Ząbkowickiej. Można również wykorzystad istniejącą strukturę 

Muzeum w Ziębicach rozszerzając ją o prezentacje tematyczne związane z Zielonym 

Złotem, 

 „Złota edukacja”   – oferta adresowana do młodzieży w zorganizowanych grupach, 

turystów indywidualnych, rodzin z dziedmi, która opierałaby się na zwiedzaniu  

z przewodnikiem miejsc związanych z minerałami, lekcjach terenowych i warsztatach 

edukacyjnych z historii, geografii i geologii, konferencjach naukowych i prelekcjach 

poświęconych minerałom i kruszcom obszaru LGD „Qwsi”; taka edukacja 

pokazywałaby obszar od innej strony i zachęcała do dłuższego/częstszego pobytu. 

 

Co wyróżnia produkt  

Tajemnice zielonego złota - koncentracja na bogactwie – „złotych skarbach” obszaru LGD 

„Qwsi”, rozumianych jako: bogactwo minerałów i kruszców Przedgórza Sudeckiego i Gór 

Złotych, bogactwie lasów – też „zielonego złota”, podkreślanie za każdym razem, w każdym 

podprodukcie złota i zielonego złota jako głównych wyróżników.  

 

Wdrażanie produktu 

Lider produktu: Stowarzyszenie LGD „Qwsi” 

Partnerzy: Partnerzy strategiczni: „Kopalnia Złota” i Starostwo Powiatowe  

w Ząbkowicach Śląskich, gminy LGD „Qwsi”, nadleśnictwa, Muzeum w Ziębicach, „Ducatus”, 

PTTK Ziemi Ząbkowickiej, właściciele terenów po kopalniach minerałów, Uniwersytet 

Wrocławski, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, podmioty bazy noclegowej, organizatorzy 

imprez sportowych. 

Główne działania wdrożeniowe opisane zostały w rozdziale piątym, poniżej zaś 

specyficzne działania odnoszące się do produktu: 

 wytyczenie „Szlaku Zielonego Złota Ziemi Ząbkowickiej” – dokładna trasa, produkcja 

mapy, oznakowania, identyfikacja wizualna, 

 zainicjowanie działao na rzecz udostępnienia i oznakowania miejsc związanych  

z górnictwem i hutnictwem – dawne sztolnie, kopalnie 
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 znalezienie współorganizatorów i sponsorów Rowerowego Rajdu Zielonego Złota, 

 opracowanie szczegółowej oferty pakietu dla rowerzystów oraz pakietów 

edukacyjnych (we współpracy z obiektami noclegowymi i gastronomicznymi), 

 zainicjowanie stworzenia Muzeum Zielonego Złota, 

 nawiązanie współpracy z muzeami i miejscami związanymi z chryzoprazem. 

 

Inspiracje do produktu 

Ziemia Ząbkowicka w obszarze LGD jako miejsce uważanych za najpiękniejsze na świecie 

złoży chryzoprazów – zielonego złota, Przedgórze Sudeckie jako obszar obfitujący w 

minerały, sposób zagospodarowania nieczynnych kopani, wapienników – przykład „Kopalni 

Złota”, zagospodarowania wapienników w Jaworniku. 

 

Finansowanie produktu 

Budżety gmin i Powiatu Ząbkowickiego, program Leader w ramach działao LGD „Qwsi”, 

środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko (ew. Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska), 

środki partnerów i sponsorów. 

 

Wskazania do promocji produktu – przedstawione zostały w rozdziale piątym. 

 

b) „Cuda & Tajemnice” 

 

Preferowany rodzaj turystyki  

Produkt należy do strategicznego rynku produktowego „historia & kultura” i wiąże się  

z turystą miejską, wiejską i kulturową, religijną i pielgrzymkową, turystyką dziedzictwa 

kulturowego, turystyką „imprezową”. 

 

Filozofia funkcjonowania produktu 

Myśl główna: obszar LGD „Qwsi” wpisuje się w bogate wielokulturowe dziedzictwo 

Dolnego Śląska, posiadając jednak swoją specyfikę, wynikającą z nadgranicznego położenia 

na szlakach komunikacyjnych, bliskości Czech, posiadaniu  punktowych walorów i atrakcji 

kulturowych o znaczeniu ponadlokalnym i miejsc kultu. Tu napisane zostało pierwsze zdanie 

w języku polskim. Wiele cudów i tajemnic obszaru jest znanych, pora, aby odkrywad kolejne. 

Główna motywacja do skorzystania z produktu: potrzeba odkrywania przeszłości, 

poznawania tajemnic, ciekawośd, pasja, chęd uczestnictwa w atrakcyjnych wydarzeniach 

kulturalnych.  

Cechy markowego produktu: tajemniczośd, pasja, ciekawośd, doświadczenie 

niezwykłości i przemiany, metafizycznośd. 
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Docelowy odbiorca: produkt adresowany w pierwszej kolejności do następujących 

segmentów – kulturowy – odkrywca i kulturowy – religijny, a następnie edukacyjny – 

odkrywca i sentymentalny - rodzinny. 

Czasokres oferty produktu: oferta o charakterze całorocznym, jednak najbardziej 

atrakcyjna będzie w wakacje, długie weekendy, a następnie pozostałe weekendy od maja do 

września i wówczas powinno byd organizowane najwięcej imprez kulturalnych. 

Na czym będzie oparty produkt  

Kluczowe atrakcje: sakralne zabytki Barda, zabytkowe układy urbanistyczne (Ząbkowice, 

Ziębice, Złoty Stok), pocysterskie obiekty (Henryków i Kamieniec Ząbkowicki), Szlak Cysterski 

Ziemi Ząbkowickiej, Pałac w Kamieocu Ząbkowickim (obecnie nieudostępniany), Szlak 

Marianny Oraoskiej, zabytki Ząbkowic Śląskich, inne ważne miejsca pielgrzymkowe, pałace, 

dwory i ich ruiny, zespoły pałacowo – pakowe, obiekty sakralne, zabytkowe cmentarze, 

stanowiska archeologiczne, zabytki techniki, zabytki architektury militarnej średniowiecznej i 

nowożytnej, szlak fortyfikacji w Gminie Bardo, muzea (Muzeum Sztuki Sakralnej w Bardzie, 

Regionalnej Izby Pamiątek i Laboratorium doktora Frankensteina w Ząbkowicach Śląskich, 

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, Muzeum Kamienieckie w Kamieocu 

Ząbkowickim, Kamieniecka Izba Pamiątek w Kamieocu Ząbkowickim), Bardo jako „miasto 

cudów”, Muzeum przy „Kopalni Złota” i sama „Kopalnia”, granica św. Jana, Szlak „Ścieżka 

Edukacyjna po Przedgórzu Sudeckim”. 

Obecnie organizowane imprezy i wydarzenia wpisujące się w produkt: Noc 

Świętojaoska (Gmina Bardo), Pielgrzymka kobiet i mężczyzn w Bardzie (Gmina Bardo), 

Koncerty Wratislavia Cantans (m.in. w Bardzie), Jarmark Wielkanocny w Bardzie, Dni Barda - 

Festiwal Bardzkich Cudów, Potworny Zlot i Weekend z Frankensteinem w Ząbkowicach 

Śląskich, FOLKovaFIESTA w Ząbkowicach Śląskich, Powiatowy Turniej Kół Gospodyo Wiejskich 

w Ząbkowicach Śląskich, Klasztor Księgi Henrykowskiej (Gmina Ziębice), Powiatowy Przegląd 

Tradycji i Zwyczajów Bożonarodzeniowych na terenie gmin Powiatu Ząbkowickiego, Cykl 

wydarzeo i imprez związanych w obchodami Roku Marianny Oraoskiej na terenie Powiatu 

Ząbkowickiego. 

Podprodukty (propozycje): 

 Szlak cudownych kościołów Ziemi Ząbkowickiej – inwentaryzacja walorów i atrakcji 

antropogenicznych pokazała, że na terenie gmin obszaru LGD „Qwsi” znajduje się 

ponad 50 zabytkowych kościołów pochodzących z różnych epok (najwięcej 

barokowych); częśd z tych obiektów ma ograniczoną dostępnośd, większośd z nich 

stanowi jednak atrakcję dla turystyki poznawczej o charakterze religijnym oraz  

(w przypadku miejsc pielgrzymkowych) turystyką pielgrzymkową; utworzenie szlaku, 

oznakowanie jednolitymi tablicami, ustalenie czytelnych warunków zwiedzania 

poprawiłoby dostępnośd, a więc atrakcyjnośd dla turysty; podprodukt ten może 

funkcjonowad równolegle do Cysterskiego Szlaku Ziemi Ząbkowickiej, posiadad 
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punkty wspólne, w przypadku obiektów pocysterskich wiąże się również z produktem 

„cysterska klasa”, 

 Festiwal cudów i tajemnic – festiwal stanowiłby cykl atrakcyjnych imprez 

kulturalnych, przybliżających dziedzictwo historyczne i kulturowe obszaru LGD „Qwsi” 

i oparty byłby w części na organizowanych do tej pory imprezach i wydarzeniach 

kulturalnych, układających się w całoroczny kalendarz (jak wspomniano wcześniej, 

akcentowany był niedostatek atrakcyjnych imprez, a organizowane obecnie „kurczą” 

się i tracą znaczenie); celem jest stworzenie cyklu imprez na cztery pory roku, które 

rozpoczynałyby się inauguracją sezonu letniego i trwałby do następnego roku, 

koocząc się Jarmarkiem Wielkanocnym w Bardzie; imprezy, wpisujące się w charakter 

obszaru (zgodne z koncepcją pozycjonowania) organizowane byłyby w kolejne 

weekendy w kolejnych gminach, dlatego ważne jest precyzyjne ustalenie  

i konsultowanie kalendarzy imprez w gminach; ważne jest stworzenie wrażenia 

ciągłości i nieustającego festiwalu kultury i historii, co spowoduje, że obszar będzie 

postrzegany jako taki, na którym zawsze „coś” się dzieje; nowe propozycje imprez do 

festiwalu: cykl koncertów organowych w kościołach obszaru, rekonstrukcje 

historyczne „świat napoleooski” na szlaku napoleooskim (XVIII wieczne fortyfikacje  

w Gminie Bardo), jarmark lokalnych produktów kulinarnych gmin LGD „Qwsi” 

(realizowany przez Stowarzyszenie w ramach programu Leader lub FIO), prezentacja 

pamiątek regionalnych – również aktywizacja mieszkaoców obszaru, 

 Weekendy muzealne – pomysł na „ożywienie” muzeów funkcjonujących na terenie 

obszaru (6 obiektów muzealnych, w tym muzeum przy „Kopani Złota”); podprodukt 

związany byłby z tym, że w okresie od czerwca do września odbywałaby się impreza 

co 2 tygodnie w innym muzeum, które byłoby otwarte dla zwiedzających w weekend 

dłużej, niż zwykle, a zwiedzaniu towarzyszyłyby atrakcyjne tematyczne imprezy 

towarzyszące – możliwośd zwiedzania muzeum w przebraniu z epok, gry i zabawy dla 

dzieci, prelekcje tematyczne nt. historii gmin obszaru, 

 Marianna Oraoska, Willmann, Fryderyk II, Goethe, Frankenstein, Denke i inni – 

znani i nieznani Ziemi Ząbkowickiej - cykl tematycznych wydarzeo, prelekcji, imprez, 

inscenizacji historycznych, konkursów, quizów, wystaw, publikacji, poświęconym 

postaciom związanym z historią Ziemi Ząbkowickiej w obszarze LGD „Qwsi”, gdzie 

zaproszeni byliby przedstawiciele instytucji wojewódzkich – Muzeum Narodowego, 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 Szlak tajemnic fortyfikacji Ziemi Ząbkowickiej – szlak obejmujący opisane w części 

analitycznej zabytki fortyfikacji średniowiecznych (pozostałości murów obronnych, 

wież, bram i bastei Ząbkowic Śląskich i Ziębic) oraz forty ziemne w Górach Bardzkich 

i Masywie Grochowej, tworzące pierścieo obronny twierdzy srebrnogórskiej z 1813 r. 

w Bardzie, Grochowej, Potworowie i Brzeźnicy (Gmina Bardo), zespół fortów 

ziemnych (6 fortów) z 1813 r. w Braszowicach (Gmina Ząbkowice Śląskie), ruiny 
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6 fortów związanych z systemem obrony Twierdzy Srebrnogórskiej w Masywie 

Brzeźnicy obok Braszowic na zboczach wzgórz Bukowczyka i Stróżnika (Gmina 

Ząbkowice Śląskie); uzupełnieniem dla szlaku byłaby mapa, tablice poglądowe – 

makiety i informacyjne, publikacja prezentująca poszczególne miejsca na szlaku; 

uzupełnieniem i istotnym wsparciem byłyby imprezy popularyzujące fortyfikacje, 

które częściowo byłyby wspólne z festiwalem cudów i tajemnic, a częściowo z dniami 

miast i gmin, 

 Cuda i tajemnice na weekend to podprodukt oferujący pobyty weekendowe  

w gminach obszaru związane z turystyką z kategorii „kultura & historia” 

o wyprawy odkrywców tajemnic i zagadek, niewyjaśnionych i tajemniczych 

historii i legend związanych z obszarem w oparciu o mapę z zaznaczonymi 

„skarbami” – na podobnych zasadach, co „Wyprawy Odkrywców do Krainy 

Zielonego Złota” i zdobywanie odznaki „odkrywcy cudów i tajemnic”, 

o cudowny weekend - oferta weekendowych pobytów na obszarze LGD „Qwsi”, 

połączona ze zwiedzaniem, udziałem w imprezie; oferta dostępna byłaby  

w sprzedaży w wybranych lokalnych biurach podróży, 

o cudowne pozdrowienia – możliwośd wysłania do znajomych kartki pocztowej 

w ramach wspólnej akcji z Pocztą Polską - nawiązanie współpracy w realizacji 

projektu, którego celem byłoby umożliwienie odwiedzającym nieodpłatne 

(współfinansowane przez Pocztę Polską) wysyłanie kartki pocztowej  

z pozdrowieniami z Ziemi Ząbkowickiej w obszarze LGD „Qwsi”. 

 

Co wyróżnia produkt  

Klimat cudów i tajemnic wpisany w charakter obszarów wiejskich LGD „Qwsi”, perły – 

zabytki dziedzictwa kultury poukrywane wśród pól uprawnych i lasów obszaru. 

 

Wdrażanie produktu opisane zostały w rozdziale piątym, poniżej zaś specyficzne działania 

odnoszące się do produktu 

Lider produktu: Stowarzyszenie LGD „Qwsi” 

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, gminy stowarzyszone z LGD 

„Qwsi”, instytucje kultury i zakłady budżetowe, Poczta Polska, organizatorzy poszczególnych 

imprez, PTTK, właściciele wskazanych muzeów, „Kopalnia Złota”, Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Kamienieckiej – Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze - Oddział w Ząbkowicach Śląskich, Stowarzyszenie Twórców Sztuki - Ząbkowice 

Śląskie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ziębickiej – Ziębice, Towarzystwo Przyjaciół Ziębic 

"Ducatus" – Ziębice, Towarzystwo Miłośników Złotego Stoku, Muzeum Narodowe we 

Wrocławiu, przedstawiciele branży turystycznej. 
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Główne działania wdrożeniowe: 

 wytyczenie szlaku cudownych kościołów, opracowanie i wydanie mapy, 

 opracowanie całorocznego kalendarza imprez dla obszaru we współpracy z gminami, 

 opracowanie we współpracy z obiektami muzealnymi założeo weekendów 

muzealnych, 

 wytyczenie szlaku tajemnic fortyfikacji, opracowanie i wydanie mapy, 

 opracowanie we współpracy z branżą turystyczną pakietów pobytowych w gminach 

obszaru, 

 wytyczenie trasy wypraw odkrywców. 

 

Inspiracje do produktu 

Wielokulturowośd i bogate dziedzictwo kulturowe obszaru LGD „Qwsi”. Przykłady 

wdrażania produktów kulturowych w województwie pomorskim (Kraina w kratę, szlak 

bursztynowy, Kaszuby czterech kultur) oraz na Dolnym Śląsku (Szlak Magicznych Kamieni  

w Szklarskiej Porębie). 

 

Finansowanie produktu 

Budżet i dotacje Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, budżety gmin i Powiatu Ząbkowickiego, 

środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dotacje Ministerstwa 

Kultury, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, 

Europejski Program Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy, środki współorganizatorów, 

sponsorów. 

 

Wskazania do promocji produktu– przedstawione zostały w rozdziale piątym. 

 

c) „Cysterska Klasa” 

 

Preferowany rodzaj turystyki  

Produkt należy do strategicznego rynku produktowego „historia & kultura” i wiąże się  

z turystą miejską, wiejską i kulturową, religijną i pielgrzymkową, turystyką dziedzictwa 

kulturowego, turystyką „imprezową”. Jednak głównym punktem odniesienia i oparciem jest 

turystyka religijna i pielgrzymkowa, Szlak Cysterski i pocysterskie zabytki Ziemi Ząbkowickiej. 

 

Filozofia funkcjonowania produktu 

Myśl główna: Cystersi są dalej obecni na terenie Powiatu Ząbkowickiego w obszarze 

obszaru LGD „Qwsi”. Miejsca związane z Cystersami (gminy: Ziębice - Henryków, Kamieniec 

Ząbkowicki oraz Bardo i Ząbkowice Śląskie) są tak cenne w skali ponadlokalnej  

i ponadregionalnej, że powstał Szlak Cysterski Ziemi Ząbkowickiej – krajoznawczy szlak 

liczący ok. 170 km. „Cysterska Klasa”, jako propozycja produktu ma więc silne uzasadnienie. 
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Produkt ten rozwinie formułę Szlaku Cysterskiego i da turyście możliwośd poczucia się „jak u 

Cystersów”.  

Główna motywacja do skorzystania z produktu: potrzeba odwiedzenia miejsc kultu 

religijnego i obiektów sakralnych ważnych dla religii chrześcijaoskiej, potrzeba doznao 

duchowych, modlitwy, kontemplacji, potrzeba poznania najważniejszych obiektów sztuki 

sakralnej Dolnego Śląska, poznania miejsc związanych z Cystersami, bliższego poznania 

historii i dziedzictwa tego zakonu.  

Cechy markowego produktu: tajemniczośd, gościnnośd, spokój, wyciszenie, ciekawośd, 

odkrywczośd, pasja, wyjątkowośd. 

Docelowy odbiorca: produkt adresowany przede wszystkim do segmentu kulturowy - 

religijny. Drugoplanowymi segmentami do  których może byd adresowany ten produkt  

to kulturowy – pasjonat, edukacyjny – odkrywca i sentymentalny – rodzinny. 

Czasokres oferty produktu: oferta tego produktu może i powinna mied charakter 

całoroczny, jednak najbardziej atrakcyjna będzie w ciepłych porach roku – od wiosny do 

jesieni z nasileniem aktywności w wakacje. 

 

Na czym będzie oparty produkt  

Kluczowe atrakcje: Wyznaczony „Szlak Cysterski Ziemi Ząbkowickiej”, który biegnie 

przez: Henryków – Brukalice – Witostowice – Skalice – Nowinę – Bożnowice – Ziębice – 

Starczów – Kamieniec Ząbkowicki – Byczeo – Topole – Błotnicę – Sosnową – Płonicę – Złoty 

Stok – Mąkolno – Chwalisław – Laski – Ożary – Dzbanów – Przyłęk – Bardo – Srebrną Górę – 

Jemną – Budzów – Ząbkowice Śl. – Jaworek – Bobolice – Sieroszów – Piotrowice Polskie – 

Muszkowice – Henryków. Szlak jest częścią Międzynarodowego Szlaku Cysterskiego. 

Uzupełnienie szlaku stanowi przewodnik „Szlak Cysterski na Ziemi Ząbkowickiej” Jerzego 

Organiściaka. Kluczowymi miejscami związanymi z Cystersami jest kompleks pocysterski  

w Henrykowie, w Kamieocu Ząbkowickim oraz pocysterskie świątynie w Bardzie. 

Obecnie organizowane imprezy i wydarzenia wpisujące się w produkt: Klasztor Księgi 

Henrykowskiej, Dolnośląski Festiwal Nauki, Festyn „Miód Cysterski” w Kamieocu 

Ząbkowickim (zorganizowany w 2004 r.), imprezy organizowane na szczeblu regionalnym 

(organizowane w 2010 r. VI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce we Wrocławiu), dni miast  

i gmin obszaru LGD „Qwsi”. Nazwa „cysterska klasa” rozumiana również powinna byd jako 

synonim jakości w obsłudze turysty w każdym innym obiekcie obszaru. 

Podprodukty (propozycje): 

 „Cysterska Przygoda na Szlaku”: 

o „Zwiedzanie Cysterskie” – oferta zwiedzania miejsc na „Szlaku Cysterskim 

Ziemi Ząbkowickiej” z przewodnikiem – zwiedzanie w ramach wycieczki 

autokarowej, rowerowej wraz z biletami wstępu, posiłkami na szlaku, 

zakupem pamiątek, 
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o Cystersi rowerzystom – zwiększenie dostępności miejsc na szlaku dla 

rowerzystów: miejsca postojowe, parkingi dla rowerów, miejsca odpoczynku, 

tablice informacyjne, mapa szlaku dla rowerzystów, 

o „Jarmark Cysterski” – organizacja cyklicznej imprezy w miejscach związanych 

z Cystersami w gminach LGD „Qwsi”, za każdym razem w innym miejscu; 

podczas imprez odbywałoby się zwiedzanie, poznawanie życia klasztornego, 

próbowanie kuchni cysterskiej, konkursy wiedzy o Cystersach, wystawy, 

prelekcje, gry i zabawy dla dzieci, historyczne rekonstrukcje – rozwinięcie 

„Klasztoru Księgi Henrykowskiej”, 

o „Śladami tajemnic Cystersów” – modyfikacja podproduktu wyprawy 

odkrywców tajemnic i zagadek, niewyjaśnionych i tajemniczych historii  

i legend dla celu „Szlaku Cysterskiego Ziemi Ząbkowickiej”,  

 pakiety pobytowe cysterskiej klasy – stworzenie atrakcyjnych pakietów pobytowych 

w miejscach związanych z Cystersami – na początku w dostępnych obiektach bazy 

noclegowej, a następnie zainicjowanie inwestycji adaptacji możliwych do 

zagospodarowania obiektów na cysterskie hotele, pensjonaty, zagrody, zajazdy, 

gościoce -, zagrody wiejskie, obiektach stylizowanych na stare i zabytkowe; podjęcie 

współpracy z Kościołem i właścicielami obiektów pocysterskich celem udostępnienia 

wybranych pomieszczeo na „cysterskie izby” noclegowe, pakiet byłby dostępny  

i możliwy do zakupu w biurach podróży, 

 „Cysterska Karta Turystyczna”– karta łączyłaby wybrane, opisane wyżej elementy 

podproduktowe związane z „Cysterską Klasą”: opracowanie i wdrożenie karty 

turystycznej, która łączyłaby zwiedzanie obiektów pocysterskich wraz z usługami 

przewodnickimi, noclegi, usługi gastronomiczne, udział w imprezie związanej  

z miejscami na „Szlaku Cysterskim Ziemi Ząbkowickiej”, 

 cystersi od kuchni: 

o „Cysterskie smaki” – stworzenie w oparciu o stare receptury możliwych do 

wytwarzania produktów kulinarnych, które byłyby sprzedawane w punktach 

przyklasztornych, jak chleb, miód, zioła i inne produkty, których można byłoby 

spróbowad podczas „Jarmarku Cysterskiego”, 

o „Cysterska Księga Kucharska Ziemi Ząbkowickiej” – wydanie publikacji 

zawierającej opisy i przepisy kuchni z „menu cysterskim”, 

o „Karczma Cysterska” – zainteresowanie inwestorów otwarciem np.  

w Henrykowie lokalu gastronomicznego, który oferowałby dania cysterskie  

i inspirowane kuchnią klasztorną, 

o „Cysterskie wioski” – stworzenie w oparciu o miejscowe specjalizacje 

możliwości upraw  morwy/czereśnie, założenie upraw „cysterskich”, 

kukurydza – jako ważny element rolnictwa (np. piwo z kukurydzy), 
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 „cysterska jakośd” – lepsza jakośd obsługi turysty na Ziemi Ząbkowickiej w obszarze 

LGD „Qwsi” w odniesieniu do całokształtu obsługi ruchu turystycznego; „cysterska 

jakośd” powinna stad się synonimem jakości obsługi turysty, nie tylko w miejscach 

związanych z Cystersami; niezbędne jest stworzenia tzw. „Manuala Cysterskiej Jakości 

Obsługi Turysty”, standaryzującego obsługę ruchu turystycznego, szkolenia dla JST  

i podmiotów branży turystycznej. 

 

Co wyróżnia produkt  

Silne oparcie na dziedzictwie cysterskim, „ożywienie” istniejącego „Szlaku Cysterskiego 

Ziemi Ząbkowickiej” poprzez stworzenie na jego podstawie sieciowego markowego produktu 

turystycznego. Wykorzystanie obecności Cystersów i obiektów cysterskich – jednych  

z najważniejszych na Dolnym Śląsku i w Polsce do uatrakcyjnienia oferty turystycznej 

obszaru, pokazanie dziedzictwa kulturowego i historycznego w nowym wymiarze.  

 

Wdrażanie produktu 

Lider produktu: LGD „Qwsi” 

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, gminy na szlaku, PTTK Ziemi 

Ząbkowickiej i LOT, Klasztor w Henrykowie, instytucje kościelne, Forum Gmin Szlaku 

Cysterskiego, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Ziębickiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamienieckiej, Towarzystwo „Ducatus”, 

obiekty noclegowe i gastronomiczne, firmy doradcze, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, 

historycy, przewodnicy po Ziemi Ząbkowickiej. 

Główne działania wdrożeniowe: 

 przygotowanie we współpracy (np. z autorem przewodnika po „Szlaku Cysterskim 

Ziemi Ząbkowickiej”) oferty zwiedzania, 

 zaplanowanie i podjęcie działao w celu lepszego udostępnienia szlaku rowerzystom 

(wymagających nakładów finansowych), 

 opracowanie koncepcji „Jarmarku Cysterskiego”, 

 opracowanie i wdrożenie modyfikacji wypraw odkrywców, 

 opracowanie studium wykonalności i przygotowanie projektu stworzenia małej 

architektury wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego, 

 stworzenie we współpracy z podmiotami bazy noclegowej i gastronomicznej (w tym  

z takimi, które stworzą warunki przyjazne rowerzystom) pakietów pobytowych oraz 

„Cysterskiej Karty Turystycznej”, 

 nawiązanie współpracy z Klasztorem w Henrykowie w celu omówienia możliwości 

sprzedaży specjałów kuchni cysterskiej, 

 zaproszenie ekspertów do współpracy przy opracowaniu książki kulinarnej  

i przewodnika kulinarnego, 
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 opracowanie oferty inwestycyjnej na obiekty noclegowe i gastronomiczne 

„Cysterskiej Klasy”. 

 

Inspiracje do produktu 

Stworzenie sieciowego produktu wokół Europejskiego Szklaku Cysterskiego i w Polsce 

(np. Pelplin w województwie pomorskim), bogate pocysterskie dziedzictwo kulturowe na 

Ziemi Ząbkowickiej w obszarze LGD „Qwsi”. 

 

Finansowanie produktu 

Środki LGD „Qwsi”, członków Stowarzyszenia, środki Ministerstwa Kultury, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, środki Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy, w tym FMP, środki podmiotów prywatnych – 

partnerów i sponsorów, środki Kościoła i parafii związanych z Cystersami. 

Wskazania do promocji produktu– przedstawione zostały w rozdziale piątym. 

 

3. Turystyczne produkty uzupełniające 

 

Dla obszaru LGD „Qwsi” zaproponowano cztery uzupełniające produkty turystyczne. 

 
Rysunek 16: Uzupełniające produkty turystyczne obszaru LGD „Qwsi” 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 
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„Podgórska Wstęga Nysy Kłodzkiej” 

Produkt oparty będzie na Nysie Kłodzkiej, jako wodnym „kręgosłupie”, szlaku Nysy Kłodzkiej  

i działao oraz możliwości związanych z rzeką, m.in.: szlak kajakowy Nysy Kłodzkiej, tor 

kajakowy i przystao w Bardzie, przełom Nysy Kłodzkiej w Bardzie, planowany zbiornik 

kamieniecki, wędkarstwo, wodna rekreacja na zbiorniku Topola, Kozielno i w Bartnikach. 

Obejmowad będzie przede wszystkim gminy Bardo i Kamieniec Ząbkowicki. 

„Enklawa Spokoju i Natury” 

Produkt zakłada rozwój agroturystyki i ekoturystyki we wszystkich gminach obszaru. Oparty 

będzie m.in. o: obecnie funkcjonujące gospodarstwa agroturystyczne, ekologiczne, rozwój 

naturalnych produktów lokalnych (przede wszystkim kulinarnych), stadniny koni, propozycje 

pobytów oparte o dobroczynny pobyt na wsi w kontakcie z naturą, edukację ekologiczną, 

podpatrywanie przyrody. 

„Pejzaże Historii i Kultury” 

Produkt turystyki miejskiej, wiejskiej i kulturowej, oparty o zabytki, m.in.: pałace, zamki, 

dwory i ich ruiny, sławne postacie z nimi związana (najważniejsza postad Marianny Oraoskiej 

i szlaku Marianny Oraoskiej), muzeach, lekcjach żywej historii, zabytkowych miastach  

i wsiach, bogatej wielokulturowej historii, sztuce Willmanna, pejzaże rozumiane jako zabytki 

wkomponowane w malowniczą panoramę Przedgórza Sudeckiego. 

Produkt obejmie wszystkie gminy LGD „Qwsi”. 

„Granice Enklawy” 

Odniesienie się do transgranicznego i międzyregionalnego położenia. Produkt oparty będzie 

na: transgranicznych szlakach turystycznych (pieszych, rowerowych, samochodowych), 

Granicy św. Jana na pograniczu obszaru (granica Dolnego Śląska i Opolszczyzny), granicy 

górskiej z Powiatem Kłodzkim i Mikroregionem Jawornickim. 

Produkt obejmie wszystkie gminy LGD „Qwsi”. 

 

 

Szczególną uwagę zwrócid należy na pierwszy z wymienionych produktów. Odnosi się on 

bezpośrednio do strategicznego rynku produktowego Turystyka wypoczynkowa  

i agroturystyka z elementami krajoznawstwa – „złoty wypoczynek w enklawie zielonego 

złota” i dotyczy rozwoju agroturystyki i ekoturystyki. Jak wspomniano wyżej, należałoby jako 

kontynuację niniejszej „Strategii” opracowad szczegółowy program rozwoju agroturystyki  

i ekoturystyki, gdzie można byłoby rozwinąd ten produkt. Program taki zawierałby plan 

aktywizacji społeczności lokalnej do zakładania działalności agroturystycznej wraz  

z niezbędnym wsparciem i szkoleniami. 
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V. Koncepcja wdrażania „Strategii” 

 

1. Zarządzanie wdrażaniem „Strategii”  

 

Przedstawiona wyżej „Strategia” jest sektorowym programem, odnoszącym się  

do rozwoju turystycznego obszaru LGD „Qwsi”. Inicjatorem tego programu jest 

Stowarzyszenie LGD „Qwsi”, będące trójsektorowym partnerstwem skupiającym samorządy 

lokalne obszaru (6 samorządów gminnych i 1 powiatowy – Powiat Ząbkowicki), podmioty 

prawa prywatnego (w tym przedsiębiorstwa turystyczne) oraz organizacje pozarządowe – 

stowarzyszenia, fundacje. Stowarzyszenie inicjuje, wskazuje kierunek i rozwiązania, nie jest 

jednak dysponentem majątku, ani nie może podejmowad bezpośrednich inwestycji  na 

terenie gmin stowarzyszonych, z wyjątkiem inwestycji przewidzianych wsparciem  

z Programu Leader. W obszarze turystyki mogą to byd wspólne z gminami inwestycje  

w tzw. „małą infrastrukturę turystyczną”, w tym na szlakach turystycznych. 

Wdrożenie strategii turystycznej wymaga zaangażowania trzech istotnych czynników: 

ludzkiego, technicznego i finansowego. Ponieważ Stowarzyszenie jako takie w ramach 

powołanego Biura nie posiada wystarczających zasobów, niezbędne jest zaproponowanie 

wielopoziomowej struktury organizacyjnej, czyli stworzenie trwałej podstawy organizacyjnej 

i finansowej dla sprawnej i efektywnej realizacji. Instytucjonalny system wdrażania 

„Strategii” obejmuje cztery podsystemy: obszarowy, terminowy, programowy i zadaniowy 

(rysunek 17), które zawierają przedmiotową, podmiotową i organizacyjną ocenę realizacji 

przyjętych założeo.  
 

Rysunek 17: System wdrażania „Strategii” dla rozwoju turystycznego obszaru LGD „Qwsi” 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 
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 podsystem obszarowy jest zgodny z zidentyfikowanymi w „Strategii” obszarami 

problemowymi i odnosi się do pięciu zidentyfikowanych celów strategicznych, 

obszary te zostały opisane za pomocą struktury właściwych celów 

 podsystem programowy jest zgodny z zaproponowanymi do realizacji strategicznymi 

programami działao, a zaproponowane programy operacyjne dla tej „Strategii” 

odnoszą się do realizacji pod względem programowym, 

 podsystem terminowy jest zgodny z przyjętymi perspektywami czasowymi,  

a założenia harmonogramu wdrażania przedstawione zostały w dalszej części, 

 podsystem sektorowy jest zgodny z wyodrębnionymi sektorami, których dotyczy 

„Strategia” i postępów w przemianach w poszczególnych sektorach, w nawiązaniu do 

koncepcji zrównoważonego rozwoju; wdrażanie pod względem sektorowym dotyczy 

funkcjonowania podmiotów bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno – 

sportowej, pośredników, organizatorów, firm transportowych, z uwzględnieniem ich 

specyfiki i potrzeb w zakresie włączenia w realizację „Strategii”. 

 

Aby móc skutecznie i efektywnie realizowad przedstawione założenia strategiczne, 

niezbędne jest zaangażowanie następujących podmiotów, które współpracowad będą  

ze Stowarzyszeniem LGD „Qwsi”: 

 władze Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, 

 władze powiatowe i gminne samorządów stowarzyszonych z LGD „Qwsi”, 

 zakłady budżetowe i jednostki organizacyjne odpowiedzialne za kulturę, turystykę  

i sport w ramach struktur gminnych i powiatowych Starostwa Powiatowego  

w Ząbkowicach Śląskich i 6 gmin, 

 przedstawiciele branży turystycznej, w tym stowarzyszone z LGD „Qwsi”, 

 instytucje kościelne (bardzo istotne dla możliwości wdrożeniowych produktów,  

w szczególności „Cysterskiej Klasy”), 

 przedstawiciele organizacji pozarządowych otoczenia JST, społecznego  

i gospodarczego – PTTK, LOT, Towarzystwa Miłośników, koła gospodyo wiejskich, 

 partnerzy czescy gmin stowarzyszonych z LGD „Qwsi” i Powiatu Ząbkowickiego,  

 szkoły i uczelnie, kształcące w zakresie turystyki i rekreacji na szczeblu regionalnym, 

 instytucje kultury, w tym na szczeblu regionalnym, 

 inne podmioty zainteresowane rozwojem turystyki (np., firmy szkoleniowe, doradcze, 

których profilem działalności jest turystyka), 

 jednostki powiatowe i gminne ościenne – Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej,  

z którym stowarzyszone są dwie gminy LGD „Qwsi”, partnerzy projektu Rychleby – 

Góry Złote, 

 Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Dolnośląska Izba Turystyczna. 
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W ramach wymienionych podmiotów proponuje się stworzenie następującej struktury, 

bezpośrednio odpowiedzialnej za wdrożenie „Strategii”: 

 Rada (organ decyzyjny Stowarzyszenia) Stowarzyszenia LGD „Qwsi” – zatwierdzenie 

i formalne przyjęcie programu, uzgodnienia ze stowarzyszonymi gminami zakresu 

wspólnych wdrożeo, zainicjowanie propozycji przyjęcia przez samorządy gminne do 

realizacji, 

 Zarząd Stowarzyszenia LGD „Qwsi” - odpowiedzialny bezpośrednio za inicjowanie, 

realizację i monitoring działao przyczyniających się bezpośrednio do realizacji celów, 

zapisanych w tym programie, za nadzorowanie właściwych komórek Starostwa 

Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich – bezpośredniego operatora wdrażania 

„Strategii”, zaproszenie bezpośrednie partnerów do współpracy, pełnienie funkcji 

sterującej i monitorująco-kontrolnej, w tym nadzorującej bezpośrednie działania 

Biura, 

 Biuro Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, operator „Strategii” – realizacja operacyjnych 

działao wdrożeniowych; operator odpowiedzialny jest również za aktualizację 

„Strategii”, weryfikację adekwatności zapisów względem zmian w otoczeniu (jest to 

tym bardziej uzasadnione, że okres realizacji „Strategii” jest długi – do 2020 roku, 

 Zespół ds. Wdrażania „Strategii” –struktura, złożona z przedstawicieli podmiotów 

stowarzyszonych z LGD „Qwsi”, działających w obszarze rozwoju, wsparcia i promocji 

turystyki, przedsiębiorstw turystycznych, pełniąca funkcję wspierającą, opiniotwórczą 

i wspomagającą Biuro i Zarząd w zakresie wdrożenia i monitorowania. 

System monitoringu i kontroli powinien umożliwiad bieżącą ocenę aktualności przyjętych 

założeo strategicznych, rejestrowanie postępów w realizacji przyjętych celów i zadao 

operacyjnych. Monitoring obejmowad powinien realizację głównych założeo „Strategii”. 
 

Rysunek 18: System wdrażania „Strategii” – umiejscowienie programów operacyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo 
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2. Propozycje wdrożeniowe dla koncepcji markowych produktów 

 

Wdrażanie koncepcji sieciowych markowych produktów turystycznych powinno znaleźd 

kontynuację w postaci następujących działao: 

 sieciowanie produktów turystycznych, 

 komercjalizacja produktów w postaci ofert gotowych do wprowadzenia do kanałów 

dystrybucji, 

 umieszczenie produktów w kanałach dystrybucji, 

 promocja oferty skomercjalizowanego markowego produktu turystycznego  

w formule sieciowej. 

Opisane wyżej działania wdrożeniowe w zakresie koncepcji sieciowych markowych 

produktów turystycznych przebiegad powinno w szczegółach zgodnie z wskazaniami 

zawartymi przy każdym z produktów turystycznych, natomiast na poziomie ogólnym 

zawierad powinny się w procedurach wdrożeniowych następujące etapy: 

 podział zadao pomiędzy lidera i partnerów oraz ustalenie szczegółowego 

harmonogramu wdrażania oraz sporządzenie kosztorysów produktu – 

poszczególnych podproduktów,  

 nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami zewnętrznymi, 

 pozyskanie medialnych twarzy i merytorycznych współrealizatorów, 

 zabezpieczenie wkładu własnego i pozyskanie źródeł zewnętrznych, 

 dopracowanie niezbędnych szczegółów podproduktów turystycznych, pozyskanie 

środków na realizację (w szczególności na projekty infrastrukturalne, najbardziej 

kapitałochłonne i „mieszane”, np. mała architektura szlaków), 

 utworzenie podmiotu, który będzie mógł komercjalizowad ofertę produktu 

turystycznego obszaru LGD „Qwsi” lub podjęcie się tego zadania np. przez 

organizatora turystycznego, działającego na obszarze LGD „Qwsi” (biuro turystyczne, 

przedsiębiorca posiadający uprawnienia organizatora, PTTK), 

 utworzenie docelowo Destination Marketing Organisation (DMO) – na wzór 

działających takich organizacji w Niemczech, Hiszpanii; możliwe jest również zlecenie 

zadao związanych z komercjalizacją w ramach zmian strukturalnych w ramach 

Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Ząbkowickiej, 

 zaproszenie do współpracy lokalnych touroperatorów Ziemi Ząbkowickiej, którym 

można zaproponowad sprzedaż gotowej oferty turystycznej obszaru LGD „Qwsi”. 

Wskazania do promocji koncepcji sieciowych markowych produktów turystycznych 

powinny za każdym razem uwzględniad specyfikę konkretnego produktu, charakter odbiorcy 

docelowego oraz możliwości współpracy. Zaleca się korzystanie z mediów elektronicznych, 

nowych form marketingu, jak marketing wirusowy i szeptany, współpracy sponsoringowej  

i z mediami branżowymi. Zrezygnowad natomiast powinno się z szerokiej promocji walorów  
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i atrakcji, w tym na targach turystycznych, w mediach, gdzie nie koncentrujemy się na 

konkretnej ofercie.  

 stworzenie podstron www produktów na stronach podmiotów zaangażowanych  

w jego tworzeniu, 

 strony www partnerów, 

 lokalna prasa w obszarze transgranicznym, 

 specjalistyczne portale internetowe, 

 regionalne media, w tym specjalistyczne, 

 branżowe media (turystyka, kultura, sport, kulinaria), 

 stworzenie platformy internetowej wymiany informacji na portalach 

społecznościowych (np. Facebook), 

 promocja Wypraw Odkrywców w mediach regionalnych (radio, dodatek turystyczny 

Gazety Wyborczej), 

 opracowanie systemu jednolitej identyfikacji wizualnej linii sieciowych markowych 

produktów turystycznych,  

 opracowanie  i wdrożenie jednolitego oznakowania szlaków i atrakcji w ramach 

podproduktów i produktów,  

 opracowanie i wydanie folderu, map do poszczególnych produktów i podproduktów, 

 współpraca z lokalnymi agencjami promocyjnymi w pozyskaniu środków na 

promocję. 

Kluczowe znaczenie będzie miało stworzenie w ramach odrębnego opracowania 

strategicznego planu promocji turystyki i produktów turystycznych obszaru LGD „Qwsi”, 

zaproponowanych w niniejszej „Strategii”. Program taki został ujęty w ramach czwartego 

celu strategicznego i powinien zostad uwzględniony w kolejnych planach finansowych LGD 

„Qwsi”.  

 

3. Harmonogram realizacji 

 

Przedstawiona wyżej „Strategia” powinna byd w wymiarze (podsystemie) terminowym 

realizowana w podziale na trzy etapy. Etapy te uwzględniają zarówno charakter programu, 

który obok założeo ogólnego strategicznego rozwoju turystyki zawiera koncepcję 

programową odnoszącą się do konkretnych, zaprogramowanych produktów turystycznych. 

Za perspektywę czasową realizacji „Strategii” przyjmuje się lata 2010 (rok bieżący w którym 

została opracowana) 2020 (do kiedy trwad będzie kolejny okres programowania środków 

UE). Jest to istotne, ponieważ przewidziane w „Strategii” zadania wymagają wsparcia 

zewnętrznego i opracowane zostały w taki sposób, aby możliwe było pozyskanie na ich 

realizację zewnętrznych środków z dostępnych programów UE.  
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Obecny okres programowania kooczy się na 2013 roku, z tego względu środki  

z dostępnych obecnie programów są w większości rozdysponowane. Taki stan został 

uwzględniony w podziale realizacji „Strategii” na trzy etapy: 

 etap przygotowawczy do wdrożenia, w ramach którego zostałyby szczegółowo 

zaplanowane, podzielone zadania w ramach „Strategii”, utworzone proponowane 

struktury organizacyjne odpowiedzialne bezpośrednio za wdrożenie; na tym etapie 

nastąpiłoby szczegółowe zaplanowanie realizacji programów i zadao operacyjnych 

(odnoszące się do celów 1,3,4 i 5 wymagają szczegółowego opracowania), koncepcji 

markowych produktów turystycznych, wdrożenie procedur pozyskiwania 

zewnętrznych źródeł finansowania realizacji zaplanowanych celów, a także 

przedstawionych podproduktów, zabezpieczenie środków na realizację w budżetach 

JST; etap przygotowawczy będzie realizowany w latach 2010 - 2012 – czyli 

praktycznie od kooca 2010 roku do pierwszej połowy 2012 roku, kiedy zostaną 

zabezpieczone środki na realizację z budżetu na 2012 rok,  

 etap realizacyjny obejmowałby działania wdrożeniowe – wdrożenie programu 

markowych produktów turystycznych, opracowanych szczegółowych programów 

operacyjnych, zgodnie z harmonogramem i dostępnymi środkami finansowymi, 

realizacja pozostałych zadao, monitoring programów i bieżąca korekta - 

dopasowywanie „Strategii” do zaistniałych zmian, w tym korekta po rozpoznaniu 

możliwości wdrażania poszczególnych podproduktów; czasokres etapu realizacji: lata 

2012 – 2018 i podzielony byłby na trzy fazy: 

o do 2013 roku, 

o lata 2014 – 2018, 

o lata 2018 – 2020 + 2 lata 

 etap rozliczenia i zakooczenia obejmowałby sformułowanie wniosków koocowych 

monitoringu, ocena skuteczności wdrożeo i wpływu podjętych działao na rozwój 

turystki na obszarze LGD „Qwsi” i; czasokres monitoringu  - n+2, czyli lata 2019 - 

2021. 
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Zakooczenie 
 

„Strategiczny plan rozwoju turystyki dla LGD „Qwsi” oraz powstania sieciowego produktu 

turystycznego”, zwany w niniejszym opracowaniu w skrócie „Strategią” jest sektorowym 

programem dotyczącym rozwoju turystyki w sześciu gminach stowarzyszonych z Lokalną 

Grupą Działania „Qwsi”, położonych w Powiecie Ząbkowickim. Struktura celów dla rozwoju 

turystycznego, mająca odzwierciedlenie w wizji, misji, celach strategicznych, kierunkowych  

i operacyjnych odnosi się do następujących istotnych obszarów: 

 rozwój infrastruktury turystycznej w kompetencji gmin stowarzyszonych z LGD, 

 stymulowanie powstawania na obszarach wiejskich nowych gospodarstw 

agroturystycznych i rozwój obecnych, 

 stworzenie propozycji markowych produktów turystycznych, opartych na kluczowym 

potencjale obszaru, 

 rozwój przedsiębiorczości turystycznej mieszkaoców, 

 inicjowanie i wspieranie przywrócenia świetności zabytkom obszaru, 

 zintegrowana promocja turystyczna obszaru, 

 wspieranie zasobów ludzkich w turystyce i działao na rzecz podnoszenia jakości 

świadczonych usług turystycznych. 

Kluczowym elementem „Strategii”, co wynika bezpośrednio z rozwinięcia tytułu 

dokumentu, jest stworzenie koncepcji sieciowych markowych produktów turystycznych 

obszaru LGD Qwsi. „Markowośd” produktów związana jest propozycją pozycjonowania 

turystycznego, a struktura produktów, ich zawartośd mają przyczynid się do realizacji 

struktury celów.  

Należy uwzględnid, że wdrażanie „Strategii” wiąże się z wysiłkiem i zaangażowaniem 

czynnika ludzkiego, technicznego i finansowego. Wymaga współpracy gmin, Powiatu 

Ząbkowickiego i branży turystycznej.  

W myśl rozwinięcia misji turystycznej, turystyka w obszarze LGD „Qwsi” jest szansą ale 

może się stad rzeczywistą mocną stroną obszaru – odniesienie się do Przedgórza Sudeckiego 

i kluczowej roli lidera, jaką odgrywad będzie obszar LGD „Qwsi” jest uzasadnione, gdyż  

większa częśd obszaru leży właśnie na Przedgórzu Sudeckim.  
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