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Wstęp 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) Qwsi funkcjonuje jako organizacja 

pozarządowa wspierająca rozwój obszarów wiejskich, położonych na południu województwa 

dolnośląskiego w Powiecie Ząbkowickim. Obszar działalności Stowarzyszenia obejmuje 

obszar tego powiatu z wyłączeniem Gminy Stoszowice. Jest to teren o przeważającej funkcji 

rolno – przemysłowej z wzrastającym udziałem turystyki. Turystyka zyskuje na znaczeniu ze 

względu na posiadanie przez obszar Qwsi atrakcji turystycznych i szlaków  

o ponadregionalnym znaczeniu.  

LGD Qwsi w ramach swojej działalności podejmuje inicjatywy stymulujące rozwój gmin 

obszaru – zarówno w płaszczyźnie rozwoju gospodarczego, społecznego jak i kulturalnego. 

Dotyczy to również rozwoju turystyki i przedsiębiorczości turystycznej. Działania te wynikają 

z zapisów opracowanej i przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Według zapisów tej 

Strategii „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 tak sformułowanej misji wynikają dwa cele: 

 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. 

Aby móc jednak efektywnie rozwijad turystykę oraz poprawid jakośd życia mieszkaoców, 

trzeba dysponowad wiedzą o aktualnym stanie rozwoju turystyki, potrzebach turystów  

i mieszkaoców. Dlatego LGD Qwsi zleciła przeprowadzenie badao w obszarze realizacji 

strategii, które pozwolą na zdiagnozowanie obecnej sytuacji w obszarze turystyki, 

przedsiębiorczości turystycznej oraz potrzeb i oczekiwao mieszkaoców obszaru. 

Niniejsze opracowanie prezentuje rezultaty zleconych prac badawczych i analitycznych. 

Opracowanie jest podzielone na trzy części. W pierwszej przedstawiono zakres i metodykę 

prac. Druga częśd stanowi audyt w obszarze zaplanowanego zakresu prac. Jest to diagnoza 

obszaru, wykonana m.in. w oparciu o narzędzie analizy SWOT. Ostatnia, trzecia częśd jest 

raportem z przeprowadzonych badao jakościowych i ilościowych, wraz z interpretacją  

i komentarzem autorów niniejszego opracowania. 

Badania zrealizowane zostały przy współudziale i zaangażowaniu społecznym obszaru 

LGD Qwsi: Jednostek Samorządu Terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, 

przedsiębiorstw turystycznych oraz Biura Stowarzyszenia LGD Qwsi. 
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I. Metodyka i zakres prac nad projektem 

 

1. Zakres prac 

 

Zakres prac obejmuje przeprowadzenie badao na obszarze gmin LGD Qwsi, opartych na 

analizie dostępnych źródeł wtórnych, bezpośrednich wywiadach ankietowych turystów  

odwiedzających analizowany obszar oraz bezpośrednich wywiadach z mieszkaocami 

analizowanego obszaru. Obszar prac badawczo – analitycznych obejmuje trzy etapy: 

 audyt uwarunkowao rozwoju w kontekście zaplanowanych badao, wraz z analizą 

SWOT obszaru LGD Qwsi, 

 konsultacje i badania (jakościowe i ilościowej), 

 analiza wyników badao wraz z interpretacją i wnioskami. 

Inwentaryzacja obejmowała informacje o uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, 

społecznych, gospodarczych i geograficznych, które definiują analizowany obszar LGD Qwsi, 

czyli następujące gminy, należące do Stowarzyszenia:  

 Miasto i Gmina Bardo, 

 Gmina Ciepłowody, 

 Gmina Kamieniec Ząbkowicki, 

 Miasto i Gmina Złoty Stok, 

 Miasto i Gmina Ząbkowice Śląskie, 

 Miasto i Gmina Ziębice. 

 
Rysunek 1: Mapa poglądowa gmin należących do LGD Qwsi 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 
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Badania prowadzone były na terenie wszystkich gmin, według metodologii, która opisana 

została szczegółowo w rozdziale III niniejszego opracowania. Były one prowadzone  

za pomocą metod jakościowych, jak i ilościowych. Objęły cztery grupy respondentów: tzw. 

„Osoby Kluczowe”, mieszkaoców obszaru, turystów i przedsiębiorców. W tracie realizacji 

projektu przeprowadzone zostały na w/w grupach następujące badania: 

 emocjonalnego wizerunku i możliwości rozwojowych, 

 modelu zachowao turysty przebywającego na analizowanym obszarze, 

 jakości i dostępności infrastruktury turystycznej, 

 satysfakcji turysty z dostępnej oferty usług turystycznych, 

 wizerunku turystycznego analizowanego obszaru, 

 poziomu jakości życia mieszkaoców, 

 satysfakcji i lojalności mieszkaoców, 

 stopnia zaangażowania mieszkaoców w rozwój lokalny, 

 perspektyw rozwoju przedsiębiorczości. 

Weryfikacja, analiza i interpretacja wyników pozwoliła na opracowanie raportu z badao. 

Raport zawiera wnioski dla dalszych działao Stowarzyszenie, m.in. w celu opracowania 

sektorowych strategicznych planów, przy współudziale samorządów lokalnych, mieszkaoców 

i biznesu.  

 

2. Przyjęta metodyka realizacji prac 

 

W pracach realizowanych w ramach projektu „Badania i analizy obszaru LSR” LGD Qwsi  

zastosowano podejście ekspercko– partycypacyjne, które jest metodą prac łączącą potencjał 

społeczności z zewnętrznym wsparciem doradczym ekspertów. Podejście to obejmuje pracę 

jak w metodzie partycypacyjnej oraz istotny wkład koncepcyjny pracy konsultantów  

i ekspertów. Łączy ona zalety obu podejśd metodycznych (eksperckiego i partycypacyjnego). 

Podobnie natomiast, jak w metodzie partycypacyjnej powołany został Zespół, który jednak 

nie opracowywał samodzielnie wniosków, ale uczestniczył w ich formułowaniu (dzięki 

udziałowi m.in. w konsultacjach i wsparciu w wykonaniu badao ilościowych wśród 

mieszkaoców).  

LGD Qwsi zaprosiła do udziału w projekcie przedstawicieli JST, ngo  

i branży turystycznej całego obszaru. Tak powstał Zespół Osób Kluczowych. Zgłoszone do 

Zespołu osoby uczestniczyły w spotkaniu konsultacyjnym oraz - jako grupa docelowa  

w badaniach jakościowych i ilościowych. Podmioty, które reprezentowały Osoby Kluczowe, 

aktywnie uczestniczyły również w realizacji badao ilościowych – ankietowaniu mieszkaoców, 

turystów i przedsiębiorców. Do Zespołu zaproszonych została łącznie 18 Osób Kluczowych, 

które uczestniczyły w spotkaniu, jak również, z którymi przeprowadzone zostały spotkania 

indywidualne, konsultacje via e-mail i konsultacje telefoniczne.  
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Osoby te to: 

 Małgorzata Wołczyk – Kierownik Biura Stowarzyszenia LGD Qwsi, 

 Karolina Ułomek – LGD Qwsi, 

 Tomasz Żygadło – Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie, 

 Dagmara Ostapiuk – Urząd Miasta Złoty Stok, 

 Ewa Jaszek – Urząd Miasta i Gminy Bardo, 

 Marta Ptasioska – Urząd Miasta i Gminy Bardo, 

 Władysław Gluza – Urząd Gminy Ciepłowody, 

 Grażyna Orczyk – Urząd Gminy Ciepłowody, Sekretarz Gminy, 

 Irena Piotrowska – Sołectwo Sulisławice, Sołtys, 

 Anna Deryło – Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, 

 Kinga Grabowa – Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Kierownik Wydziału 

Promocji i Rozwoju, 

 Joanna Witkowska – Urząd Miejski Ziębice, 

 Stanisław Twardowski – Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 

 Rafał Śledź –Kierownik Referatu Promocji Gminy i Inicjatyw Gospodarczych, 

 Dariusz Małozięd – Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe, 

 Zbigniew Gaweł –  Kierownik Referatu Integracji Społecznej i Bezpieczeostwa 

Urzędu Miasta Złoty Stok, 

 Stefan Gnaczy – Muzeum Kamienieckie, 

 Elżbieta Szumska – Kopalnia Złota w Złotym Stoku. 

Dodatkowo, autorzy niniejszego opracowania wykorzystali w diagnozie obszaru LGD 

Qwsi informacje uzyskane podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych  

z przedstawicielami władz gmin Powiatu Ząbkowickiego i Powiatu Ząbkowickiego. Wywiady 

te przeprowadzone zostały w 2009 r., z inicjatywy Starosty Ząbkowickiego (siedmiu 

przedstawicieli władz samorządowych obszaru) i pierwotnie miały byd wykorzystane  

w pracach nad strategią rozwoju Powiatu Ząbkowickiego. Charakter i zakres uzyskanych 

informacji wskazują na problematykę społeczno – gospodarczą obszaru. Wywiady dotyczyły 

rozwoju poszczególnych gmin w kontekście przemian zachodzących na obszarze Powiatu 

Ząbkowickiego.  

Przedstawiony poniżej schemat przedstawia model współpracy przy realizacji projektu  

i obrazuje przyjętą metodykę prac. Konsultanci zewnętrzni, autorzy niniejszego opracowania, 

przygotowali zakres merytoryczny prac, metody i narzędzia, przeprowadzali konsultacje, 

wywiady z Osobami Kluczowymi, badania jakościowe oraz badania ilościowe we współpracy 

z Jednostkami Samorządu Terytorialnego obszaru. Nadzorowali prace, zebrali informacje  

i dane w celu opracowania raportu z badao i analiz. Raport jest całościowym, pierwszym 

dotychczas, spojrzeniem na problemy rozwoju gmin LGD Qwsi, wykonanym w oparciu  

o pierwotne badania rynku. Po raz pierwszy wykonane zostały badania ankietowe (badania 

ilościowe) na próbie o takiej liczebności (ok. 400 respondentów). 
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Rysunek 2: Metodyka realizacji projektu 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Rola i zadania, jakie zostały postawione przed Zespołem są następujące: 

 określenie we współpracy z LGD Qwsi i konsultantami zewnętrznymi potrzeb  

w zakresie badao, 

 uczestniczenie w badaniach i konsultacjach adresowanych do Zespołu Osób 

Kluczowych, 

 konsultowanie i opiniowanie wyników badao i analizy, 

 zachęcanie mieszkaoców i przedsiębiorców do uczestnictwa w konsultacjach 

społecznych i badaniach. 
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II. Uwarunkowania rozwoju obszaru LGD Qwsi – audyt potencjału 

w kontekście zaplanowanych prac 

 

1. Usytuowanie obszaru LGD Qwsi 

 

„Obszar działania LGD „Qwsi” stanowi teren zawarty pomiędzy Górami Bardzkimi  

i Złotymi, a Wzgórzami Niemczaosko – Strzelioskimi. Pod względem fizjograficznym jest to 

obszar leżący w przeważającej części na Przedgórzu Sudeckim, oraz fragmentarycznie  

w makroregionach: Sudety Środkowe i Sudety Wschodnie. Rzeźba terenu charakteryzuje się 

dużym zróżnicowaniem, występują tu zarówno tereny płaskie jak i pagórkowate czy górzyste. 

W obrębie Przedgórza Sudeckiego na omawianym terenie znajdują sie następujące 

mezoregiony: Wzgórza Niemczaosko-Strzelioskie, Obniżenie Otmuchowskie, Przedgórze 

Paczkowskie oraz Obniżenie Podsudeckie. Makroregion - Sudety Środkowe reprezentowany 

są przez mezoregion – Góry Bardzkie, a Sudety Wschodnie przez mezoregion - Góry Złote. 

Najbardziej znanym, jednym z piękniejszych mikroregionów jest Przełom Nysy Kłodzkiej 

znajdujący sie w okolicach Barda. Taka charakterystyka obszaru zawarta została w Lokalnej 

Strategii Rozwoju LGD Qwsi.1  

Umiejscowienie obszaru w przestrzeni geograficznej prezentuje poniższa mapa. Pokazuje 

ona położenie obszaru na mapie Dolnego Śląska, w granicach gmin, Powiatu Ząbkowickiego 

oraz sąsiednich powiatów (w tym w województwie opolskim). 

 
Równanie Usytuowanie obszaru LGD Qwsi w przestrzeni geograficznej Polski południowo - zachodniej 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

                                                           
1
 Lokalna Strategia Rozwoju ( w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013), 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Qwsi, Ziębice 2008, s.10. 
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Mapa pokazuje, że omawiany obszar leży w południowo-wschodniej części województwa 

dolnośląskiego. Od północy graniczy z dwoma powiatami dolnośląskimi: dzierżoniowskim  

i strzelioskim. Od wschodu graniczy z powiatem nyskim (jest to jednocześnie granica 

województw dolnośląskiego i opolskiego). Od południowego zachodu górska granica 

oddziela obszar LGD Qwsi od powiatu kłodzkiego, od zachodu obszar zamyka Gmina 

Stoszowice. W Gminie Złoty Stok obszar graniczy z Republika Czeska (Mikroregion 

Javornicki). 

Według cytowanej Strategii zaletą i wyróżniającym elementem obszaru jest zwartośd  

i spójnośd administracyjna – położenie na terenie jednej powiatowej jednostki 

administracyjnej – Powiatu Ząbkowickiego (jest to teren wymienionego powiatu,  

z wyłączeniem Gminy Stoszowice). 

Analizując usytuowanie obszaru LGD, rozpatrywad można to usytuowanie w kontekście 

rozwoju społeczno – gospodarczego w następujących kategoriach: 

 jako zwarty obszar administracyjny na terenie Powiatu Ząbkowickiego (Ziemia 

Ząbkowicka), 

 jako rolno – przemysłowo – turystyczny obszar leżący w południowo – wschodniej 

części województwa dolnośląskiego, 

 jako obszar leżący na przecięciu regionalnych, ponadregionalnych  

i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych (drogowych i kolejowych), 

 jako  obszar graniczący z atrakcyjnie turystyczną Ziemią Kłodzką, 

 jako wiejski, mało urozmaicony teren na Przedgórzu Sudeckim, 

 jako historycznie i kulturowo istotny subregion Dolnego Śląska (Ziemia Ząbkowicka, 

bogata w punktowe i sieciowe obiekty kulturowe o znaczeniu ponadregionalnym), 

 jako obszar obfitujący w zasoby kruszyw, 

 jako obszar posiadający na swoim terenie istotne obszary chronionego krajobrazu, 

 jako obszar leżący w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, na „Pojezierzu Nysy Kłodzkiej”, 

 jako częśd transgranicznego obszaru Rychleby – Góry Złote, 

 jako obszar nadgraniczny (na granicy województwa dolnośląskiego Rzeczpospolitej 

Polskiej). 

Wymienione kategorie warunkujące funkcjonowanie i rozwój analizowanego obszaru 

zostały uwzględnione w zakresie prowadzonych badao.  

W przypadku komunikacji z turystami i kontekstów turystycznych przyjęto do określenia 

badanego obszaru turystycznego nazewnictwo Ziemia Ząbkowicka (jako obszar Powiatu 

Ząbkowickiego bez gminy Stoszowice), chociaż samo określenie jest również sztuczne  

i wynika z powstałego podziału administracyjnego to jednak jest lepiej znane niż 

nowopowstały obszar LGD Qwsi.     
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2. Rozwój obszaru według zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 

koncepcji rozwoju lokalnego gmin LGD Qwsi 

 

Analizując sytuację strategiczną obszaru LGD Qwsi, należy zinwentaryzowad wszystkie 

dokumenty strategiczne, które mogą mied wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy, w tym 

osiąganie zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju celów. W tym znaczeniu, obok w/w 

Strategii, istotne są strategiczne opracowania na poziomie regionalnym województwa 

dolnośląskiego, a także opracowania strategiczne Powiatu Ząbkowickiego i jego gmin na 

terenie analizowanego obszaru. Są to: 

 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania Qwsi (2008), 

 Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Ząbkowickiego (2000) i aktualizacja  

na lata 2007 -2018 (2006), 

 Informator Gospodarczy Powiatu Ząbkowickiego (Powiat w liczbach), 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Ząbkowickiego  

na lata 2007 -2013, 

 Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości i Turystyki Obszaru Rychleby – Góry Złote 

(2009), 

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bardo 2005-2007, 

 Plan rozwoju lokalnego gminy Ciepłowody 2004-2006 i 2007-2013, 

 Strategia Rozwoju Gminy Ciepłowody do 2006 roku, 

 Program Ochrony Środowiska Gminy Kamieniec Ząbkowicki (2004), 

 Strategia Rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie 2000-2009, 

 Strategia Rozwoju Gminy Złoty Stok 2003, 

 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, 

 Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego (2009), 

 Zintegrowany Program Wojewódzki (ZPW) na lata 2007 – 2013, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD)  

na lata 2007 – 2013, 

 Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego, 

 Program Operacyjny Współpracy Terytorialnej dla Dolnego Śląska. 

Najważniejszym punktem odniesienia dla niniejszego opracowania jest Lokalna Strategia 

Rozwoju LGD Qwsi. Stanowi ona podstawę funkcjonowania Stowarzyszenia i wytycza 

kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego analizowanego obszaru. Według tej Strategii 

specyfika obszaru w syntetycznej postaci określona jest następująco: 

„Omawiany obszar posiada dobrej jakości gleby, dlatego gminy „Qwsi” mają głównie 

charakter rolniczy. Większośd ludności obszaru zamieszkuje na terenach wiejskich. 

Bogactwem tego terenu jest przyroda (rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu itp.), 

towarzyszy jej niski poziom zanieczyszczenia środowiska, co w zestawieniu z licznymi 

zabytkami kultury materialnej stanowi doskonałe miejsce dla turystów do spędzania 
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wolnego czasu.”2 Taka charakterystyka obszaru znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie  

w strukturze celów, jakie zostały zapisane w cytowanej Strategii. Jest również bezpośrednią 

podstawą do opracowanego na potrzeby niniejszego projektu zakresu merytorycznego 

badao.  

 

Z powyższego cytatu wynika, że turystyka jest jednym z priorytetowych obszarów 

działalności obszaru LGD Qwsi. Dlatego obok Lokalnej Strategii Rozwoju, istotnym punktem 

odniesienia są dwa strategiczne dokumenty na poziomie regionalnym i transgranicznym. 

Odnoszą się one w sposób bezpośredni do rozwoju turystycznego analizowanego obszaru. 

Pierwszy z nich, to Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa 

Dolnośląskiego, w którym obszar LGD Qwsi uwzględniony został w ramach tzw. Subregionu 

Przedgórza Sudeckiego. W dokumencie tym wskazano na rezerwaty w okolicach Ząbkowic 

Śląskich („Skałki Stoleckie” i „Muszkowicki Las Bukowy”) jako istotne dla potencjału 

turystycznego obszaru. Podkreślone jest również znaczenie Kopalni Złota w Złotym Stoku, 

Opactwa w Henrykowie, przebiegających przez obszar szlaków (Cysterskiego, głównego 

szlaku sudeckiego im. M. Orłowicza). Zwraca się jednakże uwagę na niski poziom 

zagospodarowania turystycznego, również na analizowanym obszarze3 

Drugim istotnym punktem odniesienia jest Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości  

i Turystyki Obszaru Rychleby – Góry Złote. W Strategii tej wskazane zostały kierunki  

i wytyczone cele rozwoju gospodarczego, w tym turystycznego. Jedną z części w/w Strategii 

jest Propozycja Rozwoju Infrastruktury i Suprastruktury Ruchu Turystycznego oraz Wsparcia 

Marketingowego Rozwoju Ruchu Turystycznego. W Propozycji w odniesieniu do obszaru LGD 

Qwsi wskazano na istotne znaczenie Nysy Kłodzkiej i zagospodarowania zbiorników wodnych 

na tej rzece, tworzenia infrastruktury wokół Kopalni Złota w Złotym Stoku oraz poprawy 

dostępności szlaków oraz zabytków, które wyróżniają turystycznie obszar.4 

Analizując potencjał społeczny obszaru LGD Qwsi warto wskazad, że obszar 6 gmin 

zamieszkuje łącznie 63 331 mieszkaoców (stan na 31.12.2008 r.). Większośd mieszkaoców 

żyje na obszarach wiejskich, zaś stopa bezrobocia wynosiła w połowie 2008 roku 15,4 %.5  

Dla rozwoju obszaru kluczowe znaczenie mają następujące branże: rolnictwo, przetwórstwo 

rolno – spożywcze, turystyka, przemysł elektrotechniczny, budownictwo, transport, przemysł 

drzewny, handel i usługi, niekonwencjonalne źródła energii.6 

                                                           
2
Lokalna Strategia Rozwoju ( w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013), 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Qwsi, Ziębice 2008, s. 27. 
3
 Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, PART na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 2009, ss. 37 -39. 
4
 Propozycja Rozwoju Infrastruktury i Suprastruktury Ruchu Turystycznego oraz Wsparcia Marketingowego 

Rozwoju Ruchu Turystycznego, w : Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości i Turystyki Obszaru Rychleby – Góry 

Złote, Ząbkowice Śląskie, 2009, ss. 51 – 52. 
5
 Lokalna Strategia Rozwoju ( w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013), 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Qwsi, Ziębice 2008, s.23. 
6
 Jw., s. 23 
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Obok wymienionych wyżej dokumentów strategicznych, istotnych dla rozwoju 

analizowanego obszaru, w niniejszym opracowaniu (w inwentaryzacji potencjału obszaru, 

szczególnie w odniesieniu do informacji o uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, 

społecznych, gospodarczych i geograficznych, które definiują analizowany obszar) 

wykorzystane zostały również następujące źródła: 

 

 informacje ze stron internetowych gmin i Powiatu Ząbkowickiego, 

 dane GUS, 

 dane Instytutu Turystyki. 

 

3. Analiza SWOT/TOWS obszaru LGD Qwsi 

 

Analiza SWOT/TOWS jest podstawową metodą analizy strategicznej. Polega ona na 

prawidłowej identyfikacji i interpretacji zjawisk i czynników występujących w otoczeniu oraz 

kwantyfikacji potencjału obszaru LGD Qwsi. Analiza przeprowadzona została w planowanym 

zakresie badao. Właściwa ocena istniejących i potencjalnych mocnych i słabych stron oraz 

szans i zagrożeo LGD Qwsi wraz z uzyskanymi wynikami badao bezpośrednich posłuży 

lepszemu zdiagnozowaniu problemów rozwoju obszaru. Analiza SWOT/TOWS powstała we 

współpracy z Zespołem Osób Kluczowych, podczas spotkania konsultacyjnego. Zgłaszane 

przez Zespół propozycje poszczególnych elementów analizy zostały zweryfikowane, 

uporządkowane i uzupełnione o wyniki całościowej analizy potencjału społecznego  

i gospodarczego (w tym turystycznego) LGD Qwsi oraz uwarunkowao zewnętrznych.  

Analiza mocnych i słabych stron przeprowadzona wewnątrz obszaru tworzy zbiór 

informacji o zasobach i procesach zachodzących w obszarze gospodarczym i społecznym, 

wywierających dodatni i ujemny wpływ na realizację celów strategicznych. Analiza szans  

i zagrożeo tkwiących w otoczeniu zewnętrznym daje zbiór informacji o czynnikach 

wywiercających dodatni i ujemny wpływ na realizację celów strategicznych.  Wśród 

czynników poddanych analizie uwzględniono następujące: naturalne, polityczne, 

ekonomiczne, demograficzne, społeczne i technologiczne oraz trendy, mające wpływ  

na rozwój obszaru. 

W przeprowadzonej analizie SWOT / TOWS wykorzystano również wnioski z analizy, 

która została przeprowadzona na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju. Autorzy tej Strategii 

stwierdzili, że: „Na podstawie analizy SWOT można stwierdzid, że jedna z najważniejszych 

szans rozwojowych obszaru jest szeroko pojęta turystyka. Mimo dużego potencjału 

turystycznego tego terenu, nie został on dotychczas wykorzystany w należytym stopniu. (…) 

Dominujący charakter rolniczy gmin nie pozwala na umiejscowienie na tym terenie 

inwestycji obciążających środowisko, powinny to byd raczej inwestycje niskoemisyjne,  

a najlepiej ekologiczne np.: siłownie wiatrowe. Istnieje problem z pozyskiwaniem firm 

zainteresowanych inwestowaniem na tym obszarze, dlatego konieczne jest zwiększenie 
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nakładów na promocję. Konieczny jest rozwój usług związanych z obsługa ruchu 

turystycznego,”7 

W przedstawionej poniżej analizie wykorzystana została również analiza obszarowa, 

która została przeprowadzona w trakcie prac nad Strategią Rozwoju Przedsiębiorczości  

i Turystyki Obszaru Rychleby – Góry Złote.  

 
Tabela 1: Analiza SWOT / TOWS dla obszaru LGD Qwsi 

Mocne strony Słabe strony 

 Droga E-8 

 Bogaty krajobraz,  

 Naturalne malownicze ukształtowanie 
terenu+++ 

 Duże doświadczenia i osiągnięcia gmin w 
przedsiębiorczości 

 Dobra współpraca+ 

 Bogata historia+ 

 Mnogośd atrakcji turystycznych++++ 

 Coraz lepsza promocja 

 Duży potencjał ludzki 

 Coraz ładniejsze miasta 

 Współpraca podmiotów gospodarczych z 
jst 

 Rozwinięta siec tras 
rowerowych/spacerowych 

 Czyste środowisko+ 

 Blisko centrum regionu 

 Atrakcyjne zaplecze 

 Aktywnośd organizacji 

 Aktywnośd społeczna 

 Zdegradowana infrastruktura 

 Brak zaplecza do obsług ruchu 
turystycznego 

 Brak infrastruktury, bazy noclegowej++ 

 Mała świadomośd mieszkaoców o 
istnieniu LGD 

 Ludzie podchodzą z rezerwą do 
inicjatyw, brak zaangażowania+ 

 Niska świadomośd szans rozwoju 
turystyki+ 

 Słabe drogi 

 Brak promocji 

Szanse Zagrożenia 

 Rozwój poprzez aktywizację gospodarczą 

 Rozwój turystyczny poprzez optymalizacje i 
synchronizacje działao 

 Rozwój turystyki +++ 

 Wzrost przedsiębiorczości+ 

 Zwiększenie zatrudnienia 

 Atrakcyjne położenie 

 Rozwój Agro i ekoturystyki 

 Zwiększenie świadomości w pozyskiwaniu 
środków z UE+ 

 Napływ inwestorów 

 Aktywizacja mieszkaoców wsi pracujących 
w miastach 

 Marazm społeczny 

 Brak aktywności++ 

 Brak środków zewnętrznych lub ich 
niewielka ilośd+ 

 Brak środków na pisanie projektów 

 Opór przed zmianami 

 Tranzytowy charakter z brakiem 
infrastruktury 

 Konkurencyjne powiaty 

 Krytyka chcących coś zrobid 
 

+ istotnośd wskazań przez Osoby Kluczowe                       Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo   

                                                                            strategiczne na podstawie konsultacji z Zespołem Osób Kluczowych 

                                                           
7
 Lokalna Strategia Rozwoju ( w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013), 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Qwsi, Ziębice 2008, s. 30. 
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Analiza TOWS (spojrzenie od zewnątrz) ma na celu odpowiedzenie na następujące 

pytania: 

 czy dane zagrożenia osłabią kolejne siły? 

 czy dane szanse spotęgują zidentyfikowane siły? 

 czy dane zagrożenia spotęgują występujące słabości? 

 czy dane szanse pozwolą przezwyciężyd istniejące słabości? 

Analiza SWOT (spojrzenie od wewnątrz) ma na celu odpowiedzenie na następujące 

pytania: 

 czy zidentyfikowane siły pozwolą wykorzystad szanse, które mogą wystąpid? 

 czy zidentyfikowane słabości nie pozwolą na wykorzystanie mogących się pojawid 

szans? 

 czy zidentyfikowane siły pozwolą na przezwyciężenie mogących wystąpid zagrożeo? 

 czy zidentyfikowane słabości wzmocnią siłę oddziaływania mogących wystąpid 

zagrożeo? 

Według przedstawicieli Zespołu Osób Kluczowych w układzie sił przeważają mocne 

strony i szanse. Za najważniejszą mocną stronę uznano potencjał związany z liczbą atrakcji 

turystycznych, zaś szansę – rozwój turystyki. 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. Analiza 

wyników badao i wnioski, przedstawione w rozdziale III, stanowid mogą punkt wyjścia do 

opracowania strategicznego programu rozwoju turystyki dla obszaru LGD Qwsi. Ani Powiat 

Ząbkowicki, ani żadna z jego gmin nie posiadają na chwilę obecną takiego programu. 
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III. Raport z badao i konsultacji dla tego Etapu 

 

1. Emocjonalny obraz obszaru LGD Qwsi i ocena rozwoju  

w opinii Osób Kluczowych (badania jakościowe) 

 

Emocjonalny wizerunek obszaru LGD Qwsi w opinii Osób Kluczowych powstał  

w wyniku badania przeprowadzonego na próbie 13 Osób Kluczowych, które zostały 

zaproszone do Zespołu. Dodatkowo wykorzystane zostały najważniejsze tezy z wywiadów, 

przeprowadzonych z przedstawicielami władz Powiatu Ząbkowickiego i jego gmin. 

Obraz obszaru LGD Qwsi w odbiorze Osób Kluczowych badany i analizowany jest w kilku 

wymiarach: 

 określenie skojarzeo „top of mind” i ocena atrakcyjności turystycznej, 

 określenie wizerunku obszaru LGD Qwsi w siedmiu kluczowych obszarach, 

 w tym poznanie siły, wyjątkowości i korzystności skojarzeo, 

 określenie profilu osobowości (test personifikacji i chioski portret), 

 wstępne określenie przesłanek pożądanej przyszłej pozycji rozwojowej obszaru LGD 

Qwsi, w tym w odniesieniu do obszarów konkurencyjnych. 

 wstępne zdefiniowanie charakteru przyszłej Marki Ziemia Ząbkowicka (jak 

proponowano w „Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości obszaru Rychleby – Góry 

Złote”). 

Wywiad, w jakim wzięły udział Osoby Kluczowe (ankieta w załączeniu do niniejszego 

opracowania) miał charakter jakościowy. Uzyskane informacje jakościowe nie podlegają 

weryfikacji statystycznej, jak dane ilościowe. Zasadną formą prezentacja opisowa. Poniżej 

przedstawiona została charakterystyka uzyskanych odpowiedzi, odnoszących się do 

wymienionych wyżej w punktach wymiarów. 

 

a) Skojarzenia „top of mind” i atrakcyjnośd turystyczna 

 

Osoby Kluczowe zostały poproszone o podanie pierwszego skojarzenie „top of mind”, 

które przychodzi do głowy, kiedy myślimy o Ziemi Ząbkowickiej. Było to badanie 

spontanicznych skojarzeo, określające świadomośd niewspomaganą. Udzielane odpowiedzi, 

zebrane w kategorie daję następujący obraz: trudno wskazad na jednoznaczne  

i charakterystyczne skojarzenia. Najczęściej pojawiały się skojarzenia związane z obecną  

i przyszłą turystyczną rolą obszaru, jak: podgórska oaza, bogactwo zabytków, w przyszłości 

rozwinie się turystyka. Skojarzenia dotyczą również rolniczego charakteru obszaru. Taki 

rozkład odpowiedzi świadczy o tym, że nie funkcjonują w świadomości Osób Kluczowych 

silne skojarzenia nacechowane emocjonalnie i o znaczeniu symbolicznym. 

Na pytanie, co jest najbardziej charakterystyczne i wyróżnialne dla obszaru LGD Qwsi, 

Osoby Kluczowe wskazywały na uwarunkowania związana z tranzytowym, przygranicznym 
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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. 

Najważniejsze atrakcje turystyczne obszaru LGD Qwsi to wg Osób Kluczowych to przede 

wszystkim: obiekty pocysterskie w Henrykowie i w Kamieocu Ząbkowickim, Kopalnia Złota  

w Złotym Stoku, zabytki Ząbkowic Śląskich, Bardo – jako centrum pielgrzymkowe. 

Wskazywano również na Góry Bardzkie i Złote, ruiny pałaców (w tym pałac w Kamieocu 

Ząbkowickim). 

Obszar LGD Qwsi jest atrakcyjny dla turystów, ponieważ jest stąd wszędzie blisko, jest to 

obszar tranzytowy, stanowiący bazę wypadową do dalszych podróży, leży blisko Ziemi 

Kłodzkiej, jest to „skupisko różnych atrakcji dla różnych grup”, o „atrakcyjnych  

i urozmaiconych krajobrazach”. O turystów analizowany obszar konkuruje w pierwszej 

kolejności z Ziemią Kłodzką. Osoby Kluczowe są zdania, że konkurencyjnymi obszarami są 

również: Karkonosze, Ziemia Nyska, Czechy, obszar Partnerstwa Sowiogórskiego. 

Na pytanie, co odróżnia obszar LGD Qwsi od obszarów konkurencyjnych, Osoby Kluczowe 

nie potrafiły wskazad charakterystycznych wyróżników. Najczęściej pojawia się odpowiedź, 

wskazująca na duże zróżnicowanie terenu, stwarzające możliwości różnorodnego 

wypoczynku. Podawane tu były również negatywne „wyróżniki”, jak brak bazy noclegowej, 

słabośd turystycznego wykorzystania obszaru. 

Określając 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. 

Zdaniem Osób Kluczowych najbardziej rozwój turystyki obszaru utrudniają następujące 

czynniki: przede wszystkim niedostatecznie rozwinięta baza turystyczna (podstawowa  

i uzupełniająca: obiekty noclegowe, urządzenia rekreacyjno – sportowe, zagospodarowanie  

i dostępnośd atrakcji, szlaków turystycznych). Istotną przeszkodą jest brak środków na 

promocję i wynikająca stąd (zadaniem odpowiadających) niska świadomośd potencjału 

turystycznego obszaru. Wskazywano również na niski poziom świadomości potrzeby rozwoju 

turystyki wśród społeczności lokalnej – mieszkaoców obszaru. 

Mieszkaocy, zdaniem respondentów, są nastawieni do turystów pozytywnie (są gościnni, 

życzliwi, przyjaźni, chętni do pomocy, otwarci). Raczej nie są nastawieni negatywnie, 

pomimo akcentowanej w odpowiedzi na poprzednie pytanie niskiego poziomu świadomości 

istotności turystyki.  

Celem dla rozwoju turystyki na obszarze LGD Qwsi powinno byd, wg Osób Kluczowych, 

przede wszystkim: wzrost liczby turystów, rozwój gospodarczy, ożywienie, zwiększenie 

przychodów gmin i rozwój przedsiębiorczości. Cele te powinny zostad zrealizowane dzięki: 
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rozwojowi infrastruktury turystycznej, zaplanowanej i efektywnej promocji, poprawie 

estetyki otoczenia miast i wsi obszaru LGD Qwsi. 

Według Osób Kluczowych mieszkaocy obszaru LGD Qwsi zapatrują się na rozwój 

turystyczny w większości sceptycznie lub obojętnie. Mają świadomośd ograniczeo  

i niewielkiego wpływu turystyki na poprawę własnej sytuacji. Podchodzą więc do rozwoju 

turystycznego z ostrożnością. Tylko nieliczna – świadoma częśd społeczności lokalnej 

upatruje w turystyce szansę na rozwój lokalny gmin LGD Qwsi. 

Problemy rozwoju obszaru LGD Qwsi wynikają z peryferyjnego charakteru i mają wymiar 

socjologiczny i demograficzny. Można je określid następująco: „bezrobocie, alkoholizm, 

bieda” i taka odpowiedź powtarza się najczęściej w wywiadach. Akcentowane są również 

stagnacja społeczna, marazm, izolacja społeczności wiejskich, starzenie się społeczności 

lokalnej, odpływ młodych osób do dużych miast, niskie zaangażowanie społeczne 

mieszkaoców i brak zainteresowania problemami rozwoju lokalnego. Są to problemy typowe 

dla obszarów wiejskich w Polsce. Obszar LGD leży obecnie poza umownymi granicami 

wpływu aglomeracji wrocławskiej i  zbliżenie uzależnione jest od  zmniejszenie czasu dojazdu 

do Wrocławia (koleją i samochodem). Takie położenie umożliwia jednakże mieszkaocom 

chod częściowo utrudnioną pracę w aglomeracji jednakże z punktu widzenia wypoczynku 

Wrocławian jest postrzegane jako tranzyt do obszarów oferujących większe atrakcje  

przyrodnicze i kulturowe. Rozwój turystyki na obszarze LGD Qwsi  sprowadza się (przy 

niewielkim spłyceniu zagadnienia) do odpowiedzi na pytanie: dlaczego Wrocławianin 

podejmujący trud wyjazdu ze swojego miasta podróżujący samochodem ma zatrzymad się na 

Ziemi Ząbkowickiej kiedy jedynie pół godziny później znajdzie np. dużo lepiej 

zagospodarowane turystycznie obszary – np. Ziemię Kłodzką?   

Taka charakterystyka problemów rozwoju lokalnego przekłada się również na 

nastawienie mieszkaoców do inicjatyw podejmowanych w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju. Wzbudzają one na razie zainteresowanie nielicznych: „mieszkaocy chcieliby 

poprawy, ale nie chcą się angażowad”. 

Biorące udział w wywiadzie Osoby Kluczowe mają rozbieżne zdanie nt. oceny 

dotychczasowych działao promocyjnych obszaru: częśd ocenia je pozytywnie, inni 

podkreślają słabą informację o obszarze i jego potencjale. Wszyscy jednak zgodnie 

podkreślają, że LGD działa krótko, jednak widoczne są już pierwsze pozytywne zmiany, które 

wynikają z połączenia sił i środków. Z takiej oceny wynika struktura odpowiedzi dot. 

charakteru współpracy lokalnej: jest ona coraz lepsza, gminy są zainteresowane współpracą. 

Brakuje jednak zdaniem oceniających wspólnych planów i koncepcji strategicznych, a także 

często pojawiają się rozbieżności oczekiwao i partykularyzm interesów.  

 

b) Skojarzenia z cechami, korzyściami, profilem odbiorcy i sytuacją skorzystania 

 

Wizerunek (obraz) obszaru LGD Qwsi, rozumiany jako jego znaczenie dla docelowych 

odbiorców jest źródeł siły wizerunkowej. Miejsca o silnej marce cieszą się zarówno wysokim 
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wskaźnikiem świadomości, jak również silnym, korzystnym i wyjątkowym wizerunkiem. 

Wizerunek powstaje w wyniku skojarzeo związanych z: 

 charakterystycznymi cechami, charakteryzującymi obszar LGD Qwsi, 

 korzyściami:  funkcjonalnymi „bazowymi”, emocjonalnymi, związanymi  z doznaniami, 

symbolicznymi, 

 typem odbiorcy docelowego, 

 sytuacją skorzystania z oferty obszaru LGD Qwsi, 

 osobowością obszaru LGD Qwsi. 

W wyniku badania jakościowego Osób Kluczowych powstała lista skojarzeo, które 

poddane zostaną analizie pod względem: siły, wyjątkowości i korzystności: 

 o sile skojarzeo mówi kolejnośd ich pojawiania się – za najsilniejsze uważa się 

skojarzenia pojawiające się na pierwszych miejscach, 

 o korzystności skojarzeo decyduje ocena, czy podawane przez Osoby Kluczowe 

skojarzenia wartościowane są jako pozytywne, czy negatywne, 

 o wyjątkowości skojarzeo świadczy ich oryginalnośd i niepowtarzalnośd. 

 
Tabela 2: Analiza siły, wyjątkowości i korzystności wizerunkowych skojarzeo Osób Kluczowych 

 Skojarzenie nr 1 Skojarzenie nr 2 Skojarzenie nr 3 

C
e

ch
y 

 spokój 

 bieda 

 gościnnośd 

 współpraca 

 różnorodnośd 

 natura 

 cisza 

 brak miejsc noclegowych 

 biernośd  
(słaba aktywnośd) 

 rozwojowośd 

K
o

rz
yś

ci
 

fu
n

kc
jo

n
al

n
e

  poznanie historii 

 wypoczynek 
 
 
 

 wypoczynek 

 ekologiczna żywnośd 
 

 zwiedzenie atrakcji 

 niskie ceny 

K
o

rz
yś

ci
 

e
m

o
cj

o
n

al
n

e
  wyciszenie 

 spokój 

 emocje 
 
 

 relaks 

 obcowanie ze sztuką 

 kontakt z naturą  

 nuda 

  

 sielanka 

 kontakt z naturą 

K
o

rz
yś

ci
 

sy
m

b
o

lic
zn

e
  legendarny strach 

 powrót do korzeni 

 wielokulturowośd 
 

- 
 
 
 
 

P
ro

fi
l 

O
d

b
io

rc
y 

 ciekawy (świata) 

 brak czasu na dłuższy 
wypoczynek 

 młody, aktywny 

 globtroter 

 historyk – amator 

 chęd wypoczynku na wsi 

 osoby starsze 

 wycieczki szkolne 
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Sy
tu

ac
ja

 

sk
o

rz
ys

ta
n

ia
  

z 
o

fe
rt

y 
 cykliczna impreza 

 w trakcie przejazdu 

 gdy chce odpocząd 

 jeśli ma blisko 

 gdy chce wypoczywad 
inaczej 

 w wolny weekend 

 gdy chce aktywnie 
spędzad czas 

 gdy nie ma zbyt dużo 
czasu 
 

 gdy dowie się  
o atrakcjach  
i one go zainteresują 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania jakościowego Osób Kluczowych 

 

Analiza wypowiedzi pokazała, że respondenci nie są w stanie wskazad na 

charakterystyczne i wyróżnialne skojarzenia z korzyściami, związanymi z pobytem 

turystycznym na obszarze LGD Qwsi. Wskazanie cech i korzyści ma priorytetowe znaczenie  

w formułowaniu oferty turystycznej i dlatego wypowiedzi Osób Kluczowych powinny byd 

rozpatrywane łączenie z opinią korzystających z tej oferty – turystów odwiedzających obszar. 

Skojarzenia o największej sile to: spokój, różnorodnośd, wyciszenie, ciekawy (świata), 

cykliczna impreza, w trakcie przejazdu. 

Skojarzenia o zabarwieniu negatywnym nie pojawiają się często i rzadko dotyczą one 

skojarzeo pojawiających się na pierwszym miejscu (więc nie są silne). Odnoszą się przede 

wszystkim do cech (bieda, biernośd) i korzyści emocjonalnych (nuda). W tabeli negatywne 

skojarzenia zaznaczone zostały pogrubioną czcionką. Odpowiadający nie byli w stanie 

również wskazad korzyści symbolicznych, związanych z obszarem, poza tymi związanymi  

z „legendarnym strachem”, powrotem do korzeni i wielokulturowością. Nikt nie wskazał na 

korzyści wynikające z pielgrzymkowego statusu Barda, legendy Marianny Oraoskiej, 

Cystersów i Księgi Henrykowskiej, Złotego Stoku. 

Wyjątkowośd skojarzeo z obszarem LGD Qwsi dotyczy w zasadzie tylko jednego  

z podawanych skojarzeo, wspomnianego wyżej „legendarnego strachu”. Oryginalnośd  

i nietuzinkowośd tego skojarzenia wyróżnia się spośród wskazywanych odpowiedzi. 

 

c) Profil osobowości (test personifikacji i chioski portret)  

 

Cel badania: poznanie postaw emocjonalnych respondentów względem obszaru LGD 

Qwsi. Celem testu personifikacji i chioskiego portretu jest uzyskanie opinii i wrażeo trudnych 

do całkowitego ujawnienia w inny sposób.  Metoda badawcza:  

 test personifikacji, 

 chioski portret,  

 wywiady osobiste, 

 opisanie i scharakteryzowanie przez badanych przedmiotu   badania za pomocą cech  

i kategorii przypisywanych osobie ludzkiej. 

Według Osób Kluczowych profil osobowościowy obszaru LGD Qwsi jest następujący: 

 jest to mężczyzna w średnim wieku (45+), 

 mieszkający w starym domu (poniemieckiej kamienicy lub starym domu z ogrodem), 

 zarabia powyżej średniej krajowej, 
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 nie ma jasno określonego sposobu zarabiania na życie – pracuje w różnych zawodach 

(w zależności od sytuacji, w jakiej się znalazł) lub nie pracuje, 

 jest żonaty, ma dzieci (średnio troje), a nawet wnuki, 

 prowadzi spokojny, wręcz sielankowy tryb życia (raz żyje oszczędnie, innym razem 

rozrzutnie), 

 wolny czas spędza aktywnie w towarzysko, jest jednak domatorem, 

 na wakacje wyjeżdża w różne miejsca – zarówno nad polski Bałtyk, za granicę, jak 

również na sąsiadującą Ziemię Kłodzką; zostaje również pozostaje w domu, 

 jeździ rodzinnym samochodem, nie nowym (Audi A5 lub VW Golf), 

 ubiera się luźno, sportowo, niezbyt modnie, zwyczajnie – rzadko pozwala sobie na 

ekstrawagancję i ubiera się elegancko, 

 spokojny, stateczny, przeciętny brunet w średnim wieku, 

 rodzinny, konserwatywny, tradycyjne wartości chrześcijaoskie, polskośd, uczciwośd. 

Obszar LGD Qwsi jako samochód byłyby samochodem terenowym. Samochód taki z kolei 

jest pozycjonowany jako niezawodny, bezpieczny, rodzinny, do trudnych zadao, nie do 

pokonania, z siłą i charakterem, o robiącej wrażenie sylwetce, funkcjonalny. 

Gdyby obszar LGD Qwsi były zwierzęciem, byłby to jeleo, na drugim miejscu pojawił się 

niedźwiedź. Jeleo występuje w legendach i mitach ludowych (w mitologii celtyckiej). 

Prowadzi on bohatera przez las, doprowadzając na koocu do jakiegoś niezwykłego miejsca, 

najczęściej źródła. Napiwszy się z niego wody bohater może zyskad na przykład dar 

niezwykłej mądrości. Pogoo za jeleniem symbolizuje bowiem pogoo za mądrością, a tę 

zdobywa się zwłaszcza zgłębiając świat tajemnic. W różnych kulturach istnieje mnóstwo 

mitów o jeleniu, a ich symbole i znaczenia są podobne. Jest uosobieniem elegancji, gracji. 

Jeleo pojawia się również w symbolice chrześcijaoskiej, jako symbol Chrystusa. Obecnie 

symboliczne znaczenie jelenia zdewaluowało się (ryczed jak jeleo na rykowisku, przyprawid 

komuś jelenie rogi, jelenie kolędnicze). Na drugim miejscu w skojarzeniach ze zwierzęciem 

pojawia się niedźwiedź. Niedźwiedź symbolizuje siłę, jego narodziny oznaczają przemianę. 

Zwierzę to jest połączeniem siły, mądrości i tajemnicy. 

Dla Osób Kluczowych obszar LGD Qwsi to kolor zielony. Kolor zielony nieodmiennie 

kojarzy się z lasami, drzewami. W tradycji kolor zielony działa stymulująco 

i odprężająco jednocześnie. Jest to kolor kiełkującej roślinności, oczekiwania przyszłych 

plonów, dlatego też jest symbolem nadziei. Barwa, która w świecie roślinnym jest 

zapowiedzią życia, które wyda owoc. Oznacza nadzieję, kurtuazję, radośd, honor. 

Jako kwiat obszar LGD Qwsi to słonecznik, rzepak, kwiat polny, malwa, nagietek. Tu 

odpowiedzi są bardziej zróżnicowane, chociaż najczęściej pojawia się słonecznik. Kwiat ten 

podkreśla ciepły, przyjazny, sielankowy i spokojny charakter obszaru. Słonecznik kojarzony 

jest z światłem słonecznym, życiodajnymi siłami przyrody, odnawialnością i cyklicznośd 

przyrody. 
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Przedstawiona symbolika skojarzeo podawanych w chioskim portrecie wskazuje na 

podkreślany wielokrotnie rolniczy, wiejski, spokojny, sielankowy, a jednocześnie peryferyjny  

i mało znany charakter obszaru LGD Qwsi. 

 

2. Wizerunek wewnętrzny i rozwój regionu w ocenie mieszkaoców 

(badania ilościowe) 

 

Mieszkaocy są istotną grupą odbiorców działao podejmowanych przez Stowarzyszenie 

LGD Qwsi oraz stowarzyszone w nim samorządy lokalne. Mieszkaocy jednocześnie mają 

bardzo duży wpływ na zewnętrzny wizerunek – poprzez swoje kontakty z otoczeniem 

zewnętrznym (m.in. z Turystami) budują obraz obszaru w umysłach odbiorców. Badania 

ilościowe metodą badao ankietowych P&P zostały przeprowadzone w miesiącach listopad – 

grudzieo 2009 r. na próbie 251 respondentów, mieszkaoców LGD Qwsi. 

Wielkośd próby reprezentatywnej wyliczona została procentowo w oparciu o formułę 

wzoru matematycznego, przy uwzględnieniu liczby mieszkaoców i ilości turystów 

odwiedzających analizowany obszar oraz funkcjonujących przedsiębiorstw. W 2008 na  

w obszarze LGD QWSI (obszar Powiatu Ząbkowickiego bez Gminy Stoszowice) mieszkało ok. 

63 331 mieszkaoców, a planowana próba 200 respondentów stanowi 0,32% populacji.  

W badaniu ilościowym, które objęło wyłącznie gminy LGD, zastosowano warstwowo – 

losowy dobór respondentów, gdzie warstwa odpowiadała każdej z gmin, z uwzględnieniem 

liczby mieszkaoców wg danych GUS.  Planowany podział warstw przedstawia tabela 3. 

 
Tabela 3: Podział warstwowy badanej populacji mieszkaoców 

Gmina Liczba mieszkaoców Udział w % Wielkośd warstwy na 
gminę 

Bardo 5 542 8,8% 18 

Ciepłowody 3 162 5,0% 10 

Kamieniec Ząbkowicki 8 694 13,7% 27 

Ząbkowice Śląskie 23 075 36,4% 73 

Ziębice 18 117 28,6% 57 

Złoty Stok 4 741 7,5% 15 

Razem: 63 331 100,0% 200 

Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Faktyczna wielkośd i struktura otrzymanej próby różni się od założeo, zaprezentowanych 

powyżej. 
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Rysunek 3: Rzeczywisty podział warstwowy badanej populacji mieszkaoców 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

a) Wymiary wizerunku i atrakcyjnośd turystyczna 

 

Struktura pytao w ankiecie dla mieszkaoców i turystów jest taka, że pytania badające 

świadomośd i wymiary wizerunku są takie same dla obu grup (5 pytao). Chodziło  

o porównanie odbioru wizerunku (świadomości i wymiarów wizerunku: cechy, korzyści oraz 

sytuacja skorzystania z oferty obszaru LGD Qwsi) w opinii odbiorców wewnętrznych  

i zewnętrznych. Respondenci pytani o jedno, najważniejsze skojarzenie z obszarem LGD 

Qwsi, wskazali : atrakcje turystyczne, czyli Kopalnię Złota, Opactwo w Henrykowie, Krzywą 

Wieżę i zabytki Barda (36,3% respondentów) oraz tereny rolnicze obszaru (26,7%) – rysunek 

4. 

Rysunek 4: Pierwsze skojarzenie z obszarem LGD Qwsi - mieszkaocy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 
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Mieszkaocy poproszeni o wskazanie cech wizerunkowych związanych z obszarem LGD 

Qwsi wskazali na następujące: spokój, bieda i stagnacja, różnorodnośd oraz na krótki pobyt 

(44,6%). Podobne kategorie odpowiedzi podawane były przez Osoby Kluczowe w badaniach 

jakościowych. Jeśli natomiast chodzi o korzyści dla turysty, związane z pobytem na terenie 

obszaru LGD Qwsi (korzyści funkcjonalne, emocjonalne i symboliczne), wg mieszkaoców są to 

przede wszystkim następujące korzyści: bliskośd Ziemi Kłodzkiej, kontakt z naturą, 

odkrywanie historii, spokój i wycieszenie. Skojarzenia z cechami i korzyściami podawane były 

wg kolejności ich pojawiania się w odpowiedziach. W przypadku wypowiedzi Osób 

Kluczowych również w skojarzeniach z korzyściami zauważyd można zbieżności. Różnica jest 

natomiast w kolejności pojawiania się na pierwszych miejscach. 
 

Rysunek 5: Skojarzenia z cechami obszaru LGD Qwsi według mieszkaoców 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Rysunek 6: Skojarzenia z korzyściami obszaru LGD Qwsi według mieszkaoców 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 
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Zdaniem mieszkaoców pobyt na obszarze LGD Qwsi jest najbardziej atrakcyjny w okresie 

letnich wakacji, na bliski i krótki wypoczynek oraz wówczas, gdy chcemy odpocząd od zgiełku 

miejskiego. Według mieszkaoców turyści raczej nie przyjeżdżają na majowy weekend lub z 

okazji organizowanej imprezy (rysunek 7). 

Za najważniejszą atrakcję turystyczną obszaru uważana jest przez jego mieszkaoców 

Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Na następnych miejscach w rankingu atrakcji znalazły się 

obszary leśne oraz obiekty sakralne. Historyczne miasta, muzea, obszary natury chronione 

oraz rzeka Nysa Kłodzka nie są postrzegane jako istotne atrakcje turystyczne (rysunek 8). 
 

Rysunek 7: Skojarzenia z okolicznościami skorzystania z oferty turystycznej obszaru LGD Qwsi według 

mieszkaoców 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 
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Rysunek 8: Najważniejsze atrakcje turystyczne obszaru LGD Qwsi według mieszkaoców 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Rysunek 9: Ocena atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Qwsi w opinii mieszkaoców 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Mieszkaocy oceniają atrakcyjnośd turystyczną obszaru jako przeciętną – 50% 

odpowiadających dało oceną 3 w skali od 1 do 5 (rysunek 9). Widoczna jest korelacja 
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pomiędzy oceną atrakcyjności turystycznej, a oceną samych atrakcji turystycznych. 

Mieszkaocy patrząc z własnej perspektywy, nie dostrzegają, że preferencje i wybory turystów 

mogą się różnid.  

 

b) Poziom świadomości, satysfakcji i lokalności mieszkaoców 

 

Stopieo związania mieszkaoców z obszarem na poziomie deklaratywnym ocenid można 

jako wysoki – 37,5% na pytanie, czy czuje się związana z analizowanym, że raczej tak, zaś 

34,7% -zdecydowanie tak. Nie są na etapie badao znane motywy tego związania – wyniki 

badao wskazały na stan faktyczny. Jednocześnie zmierzono poziom deklarowanej lojalności 

związanej z obszarem. Blisko 27% nie ma zdania na ten temat – wybrało odpowiedź „ani tak, 

ani nie”. Jest to najczęściej pojawiająca się odpowiedź. Natomiast 25% respondentów raczej 

nie zdecydowałoby się na wyjazd z obszaru. Zdecydowanie wyjechałoby z obszaru LGD Qwsi 

niecałe 17% respondentów, gdyby mieli taką możliwośd. Korelacja dwóch analizowanych 

pytao wskazuje na relatywnie wysoki poziom zarówno związania z obszarem, jak i lojalności 

jego mieszkaoców. 

Na pytanie, jak władze lokalne dbają o rozwój lokalny, 34,9% mieszkaoców LGD 

odpowiedziało, że dostatecznie, 17,5% uważa że dobrze, a 27,4% że słabo. Tylko 18% 

odpowiadających jest zdania, że władze dobrze dbają o rozwój lokalny. Wyniki ilustrujące 

odpowiedzi na analizowane  pytania pokazują rysunki 10 – 12. 
 

Rysunek 10: Poziom związania z obszarem LGD Qwsi 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 
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Rysunek 11: Poziom deklarowanej lojalności mieszkaoców wobec obszaru LGD Qwsi 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

 

Rysunek 12: Opinia mieszkaoców o działaniach władz lokalnych na rzecz rozwoju obszaru 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 
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Celem tego badania jest określenie procesów emocjonalno – poznawczych, które 

wpływają na zachowania mieszkaoców obszaru LGD Qwsi. Postawy mieszkaoców są więc 

mierzone na dwóch poziomach: poziomie deklaratywnym, związanym z odczuciami 

emocjonalno – poznawczymi mieszkaoców i behawioralnym, związanym  

z zachowaniami. Lojalnośd behawioralna określiła na trzech poziomach zachowania 

mieszkaoców (nastawienie do rozwoju turystyki – i pośrednio do turystów, ocena 

zaangażowania w rozwój lokalny oraz stopieo związania z Regionem na poziomie 

behawioralnym) ocenione zostały w oparciu o obserwację oraz wywiady z Osobami 

Kluczowymi). Jej pomiar pozwoli określid rzeczywiste i faktyczne zachowania  

i postawy mieszkaoców wobec obszaru LGD Qwsi oraz charakter i intensywnośd zmiany 

zachowao. Widad różnicę pomiędzy stopniem związania mieszkaoców z obszarem na 

poziomie deklaratywnym (na podstawie odpowiedzi w badaniu ankietowym)  

a behawioralnym stopniem związania (na podstawie faktycznie manifestowanych zachowao, 

wskazywanych przez Osoby Kluczowe w badaniu jakościowym). 

 

Metryczka respondenta: 

Płed 

Kobiety   62,2% 

Mężczyźni  37,8% 

Wiek 

do 18  9,2% 
31 – 45  29,5% 
46-55  29,5% 

>56  18,7% 

Wykształcenie 

Wyższe  35,1% 

Średnie  38,2% 

Zawodowe 15,1% 

Podstawowe 11,6% 

 
 

3. Wizerunek turystyczny i model zachowao turystów (badania 

ilościowe) 

 

Grupa docelowa, jaką są turyści, jest zewnętrznym odbiorcą wizerunku obszaru Ziemi 

Ząbkowickiej (LGD Qwsi). Wizerunek zewnętrzny obszaru badany był za pomocą metod 

ilościowych. Badania turystów przeprowadzone zostały metodą ankietową P&P (badanie 

ilościowe). Ilościowe badanie turystów pokryło się czasowo się z badaniami 

przeprowadzonymi na próbie mieszkaoców. W badaniach ilościowych  wzięło udział  
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129  turystów i odwiedzających, przebywających w miesiącach listopad – grudzieo 2009 r. na 

terenie obszaru Ziemi Ząbkowickiej (LGD Qwsi). 

Celem badania jest charakterystyka atrakcyjności turystycznej Ziemi Ząbkowickiej  

w sezonie zimowym, ze szczególnym uwzględnieniem poznania modelu zachowao turystów, 

produktu turystycznego obszaru w kontekście atrakcyjności i wyborów przez turystów oraz 

wizerunku turystycznego analizowanego obszaru. Szczegółowe cele badania dla tej tury to 

poznanie: 

 postaw i wzorów zachowao turystów odwiedzających obszar LGD Qwsi, 

 opinii i stopnia spełnienia oczekiwao turystów w odniesieniu do  oferty turystycznej,  

 preferencji turystów odwiedzających obszar w odniesieniu do poszczególnych 

elementów atrakcyjności turystycznej,  

 czynników istotności wyboru oferty turystycznej z punktu widzenia turysty,  

 cech wizerunkowych i korzyści dla turysty z odwiedzenia i skorzystania z jego oferty 

turystycznej. 

Założenia metodyki badao turystów: 

 badaniami zostaną objęci zarówno turyści (zgodnie z definicją), jak również 

jednodniowi odwiedzający (szczególnie w Kopalni Złota w Złotym Stoku), 

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

i udzielone 20 164 noclegów na 256 oficjalnie podawanych w statystykach miejsc 

noclegowych,  

 definiując „turystę” odniesiono się do definicji WTO, gdzie mianem turysty określa się 

osobę, która odbywa podróż poza miejsce zamieszkania na co najmniej 24 godziny  

i przebywa w niej nie dłużej, niż 12 miesięcy; biorąc pod uwagę liczbę korzystających 

z noclegów oraz to, że średnia długośd pobytu w bazie noclegowej wynosiła  

2,5 noclegu, a na obszarze LGD Qwsi udzielono 20 164 osobo-noclegów, wielkośd 

próby 160 respondentów stanowi 1,95 % wg danych GUS-u.  

 

 

a) Wymiary wizerunku i świadomości związanej z Regionem 

 

Grupa docelowa, jaką są turyści, jest zewnętrznym odbiorcą wizerunku obszaru Ziemi 

Ząbkowickiej (LGD Qwsi). Wizerunek zewnętrzny obszaru badany był za pomocą metod 

ilościowych. Badania turystów przeprowadzone zostały metodą ankietową P&P (badanie 

ilościowe). Ilościowe badanie turystów pokryło się czasowo się z badaniami 

przeprowadzonymi na próbie mieszkaoców. W badaniach ilościowych wzięło udział 129 – 

turystów i odwiedzających, przebywających w miesiącach listopad - grudzieo 2009 r. na 

terenie obszaru Ziemi Ząbkowickiej (LGD Qwsi). Zakładano przebadad 160 turystów, jednakże 

badania prowadzone były w martwym sezonie, co spowodowało, że zwiększono badaną 

populację mieszkaoców, kosztem populacji turystów.  
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Struktura próby respondentów oparta została o informacje, dot. ruchu turystycznego na 

obszarze Ziemi Ząbkowickiej. Ankiety zbierane były więc na terenie następujących gmin: 

Złoty Stok, Ziębice i Bardo. Zastosowano warstwowo – losowy dobór próby, gdzie warstwy 

stanowią gminy wg udziału w ruchu turystycznym (największy udział mają trzy wymienione 

wcześniej gminy). 

Metoda badao ankietowych, którą zastosowano w przypadku turystów, miała na celu 

potwierdzenie zaobserwowanych w badaniach zjawisk. Turystów pytano o: świadomośd,  

że przebywają na terenie obszaru Ziemi Ząbkowickiej, pierwsze skojarzenie, skojarzenia 

związane z cechami, korzyściami dla turystów oraz sytuacją skorzystania z oferty turystycznej 

obszaru Ziemi Ząbkowickiej.  

 

Na pytanie, czy respondent wie, że przebywa na terenie Ziemi Ząbkowickiej, 95,3%  

odpowiedziało twierdząco, jednakże może to byd spowodowane faktem, że turyści otrzymali 

do ręki formularz ankiety, zapoznali się ze wstępem, w którym mowa o Ziemi Ząbkowickiej.  
 

Rysunek 13: Czy wie Pan/i, że przebywa w obszarze Ziemi Ząbkowickiej? 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Pierwsze skojarzenie "top of mind", jakie przychodzi do głowy odpowiadającemu, jeśli 

myśli o obszarze Ziemi Ząbkowickiej (pierwsze, najsilniejsze skojarzenie) to: Kopalnia Złota, 

Opactwo w Henrykowie, Krzywa Wieża, zabytki Barda (39,5%) i tereny rolnicze (20,9%).  

W kategorii inne pojawiły się następujące odpowiedzi: obszar tranzytowy, przejazdowy, 

malownicze krajobrazy, przedgórze Sudetów – rysunek 14. 

Turyści pytani o skojarzenia związane z cechami dot. analizowanego obszaru, wymieniali 

w pierwszej kolejności: spokój (62,8% odpowiedzi), na krótki pobyt (48,8%) oraz stagnacja  

i bieda (37,2%). W kategorii inne pojawiły się następujące odpowiedzi: gościnnośd, 

różnorodnośd i nieskażone środowisko, trudno powiedzied – rysunek 15.  
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Rysunek 14: Jakie skojarzenie ma Pan/i z Ziemia Ząbkowicką 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Rysunek 15: Co Pana/i zdaniem cechuje Ziemię Ząbkowicką 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

 Na pytanie „Jakie korzyści oferuje turystom wypoczynek na Ziemi Ząbkowickiej”, 

respondenci – turyści, odpowiadali w swoim imieniu i wskazywali na korzyści, jakie oni sami 

czerpią. Dla turystów równie ważne są następujące korzyści: spokój i wyciszenia (39,5%),  

pragną wypocząd (25,6%), mają możliwośd rodzinnego wypoczynku (25,6%). Ziemia 
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Ząbkowicka położona jest  blisko Ziemi Kłodzkiej i można łatwo dojechad drogą E8. Turystom 

najbardziej podoba się: kontakt z naturą (27,9%) i odkrywanie historii (25,6%). W kategorii 

inne pojawiły się następujące odpowiedzi: poznawanie wielokulturowości, doznana duchowe 

– religijne – rysunek 16. 

 
Rysunek 16:  Jakie korzyści wg Pana/i oferuje wypoczynek na Ziemi Ząbkowickiej  

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Niepokojące jest to, że również turyści (podobnie, jak mieszkaocy) nie dostrzegają 

istotności korzyści emocjonalnych i symbolicznych. Ma to duże znaczenie dla kształtowania 

pozytywnego wizerunku obszaru LGD Qwsi, ponieważ odbiorcę – w tym wypadku turystę, 

można najskuteczniej związad z Ziemią Ząbkowicką. Chodzi o to, aby znaleźd cechy i korzyści, 

które pozwolą identyfikowad obszar nie tylko w perspektywy lasów, i pól. Rolniczy charakter  

Ziemi Ząbkowickiej, nacechowany powinien byd wyjątkowymi, charakterystycznymi dla 

obszaru skojarzeniami. 

 

W przypadku skojarzeo z okolicznością skorzystania z oferty turystycznej Ziemi 

Ząbkowickiej, dla turystów najważniejsze to: wakacje (55,8%), gdy chcemy odpocząd od 

zgiełku miejskiego (25,6%), chcemy powrócid do natury (25,6%) lub na krótki, bliski 

wypoczynek (18,6%). Dla porównania, wg mieszkaoców turyści przyjeżdżają również  

w okresie wakacji i aby odpocząd od zgiełku miejskiego i na krótki wypoczynek. Odpowiedzi 

na to pytanie przedstawia rysunek 17. 
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Rysunek 17: Kiedy pobyt na Ziemi Ząbkowickiej jest Pana/i zdaniem najbardziej atrakcyjny 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Porównując odpowiedzi mieszkaoców i turystów dot. skojarzeo związanych z Ziemi 

Ząbkowickiej warto zwrócid uwagę na ocenę atrakcji turystycznych. Również i to pytanie 

zadane zostało obu grupom docelowym, poddanym badaniom. Dla turystów 

najważniejszymi atrakcjami turystycznymi Ziemi Ząbkowickiej są: Kopalnia Złota (60,5%), 

obszary leśne (34,9%), obiekty sakralne (32,6%) oraz zamki, pałace, dwory (25,6%). 

Pozytywnym zjawiskiem jest wysoka pozycja materialnego dziedzictwa kulturowego, 

charakterystycznego dla Ziemi Ząbkowickiej. Rezerwaty i obszary chronione, szlaki piesze  

i rowerowe są mniej istotne dla turystów, z punktu widzenia ich atrakcyjności turystycznej, 

niż w opinii mieszkaoców.  
Rysunek 18: Jakie są Pana/i zdaniem najważniejsze atrakcje obszaru Ziemi Ząbkowickiej 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 
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b) Modelu zachowao turystów 

 

Dodatkowo celem badania było poznanie modelu zachowao turystów, odwiedzających 

obszar LGD Qwsi (obszar Ziemi Ząbkowickiej). Chodzi o uzyskanie odpowiedzi, 

charakteryzujących strukturę ruchu turystycznego w odniesieniu do następujących 

zagadnieo: 

 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? 

 z jakich rodzajów infrastruktury korzysta (w szczególności gdzie nocuje)? 

Respondenci jako źródło informacji o obszaru Ziemi Ząbkowickiej podają swoje 

doświadczenia z poprzednich pobytów (72,1%), stronę internetową (27,9%) oraz polecenie 

rodziny/ znajomych (18,6%). Są to dwa podstawowe źródła, które charakteryzują model 

zachowao turystów pod tym względem. Dla przykładu, taką samą kolejnośd odpowiedzi 

uzyskano w regionalnych badaniach, przeprowadzonych w latach 2006 – 2008 przez 

Dolnośląską Organizację Turystyczną. Wysokie miejsce w źródłach informacji zajęły ulotki  

i foldery (16,3%). 

 
Rysunek 19: Skąd czerpał/a Pan/i informacje przed przyjazdem  na Ziemię Ząbkowicką 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Turyści i odwiedzający spędzają pobyt z rodziną (55,8% odpowiedzi), ze znajomymi 

(32,6%) lub z rodziną i ze znajomymi jednocześnie. Na pobyty z rodziną i/lub ze znajomymi 

przyjechały osoby, u których dominuje cel wypoczynkowy i zamierzają spędzid na Ziemi 

Ząbkowickiej weekend z 2 noclegami (takie korelacje zaobserwowad można, analizując 

odpowiedzi na dalsze pytania). 
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Rysunek 20: Z kim przyjechała Pan/i na Ziemię Ząbkowicką 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Rysunek 21: Na jak  długo  przyjechał/a  Pan/i 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Respondenci zapytani o cel podróży, wymienili: zwiedzanie okolic (46,5%), wypoczynek 

(39,5%), udział w imprezie (27,2%), spędzanie czasu z rodziną (27,9%) oraz odwiedziny 

znajomych (16,3%).  
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Rysunek 22: W jakim celu przyjechała Pan/i na Ziemię Ząbkowicką 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 

 

Na terenie gmin LGD na chwilę obecną nie ma obiektu, który jest skategoryzowany na 

hotel. Okres jesienno-zimowy i świąteczny sprzyja przyjazdom rodzinnym  

i wg przeprowadzonych ankiet nie jest to czas w którym Ziemia Ząbkowicka ma największą 

atrakcyjnośd. Dlatego badani w tym okresie turyści  nie oddają wiernie charakterystyki 

turystycznej obszaru i należałoby je powtórzyd i skonfrontowad z podobnymi badaniami 

przeprowadzonymi w okresie letnim. 
 

Rysunek 23: Gdzie  się  Pan/i zatrzymał/a? 

 
Źródło: Opracowanie własne 2ba szkolenia i doradztwo strategiczne 
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46,5% respondentów przebywa na terenie Ziemi Ząbkowickiej więcej, niż cztery razy. 

Drugi i trzeci  raz jest odpowiednio po 23,3% i 20,9% (głównie odwiedzających).  

Metryczka respondenta: 

 

Metryczka respondenta: 

Płed 

Kobiety   60,5% 

Mężczyźni  39,5% 

Wiek 

do 18  2,3% 
31 – 45  53,5% 
46-55  20,9% 

>56  0% 

Wykształcenie 

Wyższe  39,5% 

Średnie  51,2% 

Zawodowe 7,0% 

Podstawowe 2,3% 

 

4. Przedsiębiorczośd turystyczna na obszarze LGD Qwsi 

 

Badaniami ilościowymi objęto również przedsiębiorców turystycznych Ziemi 

Ząbkowickiej.  Jest to istotna wewnętrzna grupa docelowa, która – z uwagi na plany rozwoju 

turystyki w obszarze, będzie miała duży wpływ na stworzenie Marki Ziemi Ząbkowickiej. 

W badaniu wzięło udział 7 różnych podmiotów (obiekty noclegowe) z gmin: Złoty Stok, 

Bardo, Ziębice. Jego celem było poznanie: 

 punktu widzenia respondentów na model zachowao turystów, 

 uwarunkowao prowadzenia biznesu turystycznego na Ziemi Ząbkowickiej, 

 skojarzeo z Ziemią Ząbkowicką przedsiębiorców turystycznych, 

 opinii dot. działao władz lokalnych na rzecz rozwoju Regionu. 

 

Jeśli chodzi o model zachowao turystów, respondenci uważają, że goście trafiają do ich 

obiektów z polecenia  lub poprzez strony internetowe oraz ulotki i foldery. Strona 

internetowa jest na równi ze sprzedażą poprzez portale internetowe. Taka struktura 

odpowiedzi wynika z tego, że nie wszystkie obiekty, które uczestniczyły  w badaniu posiadają 

własne strony internetowe. Jest tutaj zauważalna różnica w odpowiedziach branży  

i turystów. Jednak turystów pytano o źródła informacji przed  przyjazdem do Regionu. Nie 

zmienia to faktu, że branża turystyczna Ziemi Ząbkowickiej nie docenia w pełni siły Internetu, 

jako narzędzia komunikacji ze swoimi gośdmi. 
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Większośd przedstawicieli bazy noclegowej jest zdania, że 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 niewystarczającą ilośd infrastruktury 

gastronomicznej, w sytuacji, kiedy chcą skorzystad z takiej oferty poza obiektem, w którym 

się zatrzymali.  

W badanych obiektach dominują goście stali   i weekendowi . Model zachowao turystów 

z perspektywy branży turystycznej ma tę zaletę, że jest to obserwacja obejmująca dłuższy 

okres czasu, a więc bardziej przekrojowa.  Konieczne byłoby przeprowadzenie  

dokładniejszych analiz w tak rozproszonej i zróżnicowanej bazie turystycznej.  

Mając na uwadze możliwośd rozwoju własnej bazy noclegowej wskazują, że ruch 

turystyczny w sezonie letnim jest dobry i bardzo dobry i wszyscy deklarują chęd rozszerzenia 

zakresu usług i rozbudowy obiektów.  

Jeśli chodzi o możliwośd stworzenia wspólnego sieciowego produktu turystycznego  

(np. pakiet „Między złotem a srebrem”) z innymi podmiotami turystycznymi to świadomośd 

takiej współpracy i korzyści z niej wynikających jest b. zróżnicowana. 

Zdaniem przedsiębiorców turystycznych, lokalne władze samorządowe słabo dbają  

o rozwój gospodarczy, w tym turystyczny Ziemi Ząbkowickiej. Na taką ocenę wpływa 

wyrażana przez przedstawicieli obiektów noclegowych zdanie, że JST nie jest zainteresowana 

rozwojem turystyki, nie współpracuje z branżą turystyczną. Grupa ta czuje się pozostawiona 

sama sobie (jeden z respondentów powiedział, że w urzędzie gminy urzędnik wyraził opinię, 

że celem urzędu nie jest pomaganie prywatnym przedsiębiorcom, wprost przeciwnie, to oni 

są od tego, aby wspierad gminę, a konkretnie płacid podatki). Warto na ten problem zwrócid 

uwagę i uwzględnid go w działaniach Lokalnej  Grupy Działania oraz w programowaniu Marki 

Ziemi Ząbkowickiej. 
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Zakooczenie 
 

Niniejsze opracowanie stanowi raport z badao i analiz obszaru objętego Lokalną Strategią 

Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Qwsi. Zakres przeprowadzonych prac wynika z zapisów 

LSR – określonych celów strategicznych. Dotyczą one działao na rzecz poprawy warunków 

życia mieszkaoców obszarów wiejskich LGD oraz rozwoju turystyki. Badano więc zarówno 

poziom zadowolenia, lojalności i związania z obszarem mieszkaoców, jak i model zachowao 

turystów, czy wreszcie warunki prowadzenia przedsiębiorczości turystycznej na 

analizowanym obszarze. Badaniom poddano również wizerunek obszaru z punktu widzenia 

atrakcyjności dla turystów i mieszkaoców. 

 

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. 

 

Turystyka dopiero kiedy się dostatecznie rozwinie będzie źródłem rozwoju 

gospodarczego gminy poprzez wpłacane podatki – wcześniej stanie się takim źródłem 

rozwoju lokalnego poprzez zatrudnianie mieszkaoców, wykorzystywanie usług lokalnych, 

zakupy towarów. Brak pomocy w początkowej fazie rozwoju i umocnienia ekonomicznie 

opłacalnego – samodzielnego przedsięwzięcia powoduje, że firma nie może znaleźd 

właściwego miejsca na rynku usług turystycznych. Taki pogląd prezentują zarówno Osoby 

Kluczowe, jak i przedsiębiorcy turystyczni. 

 

Dostrzegana jest również przez Osoby Kluczowe i podmioty turystyczne  koniecznośd 

szkoleo (nie tylko branży, ale również JST)  i podwyższania poziomu świadczenia usług  

w zakresie turystyki, co spowodowałoby zwiększony rozwój zainteresowanych podmiotów. 

Wpłynie to pozytywnie na konkurencyjnośd turystyki. Wspieranie inicjatyw lokalnych  

z położeniem nacisku na te które będą wspierały rozwój turystyki przełoży się na wzrost 

znaczenia turystyki w obszarze LGD Qwsi. 

 

Szczególną szansą dla obszaru LGD Qwsi jest rozwój turystyki na obszarach wiejskich. 

Zdaniem respondentów biorących udział w konsultacjach i badaniach (Osoby Kluczowe  

i przedsiębiorcy turystyczni), należałoby stworzyd modelowe rozwiązanie dotyczące rozwoju 

turystyki na obszarach wiejskich – w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich LGD Qwsi. 

Współczesne trendy w turystyce i zmiany demograficzno – społeczne stwarzają zielone 

światło dla takich inicjatyw. 
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Mając na uwadze możliwośd rozwoju bazy noclegowej przedstawiciele branży 

turystycznej wskazują, że ruch turystyczny w sezonie letnim jest dobry i bardzo dobry  

i wszyscy deklarują chęd rozszerzenia zakresu usług i rozbudowy obiektów. Wskazuje to na 

istnienie popytu na tego typu usługi na obszarze LGD Qwsi. Jest to duży potencjał do 

wykorzystania. 

 

Ostatecznie, wnioskiem z prac w ramach niniejszego opracowania, jest potrzeba 

kontynuowania prac mających na celu stworzenie programu rozwoju turystyki,  

a w szczególności rozwoju produktu turystycznego obszaru LGD Qwsi. Taki program byłby 

kontynuacją  prac zainicjowanych przez Powiat Ząbkowicki programem „Rychleby – Góry 

Złote, rozwój warunków przedsiębiorczości i turystyki” na tej części Ziemi Ząbkowickiej. Sami 

respondenci wskazywali w wywiadach na taką potrzebę,  podkreślając, że każda gmin a jest 

inna ma innych charakter i jest na innym poziomie rozwoju turystycznego. 
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