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Od Redakcji
Z przyjemnoci¹ informujê czytelników, ¿e od 2007 roku seria Administratio Locorum jest kwartalnikiem.
Niniejszy zeszyt zawiera artyku³y naukowe zg³oszone do pierwszego numeru kwartalnika i pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów.
Numer otwiera opracowanie na temat roli du¿ych i rednich miast województwa warmiñsko-mazurskiego w procesie rozwoju regionu. Wzrost zainteresowania t¹ problematyk¹ autorzy interpretuj¹ jako skutek postêpuj¹cych miêdzyregionalnych ró¿nic w poziomie
i dynamice ich rozwoju oraz postrzegania przestrzeni regionalnej jako wa¿nej sk³adowej
ogólnego rozwoju kraju.
Opisane w drugim artykule struktura ludnoci oraz przemiany w ruchu naturalnym zachodz¹ce na obszarze województwa dolnol¹skiego s¹ kontynuacj¹ rozwa¿añ dotycz¹cych zjawisk demograficznych przedstawionych przez autorkê w poprzednim numerze
czasopisma.
Kolejne dwa opracowania dotycz¹ obszarów wiejskich, a cilej zmian w organizacji
rolniczej przestrzeni produkcyjnej powodowanych kompleksow¹ przebudow¹ wsi. Podjêto równie¿ próbê oceny form funkcjonowania oraz mo¿liwoci rozwoju wsi przygranicznych po³o¿onych w województwie dolnol¹skim.

Przewodnicz¹ca Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. Sabina róbek
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ROLA DU¯YCH I REDNICH MIAST WOJEWÓDZTWA
WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO W PROCESIE ROZWOJU
REGIONU
Jerzy Suchta1, Anna Droñska2, Anna Cellmer1
1 Uniwersytet
2 Wy¿sza

Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Szko³a Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Streszczenie. W artykule przedstawiono dynamikê rozwoju województwa warmiñsko-mazurskiego na podstawie analizy zmian poszczególnych komponentów jego rozwoju z uwzglêdnieniem danych statystycznych z lat 19982004. Badania oparto na bazie czynników kszta³tuj¹cych rozwój rednich i du¿ych miast województwa wzglêdem wskaników rozwoju Warmii
i Mazur.
S³owa kluczowe: rozwój obszarów miejskich, dynamika rozwoju, procesy zmian

WSTÊP
Problem rozwoju regionalnego naszego kraju jest przedmiotem wielu opracowañ
naukowych. Znacz¹cy wzrost zainteresowania tym zagadnieniem wynika z kilku przyczyn, wród których dwie wydaj¹ siê najwa¿niejsze.
Pierwsza wi¹¿e siê z postêpuj¹cym i widocznym wzrostem miêdzyregionalnych ró¿nic w poziomie i dynamice rozwoju oraz zmian w przestrzennym rozk³adzie biegunów
wzrostu, stagnacji i recesji. St¹d te¿ coraz bardziej aktualne staj¹ siê pytania o konkretne
przyczyny ró¿nicowania siê dynamiki rozwoju poszczególnych regionów oraz poszukiwañ prowadz¹cych do formu³owania opinii wyjaniaj¹cych te problemy.
Druga wa¿na przyczyna wp³ywaj¹ca na wzrost zainteresowania problematyk¹ rozwoju regionalnego wynika z postrzegania przestrzeni regionalnej jako wa¿nej sk³adowej
ogólnego rozwoju kraju. W zwi¹zku z tym pojawiaj¹ siê zadania i potrzeby nakierowane na wspieranie i inicjowanie regionalnie stymulowanych procesów spo³eczno-gospodarczych.

Adres do korespondencji  Corresponding author: Jerzy Suchta, Katedra Gospodarki
Nieruchomociami i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie,
ul. Prawocheñskiego 15, 10720 Olsztyn, e-mail: kgn@uwm.edu.pl
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Ró¿nice w dynamice poszczególnych regionów s¹ wynikiem wielu czynników natury
zarówno obiektywnej  determinowanej warunkami naturalnymi i historycznie ukszta³towanym poziomem rozwoju, jak i subiektywnej  wynikaj¹cej ze stopnia zaanga¿owania
regionu w kszta³towaniu bie¿¹cych procesów wzrostu.
Wspomniane czynniki mog¹ byæ analizowane w ró¿nych konfiguracjach rodzajowych, grupowanych wed³ug odpowiednich kryteriów oraz ró¿nego stopnia ich szczegó³owoci. Ogólnie ujmuj¹c nale¿y je rozpatrywaæ na p³aszczynie ekonomicznej, spo³ecznej
i przestrzennej.
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie dynamiki zmian rozwoju województwa warmiñsko-mazurskiego w latach 19982004 w odniesieniu do wybranych
wskaników ekonomiczno-spo³ecznych z równoczesnym wskazaniem w jakiej mierze
rozwój ten uwarunkowany by³ odpowiednimi przemianami w przestrzeni zurbanizowanej
zwi¹zanej z lokalizacj¹ du¿ych i rednich miast Warmii i Mazur.
Rozwój obszarów miejskich od d³u¿szego czasu jest wa¿nym elementem rozwoju regionalnego, s³u¿¹cym przedsiêbiorczoci, zatrudnieniu, integracji spo³ecznej, jakoci infrastruktury oraz rodowisku. Miasta s¹ motorami wzrostu zatrudnienia i rozwoju ca³ego
regionu.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA
WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO
Powierzchnia województwa wynosi 24,2 tys. km2, co stanowi 7,7% obszaru kraju
i daje czwart¹ pozycjê wród 16 województw.
Na obszarze tym zamieszkuje ponad 1,4 mln ludnoci, to jest 3,7% w relacji do ogólnej jej liczby w Polsce. Województwo charakteryzuje siê najwy¿szym w kraju przyrostem naturalnym i jest jednoczenie obszarem najwiêkszego odp³ywu ludnoci.
Wed³ug danych z 2004 roku województwo jest regionem o najwy¿szej w kraju stopie
bezrobocia 29,2% (kraj 19,1%). Podstawowym problemem rynku pracy jest ogólnie niski
poziom wykszta³cenia i kwalifikacji zawodowych.
W 49 miastach znajduje siê 858,8 tys. mieszkañców, co kszta³tuje wskanik urbanizacji województwa warmiñsko-mazurskiego na poziomie 60,1%, podczas gdy w kraju wynosi on 61,5%. Pod wzglêdem liczby ludnoci region zajmuje 12 miejsce w kraju. redni
wskanik gêstoci zaludnienia wynosi 59 osób na km2 i jest najni¿szy w kraju.
£¹cznie w regionie w 9 szko³ach wy¿szych studiuje 61,4 tys. studentów, co w przeliczeniu na 10 tys. osób wynosi 438,6 [Województwo... 2005]. Odsetek osób z wy¿szym
wykszta³ceniem to 8,3%, a wiêc jest on ni¿szy od redniej krajowej (9,9%).
Stopieñ zamo¿noci mieszkañców województwa odbiega niekorzystnie od redniej
krajowej. Jest to spowodowane w szczególnoci niskim poziomem przeciêtnego
wynagrodzenia, wysok¹ stop¹ bezrobocia i znaczn¹ liczb¹ osób pobieraj¹cych wiadczenia spo³eczne.
Województwo ma wyrany charakter rolniczo-turystyczno-przemys³owy. U¿ytki rolne
zajmuj¹ tu 1,343 ha to jest 55,5% powierzchni ogólnej, tereny lene 31,4% a wody 5,7%.
Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmuj¹ 3,5% powierzchni ogólnej regionu. ZaznaActa Sci. Pol.
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czyæ te¿ nale¿y, ¿e warunki przyrodniczo-rolnicze na obszarze województwa s¹ znacznie
zró¿nicowane.
Region charakteryzuje siê ró¿norodnoci¹ i bogactwem rodowiska przyrodniczego,
na które sk³adaj¹ siê: urozmaicona rzeba terenu, liczne jeziora, zwarte kompleksy lene,
niezanieczyszczone powietrze. Po³owê obszaru województwa stanowi¹ obszary objête
prawn¹ ochron¹ przyrody [Strategia rozwoju... 2005].
Wród podmiotów gospodarczych dominuje sektor prywatny, którego wskanik szacuje siê na 66,3%. Jednak tylko 3% podmiotów gospodarczych zaliczane jest do jednostek du¿ych, pozosta³e to firmy ma³e i rednie. Przychody ze sprzeda¿y produktów i materia³ów wytworzonych przez ma³e i rednie przedsiêbiorstwa (MP) wynosz¹ ponad
75% ogólnej sprzeda¿y w województwie. Pod tym wzglêdem daje to regionowi jedno
z czo³owych miejsc w kraju.
Województwo jest jednak ma³o konkurencyjne i nale¿y do jednych ze s³abiej rozwiniêtych w kraju. Pod wzglêdem wielkoci nak³adów na dzia³alnoæ innowacyjn¹ w przemyle zajmuje 13 miejsce w kraju, a 14 pod wzglêdem liczby zatrudnionych w przemyle
na 1000 mieszkañców.
Produkt krajowy brutto w województwie wynosi 16,5 tys. na 1 mieszkañca podczas
gdy w kraju 21,4 tys.
OCENA ROZWOJU SPO£ECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA
W LATACH 19982004
Oceny poziomu rozwoju województwa warmiñsko-mazurskiego w latach 19982004
dokonano na podstawie dynamiki zmian nastêpuj¹cych komponentów rozwoju:
 potencja³u demograficznego,
 poziomu ¿ycia ludnoci,
 rynku pracy,
 nowoczesnoci struktury gospodarczej,
 ochrony rodowiska.
Ka¿da z wymienionych grup zjawisk definiowana jest zbiorem cech szczegó³owych opisanych w tabeli 1. Wykorzystano tu propozycje zamieszczone w literaturze
przedmiotu [Dziemianowicz 1999, Hopfer i in. 2001, Kud³acz 2001, Syntetyczne
miary.... 1969].
Pos³uguj¹c siê danymi statystycznymi w odniesieniu do wymienionych wy¿ej komponentów rozwoju regionalnego oraz ich cech szczegó³owych dokonano syntetycznej oceny
zmian jakie wyst¹pi³y w latach 19982004 w województwie warmiñsko-mazurskim
(tab. 2).

Administratio Locorum 6(1) 2007

8

J. Suchta, A. Droñska, A. Cellmer

Tabela 1. Zestawienie cech charakteryzuj¹cych komponenty rozwoju regionalnego województwa
warmiñsko-mazurskiego
Table 1. The comparison of features characterizing components of the regional development of
Warmia and Mazury province
Komponenty
Components

Cechy szczegó³owe
Detailed data

Potencja³ demograficzny
Demographic potential

1) gêstoæ zaludnienia na km2
population density on 1 km2
2) odsetek ludnoci w wieku produkcyjnym
proportion of inhabitants in a productive age
3) saldo migracji w osobach
balance of migration

Poziom ¿ycia ludnoci
Living lever of inhabitants

1) powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ na 1 osobê
usable area of apartments per capita
2) liczba osób na 1 mieszkanie
the number of person of 1 apartment
3) wyposa¿enie mieszkañ w:
apartements fitments:
 wodoci¹g
water supply
 ustêp sp³ukiwany
water-closet
 gaz sieciowy
town gas
4) liczba ludnoci na 1 lekarza
number of inhabitants for 1 doctor
5) liczba ludnoci na 1 sklep
number of inhabitants for 1 shop

Rynek pracy
Labour market

1) liczba pracuj¹cych na 1000 ludnoci
number of employee on 1000 of inhabitants
2) liczba bezrobotnych na 1000 ludnoci
number of unemployed on 1000 inhabitants
3) liczba szkó³ wy¿szych
number of universities

Potencja³ gospodarczy
Economic potential

1) podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludnoci
national economy subjects for 1000 inhabitants
2) prywatne przedsiêbiorstwa na 1000 ludnoci
private enterprisers for 1000 inhabitants
3) miejsca noclegowe w tysi¹cach
nights lodging in thousands

Nowoczesnoæ struktury gospodarczej
Economy structure modernity

1) udzia³ pracuj¹cych w przemyle i budownictwie
share of employee in industry and building
2) udzia³ pracuj¹cych w us³ugach
share of employee in service

Ochrona rodowiska
Environment procetion

1) nak³ady inwestycyjne na ochronê rodowiska w mln z³
investment outlays for environment protection
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Tabela 2. Dynamika rozwoju województwa warmiñsko-mazurskiego w latach 19982004
[Rocznik statystyczny... 1999, Rocznik statystyczny... 2005a]
Table 2. The development dynamic of Warmia and Mazury province from 1998 to 2004 [Rocznik
statystyczny... 1999, Rocznik statystyczny... 2005a]
Rok  Year
Wyszczególnienie
Specification

1998

2004

2004/1998, %

1

2

3

4

60

59

98,3

56,7

63,4

111,8

-1879

-1976

95,1

x

x

101,7

3,44

3,15

91,6

17,2

20,6

119,8

94,9

96,2

101,4

83,0

89,2

107,5

49,4

56,4

114,2

557

646

86,2

87

113

77,0

x

x

99,7

352,6

271,0

76,8

81,7

113,6

71,9

7

9

128,6

x

x

92,4

Potencja³ demograficzny:
Demographic potential:
 gêstoæ zaludnienia
population density
 odsetek ludnoci w wieku produkcyjnym, %
proportion of inhabitants in a productive age, %
 saldo migracji (w osobach)
balance of migration
Sumaryczna (uredniona) skala dynamiki ww. sk³adników
Summary scale of dynamics above-mentioned data
Poziom ¿ycia ludnoci:
Life lever of inhabitants:
 liczba osób na 1 mieszkanie
number person on 1 apartment
 pow u¿ytkowa mieszkañ na 1 osobê
usable area of apartments per capita
 wyposa¿enie mieszkañ w:
apartements fitments in:
 wodoci¹g
water supply
 ustêp sp³ukiwany
water closet
 gaz sieciowy
town gas
 liczba ludnoci na 1 lekarza
number of inhabitants for 1 doctor
 liczba ludnoci na 1 sklep
number of inhabitants on 1 shop
Sumaryczna (uredniona) skala dynamiki ww. sk³adników
Summary scale of dynamics above-mentioned data
Rynek pracy:
Labour market:
 liczba pracuj¹cych na 1000 ludnoci
number of employee on 1000 inhabitants
 liczba bezrobotnych na 1000 ludnoci
number of unemployed on 1000 inhabitants
 liczba szkó³ wy¿szych
number of universities
Sumaryczna (uredniona) skala dynamiki ww. sk³adników
Summary scale of dynamics above-mentioned data
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cd. tabeli 2
cont. table 2
1

Potencja³ gospodarczy:
Economy potential:
 podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludnoci
national economy subjects for 1000 inhabitants
 prywatne przedsiêbiorstwa na 1000 ludnoci
private enterprisers for 1000 inhabitants
 miejsca noclegowe w tysi¹cach
nights lodging in thousands
Sumaryczna (uredniona) skala dynamiki ww. sk³adników
Summary scale of dynamics above-mentioned data
Nowoczesnoæ struktury gospodarczej:
Economy structure modernity:
 udzia³ pracuj¹cych w przemyle i budownictwie, %
share of employee in industry and building, %
 udzia³ pracuj¹cych w us³ugach, %
share of employee in service, %

2

3

4

62,6

76,2

121,7

59,9

71,5

119,4

64,4

34,8

54,0

x

x

98,4

28,0

28,6

102,1

47,9

54,0

112,7

Sumaryczna (uredniona) skala dynamiki ww. sk³adników
Summary scale of dynamics above-mentioned data

x

x

107,4

Ochrona rodowiska:
Environment procetion:
 nak³ady inwestycyjne na ochronê rodowiska w mln z³
Investment outlays for environment protection

139,1

137,3

98,7

Sumaryczna (uredniona) skala dynamiki ww. sk³adników
Summary scale of dynamics above-mentioned data

x

x

98,7

£¹czny uredniony wskanik dynamiki ww. komponentów
rozwoju
Total summary dynamics indicator of above-mentioned
of development components

x

x

99,7

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 2 wskanik rozwoju województwa
warmiñsko-mazurskiego w latach 19982004, ukszta³towa³ siê na poziomie 99,7%, co
wskazuje na niewielk¹ tendencjê spadkow¹.
Jednak w odniesieniu do poszczególnych komponentów analizowanego rozwoju wyst¹pi³y znaczne zró¿nicowania w ramach ich cech szczegó³owych. Czêciowo niekorzystne zjawiska zaznaczy³y siê na regionalnym rynku pracy, w ochronie rodowiska oraz
w potencjale demograficznym.
Mia³ zatem miejsce spadek poziomu rozwoju wymienionych komponentów. W szczególnoci ma to zwi¹zek z wysokim poziomem bezrobocia, ograniczeniem nak³adów inwestycyjnych
na ochronê rodowiska, niedoskona³¹ baz¹ turystyczn¹ oraz rosn¹cym saldem migracji ludnoci,
a przede wszystkim rosn¹cym ujemnym saldem migracji (odp³yw ludnoci z regionu).
Korzystne natomiast tendencje w procesie rozwoju regionu dotycz¹ potencja³u gospodarczego, nowoczesnej struktury gospodarczej, poziomu ¿ycia ludnoci oraz potencja³u
demograficznego (przyrocie ludnoci w wieku produkcyjnym).
Na wystêpuj¹ce w wymienionych komponentach korzystne tendencje wzrostowe mia³y
wp³yw nastêpuj¹ce zjawiska: wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej i przedsiêbiorstw prywatnych, wzrost udzia³u pracuj¹cych w przemyle i budownictwie oraz w us³ugach,
Acta Sci. Pol.
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rosn¹ca powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ na 1 osobê i poprawa wyposa¿enia mieszkañ
w infrastrukturê komunaln¹ oraz wymieniony przyrost ludnoci w wieku produkcyjnym.
Przedstawione badania maj¹ charakter syntetycznej diagnozy najwa¿niejszych komponentów rozwoju regionu w analizowanym okresie 7 lat. Ocena ich mo¿e byæ istotna
w odniesieniu do Strategii Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego do roku 2020.
ROLA DU¯YCH I REDNICH MIAST W PROCESIE ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
Kategoriê miast rednich (20100 tys. ludnoci) reprezentuje na obszarze województwa 9 orodków, natomiast kategoriê miast du¿ych, a wiêc powy¿ej 100 tys. mieszkañców  2 orodki, z których jeden jest stolic¹ regionu. W 11 du¿ych i rednich miastach
województwa zamieszkuje prawie 67% sporód ogólnej liczby ludnoci miejskiej, w tym
w orodkach du¿ych oko³o 35% a w rednich  32%. Przestrzenne rozmieszczenie du¿ych i rednich miast na obszarze województwa warmiñsko-mazurskiego obrazuje rysunek 1, natomiast szczegó³owe dane dotycz¹ce liczby zamieszka³ej tam ludnoci w latach
1998 i 2004 zawiera tabela 3.

Miasta duże, krajowy ośrodek równoważenia rozwoju
Large cities, the state center of sustainable development
Miasta duże, ponadregionalne ośrodki równoważenia rozwoju
Large cities, over-regional centers of sustainable development
Miasta średnie subregionalne ośrodki rozwoju
Middle cities sub regional centers of development

Rys. 1. Przestrzenne rozmieszczenie du¿ych i rednich miast na obszarze województwa warmiñsko-mazurskiego
Fig. 1. Location of large and middle cities in Warmia and Mazury province
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Tabela 3. Liczba ludnoci w du¿ych i rednich miastach województwa warmiñsko-mazurskiego
w latach 19982004 [Województwo... 1999, Rocznik statystyczny... 2005b, Województwo... 2005]
Table 3. The number of inhabitants of large and middle cities of Warmia and Mazury province
in years 19982004 [Województwo... 1999, Rocznik statystyczny... 2005b, Województwo... 2005]
Rok  Year
Wyszczególnienie
Specification

1998

2004

2004/1998

tys. osób
tousand
persons

%

tys. osób
tousand
persons

%

%

879 179

100,0

858 820

100,0

97,7

Ludnoæ w miastach województwa
ogó³em, w tym:
Population in a region cities including:
I. Miasta du¿e  razem
Large cities  summary
1. Olsztyn
2. Elbl¹g
II. Miasta rednie  razem
Middle cities  summary
1. E³k
2. Ostróda
3. I³awa
4. Gi¿ycko
5. Kêtrzyn
6. Szczytno
7. Bartoszyce
8. Mr¹gowo
9. Dzia³dowo

300 686
170 904
129 782

34,2



301 505
173 850
127 655

35,1



100,3
101,7
98,4

284 627
56 208
35 176
33 345
31 484
30 240
27 430
26 530
23 126
21 088

32,4










274 392
55 846
33 603
32 491
29 796
28 351
25 970
25 621
21 884
20 830

31,9










96,4
99,3
95,5
97,4
94,6
93,7
94,7
96,6
94,6
98,8

Razem miasta du¿e i rednie
Summary large cities and middle ones

585 313

66,6

575 897

67,0

98,4

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 3, liczba du¿ych i rednich miast znajduj¹cych siê na terenie województwa w latach 19982004 nie uleg³a zmianie, a stan zamieszka³ej tam ludnoci zmniejszy³ siê o 1,6%. Wskanik procentowego udzia³u mieszkañców w du¿ych i rednich orodkach miejskich regionu (w stosunku do ogó³u ludnoci
miejskiej) uleg³ zmianie z 66,6% w 1998 roku do 67,0% w 2004 roku.
Zmniejszenie liczby ludnoci wyst¹pi³o we wszystkich rednich miastach i w jednym
du¿ym  w Elbl¹gu. Wzrost ludnoci mia³ miejsce tylko w Olsztynie i wyniós³ 1,7%.
Hierarchia sieci osadniczej analizowanych miast, wed³ug planu zagospodarowania
przestrzennego województwa [Województwo... 2002] oraz projektu zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju [Zaktualizowana koncepcja... 2005], okrelona zosta³a nastêpuj¹co:
Acta Sci. Pol.

Rola du¿ych i rednich miast województwa warmiñsko-mazurskiego....

13

 Olsztyn  stolica regionu, miasto wojewódzkie na prawach powiatu. Najwiêksze miasto w województwie o rosn¹cej funkcji metropolitalnej. Orodek, który wytworzy³
w³asny podregion olsztyñski oddzia³ywania spo³eczno-gospodarczego i ekonomicznego w rodkowej czêci województwa. Ponadto pe³ni funkcje orodka polityczno-spo³ecznego i administracyjnego województwa, us³ugowego i kulturowego w regionie
oraz naukowego i turystycznego, a tak¿e ponadregionalnego wêz³a infrastruktury technicznej (jest to krajowy orodek równowa¿enia rozwoju).
 Elbl¹g  drugie du¿e miasto w regionie pod wzglêdem liczby mieszkañców i potencja³ów rozwojowych. Miasto na prawach powiatu (regionalny orodek równowa¿enia
rozwoju).
 E³k  najwiêksze miasto powiatowe wród miast rednich. Stanowi orodek dla podregionu e³ckiego we wschodniej czêci województwa (regionalny orodek równowa¿enia
rozwoju).
Pozosta³e miasta (rednie) pe³ni¹ funkcje subregionalnych orodków rozwoju.
S¹ to: Ostróda, I³awa, Gi¿ycko, Kêtrzyn, Szczytno, Bartoszyce, Mr¹gowo, Dzia³dowo.
Hierarchia sieci osadniczej w zakresie cech najwa¿niejszych orodków zosta³a przyjêta zgodnie z Zaktualizowan¹ koncepcj¹ polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz Strategi¹ rozwoju spo³eczno-gospodarczego województwa warmiñsko-mazurskiego, która okrela:
 Olsztyn jako integruj¹cy województwo w procesie budowy to¿samoci regionalnej
o funkcjach metropolitalnych;
 Elbl¹g jako spe³niaj¹cy funkcjê centrum subregionu elbl¹skiego, wyposa¿ony w infrastrukturê o wysokich standardach, wspó³pracuj¹cy z gospodark¹ morsk¹ obszaru ba³tyckiego;
 E³k jako odgrywaj¹cy rolê centrum subregionu wschodniego, wyposa¿ony w infrastrukturê o wysokich standardach, wspó³pracuj¹cy z Litw¹ i Bia³orusi¹.
Wymienione trzy miasta s¹ g³ównymi orodkami podregionów statystycznych NUTS III.
Wp³yw wymienionych du¿ych (Olsztyn, Elbl¹g) i rednich miast (E³k, Ostróda, I³awa,
Gi¿ycko, Kêtrzyn, Szczytno, Bartoszyce, Mr¹gowo, Dzia³dowo) Warmii i Mazur na rozwój regionu w latach 19982004 rozpatrywano na podstawie tych samych komponentów
i cech szczegó³owych, które wczeniej pos³u¿y³y do oceny dynamiki przeobra¿eñ spo³eczno-gospodarczych województwa.
Szczegó³owe dane liczbowe dotycz¹ce zmian, jakie wyst¹pi³y w tym zakresie na analizowanych obszarach zurbanizowanych zawiera tabela 4.
Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 4 dynamika rozwoju na obszarach zurbanizowanych obejmuj¹cych du¿e i rednie miasta województwa warmiñsko-mazurskiego rozpatrywana w ramach poszczególnych komponentów oraz cech szczegó³owych, które by³y przedmiotem analizy w odniesieniu do ca³ego regionu, jest zró¿nicowana.
Malej¹ca tendencja rozwoju wyst¹pi³a w rednich miastach Warmii i Mazur  jej wskanik wynosi³ tylko 87,7%. Natomiast wzrost rozwoju mia³ miejsce w miastach du¿ych
gdzie  wskanik kszta³towa³ siê na poziomie 112,7%. Czêæ wskaników, tych które
w sposób niekorzystny wp³ywaj¹ na rozwój miast by³o liczonych w sposób odwrócony,
st¹d ich wielkoæ przedstawia siê w sposób odmienny od wskaników pozytywnych.
Administratio Locorum 6(1) 2007
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Tabela 4. Dynamika zmian poziomu rozwoju na obszarach zurbanizowanych, obejmuj¹cych du¿e
i rednie miasta woj. warmiñsko-mazurskiego w latach 19982004 [Województwo... 1999,
Rocznik statystyczny... 2005b, Województwo... 2005, Miasta w liczbach... 1999]
Table 4. The dynamics of development lever changes on urban areas, including large and middle
cities of Warmia and Mazury province in years 19982004 [Województwo... 1999,
Rocznik statystyczny... 2005b, Województwo... 2005, Miasta w Liczbach... 1999]

Wyszczególnienie
Specification

Potencja³ demograficzny:
Demographic potential:
 ludnoæ w wieku produkcyjnym, tys.
population in productive age, tou.
 gêstoæ zaludnienia na 1 km2
population density on 1 km2
 saldo migracji (w osobach)
balance of migration (in persons)
Sumaryczna (uredniona) skala
dynamiki ww. wskaników
Summary scale of dynamics abovementioned data
Poziom ¿ycia ludnoci:
Life lever of inhabitants:
 liczba osób w mieszkaniu
number person for 1 apartement
 pow. u¿ytkowa na 1 os. w m2
usable area of apartments per capita
 wyposa¿enie mieszkañ w:
apartements fitments in:
 wodoci¹gi, %
water supply, %
 kanalizacjê, %
sewage system, %
 gaz
gas
 liczba ludnoci na 1 lekarza
number of inhabitants for 1 doctor
 liczba ludnoci na 1 sklep
number of inhabitants for 1 shop
Sumaryczna (uredniona) skala
dynamiki ww. wskaników
Summary scale of dynamics
above-mentioned mentioned data

Miasta du¿e
Large cities

Miasta rednie
Middle cities

Miasta
du¿e
Large
cities

Miasta
rednie
Middle
cities

1998

2004

1998

2004

2004/1998

190,7

202,2

174,4

178,6

106,0

102,4

1790

1795

2206

2144

100,3

97,2

+1195

-34

-102

-998

2,8

10,2

x

x

x

x

69,7

69,9

3,01

2,82

3,64

2,96

93,7

81,3

47,5

20,2

17,4

20,4

42,5

117,2

99,2

107,6

97,6

92,4

108,5

94,7

99,6

105,5

89,2

90,8

105,9

101,8

97,1

100,2

96,8

84,9

103,2

87,7

301

467

436

424

64,4

102,8

69

90

67

87

130,4

129,8

x

x

x

x

92,7

102,2
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Rynek pracy:
Labour market:
 liczba pracuj¹cych na 1000 ludnoci
number of employee on 1000
inhabitants
 liczba bezrobotnych
na 1000 ludnoci
number of unemployed on 1000
inhabitants
 liczba szkó³ wy¿szych
number of universities
Sumaryczna (uredniona) skala
dynamiki ww sk³adników
Summary scale of dynamics
above-mentioned data
Potencja³ gospodarczy:
Economic potential:
 podmioty gospodarki narodowej na
1000 ludnoci
national economy subjects for 1000
inhabitants
 prywatne przedsiêbiorstwa na 1000
ludnoci
private enterprisers for 1000
inhabitants
 baza noclegowa (turystyczna), tys.
accommodation sector (tourism), tou.
Sumaryczna (uredniona) skala
dynamiki ww. sk³adników
Summary scale of dynamics
above-mentioned data
Nowoczesnoæ struktury gospodarczej:
Economy structure modernity:
 udzia³ pracuj¹cych w przemyle
i budownictwie, %
share of employee in industry and
building, %
 udzia³ pracuj¹cych w us³ugach
share of employee in service
Sumaryczna (uredniona) skala
dynamiki ww. sk³adników
Summary scale of dynamics
above-mentioned data
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338,9

286,5

264,2

232,8

84,5

88,1

45,4

69,2

80,7

293,5

65,6

27,5

7

9





128,6



x

x

x

x

92,9

57,8

98,6

110,4

75,6

92,6

112,0

122,5

94,6

103,8

72,7

86,8

109,7

119,4

8613

6595

6636

5500

76,6

82,8

x

x

x

x

99,4

108,2

36,9

29,5

38,1

38,2

79,9

100,3

63,7

70,0

60,4

61,2

109,9

101,3

x

x

x

x

94,9

100,8

16
Ochrona rodowiska:
Environment procetion:
 nak³ady inwestycyjne na ochronê
rodowiska
investment outlays for environment
protection
Sumaryczna (uredniona) skala
dynamiki ww. sk³adnika
Summary scale of dynamics
above-mentioned data
£¹czna (uredniona) skala dynamiki
ww. komponentów rozwoju miast
Total summary dynamics indicator of
above-mentioned of development
components

J. Suchta, A. Droñska, A. Cellmer

10,0

51,7

15,2

15,1

517,0

99,3

x

x

x

x

517,0

99,3

112,7

87,7

Analizuj¹c wyniki badañ, mo¿na zauwa¿yæ, i¿ cech¹ charakterystyczn¹ zw³aszcza miast du¿ych jest to, i¿ w latach 19982004 w odniesieniu do wiêkszoci komponentów ich rozwoju wyst¹pi³y tendencje wzrostowe. Najwy¿szy wskanik wzrostu wyst¹pi³ w ochronie rodowiska, co wynika z du¿ych nak³adów finansowych na ten cel w miecie Olsztynie,
nastêpnie znacz¹ca poprawa wyst¹pi³a w poziomie ¿ycia ludnoci w du¿ych miastach, dla
których wysokie wskaniki odnotowano np. w poprawie warunków mieszkaniowych.
Pozytywne zjawiska w miastach du¿ych zaznaczy³y siê tak¿e w potencjale demograficznym  g³ównie w przyrocie ludnoci w wieku produkcyjnym oraz dodatnim saldzie
migracji, który wyst¹pi³ tylko w Olsztynie.
Niekorzystne zjawiska rynku pracy dotyczy³y g³ównie wzrostu liczby bezrobotnych,
natomiast pozytywne  zwiêkszenia liczby szkó³ wy¿szych. W nowoczesnej strukturze
gospodarczej zaznaczy³ siê wzrost pracuj¹cych w us³ugach przy malej¹cym udziale pracuj¹cych w przemyle i budownictwie.
Regres miast rednich dotyczy³ g³ównie potencja³u demograficznego, gdzie wyst¹pi³a
du¿a dynamika odp³ywu ludnoci z miast. Podobnie na rynku pracy zaznaczy³ siê bardzo
niekorzystny wzrost liczby bezrobotnych przy równoczesnym spadku liczby osób pracuj¹cych. Wyrana stagnacja w miastach rednich nast¹pi³a w ochronie rodowiska, gdzie
wielkoæ nak³adów inwestycyjnych uleg³a nawet nieznacznemu spadkowi.
Niewielki wzrost zaznaczy³ siê w potencjale gospodarczym miast rednich  108,2%
i w nowoczesnoci struktury gospodarczej, której wskanik wyniós³ 100,8%.
Tendencje wzrostowe zaznaczy³y siê w poprawie ¿ycia ludnoci miast rednich (102,2%).
Analizuj¹c dynamikê wskaników rozwoju spo³eczno-gospodarczego województwa
oraz jego du¿ych i rednich miast, zauwa¿ono, i¿ decyduj¹cy wp³yw na korzystny stan
poziomu ¿ycia ludnoci oraz nowoczesn¹ strukturê gospodarcz¹ mia³a dynamika tych
komponentów na poziomie miast du¿ych. Podobnie znacz¹ca poprawa ochrony rodowiska dotyczy³a tylko miasta Olsztyna. Podniesienie poziomu infrastruktury spo³ecznej wyst¹pi³o równie¿ w miastach du¿ych w postaci zwiêkszenia liczby szkó³ wy¿szych (równie¿ tylko w Olsztynie). Potencja³ demograficzny wykaza³ tendencje wzrostowe
w przyrocie ludnoci w wieku produkcyjnym oraz generalnie w dodatnim saldzie migracji
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17

Rola du¿ych i rednich miast województwa warmiñsko-mazurskiego....

w Olsztynie, przy czym w Elbl¹gu saldo to by³o ujemne. Potwierdza to wyznaczone
w sieci osadniczej znaczenie ich funkcji jako orodków równowa¿enia rozwoju krajowego (Olsztyn) i ponadregionalnego (Elbl¹g).
Pogorszenie sytuacji wystêpuj¹ce na poziomie rozwoju województwa, a odnosz¹ce
siê g³ównie do rynku pracy wynika g³ównie z sytuacji panuj¹cej w tej dziedzinie zarówno
w miastach du¿ych i rednich w spadku liczby pracuj¹cych, przy znacz¹cym wp³ywie
negatywnym miast rednich w odniesieniu do wielokrotnego wzrostu liczby bezrobotnych.
DOMINUJ¥CE FUNKCJE DU¯YCH I REDNICH MIAST WOJEWÓDZTWA
W LATACH 1998 I 2004
Dynamika rozwoju miast w du¿ym stopniu uwarunkowana jest charakterem ich dominuj¹cej funkcji w uk³adzie lokalizacji przestrzennej oraz ich roli jako miejsca pracy i miejsca zamieszkania. Wed³ug Dziewoñskiego i Jerczyñskiego [1977] punktem wyjcia do oceny rodzaju dominuj¹cej funkcji mo¿e byæ agregacja sekcji gospodarki do trzech podstawowych
sektorów ekonomicznych: rolnictwa i lenictwa (I), przemys³u (II) oraz us³ug (III).
Tabela 5. Du¿e i rednie miasta województwa warmiñsko-mazurskiego wed³ug ich dominuj¹cej
funkcji w latach 1998 i 2004 [Województwo... 1999; Rocznik statystyczny... 2005b;
Województwo... 2005; Dziewoñski, Jerczyñski 1977]
Table 5. Large and middle cities of Warmia and Mazury province according to their dominate
function in years 1998 and 2004 [Województwo... 1999; Rocznik statystyczny... 2005b;
Województwo... 2005; Dziewoñski, Jerczyñski 1977]
Wyszczególnienie
Specification

Sektor
Sector
I

Sektor
Sector
II

Sektor
Sector
III

Funkcja miasta*
Function of the city

W % zatrudnienia ogó³em
In % employment generally
Miasta du¿e:
Large cities:
1. Olsztyn
2. Elbl¹g
Miasta rednie:
Middle cities:
1. Dzia³dowo
2. I³awa
3. Ostróda
4. Bartoszyce
5. Kêtrzyn
6. Mragowo
7. Szczytno
8. E³k
9. Gi¿ycko

1998

2004

1998

2004

1998

2004

1998

2004

0,5
0,7

0,4
0,4

32,1
41,8

26,3
36,2

67,4
57,5

73,3
63,4

U
UP

U
UP

0,3
0,3
0,5
1,4
2,1
0,8
1,3
0,1
1,3

0,2
0,5
0,3
1,3
0,5
1,0
0,7
0,3
1,9

39,7
40,7
29,2
36,4
48,6
42,2
39,8
42,0
24,6

42,9
42,2
32,8
32,9
46,6
39,3
38,5
40,5
20,2

60,0
59,0
70,3
62,2
49,3
57,0
58,9
57,9
74,1

56,9
57,3
66,9
65,8
52,9
59,7
60,8
59,2
77,9

UP
UP
U
U
UP
UP
UP
UP
U

UP
UP
U
U
UP
UP
UP
UP
U

* Funkcja miasta: PU  przemys³owo-us³ugowa; UP  us³ugowo-przemys³owa; U  us³ugowa
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Przyjmuj¹c za podstawê maksymalne i minimalne proporcje zatrudnienia w sektorach
ekonomicznych odpowiadaj¹ce poszczególnym typom funkcjonowania miast wed³ug wymienionych autorów, dokonano oceny funkcji du¿ych i rednich miast regionu Warmii
i Mazur w roku 1998 i 2004 (tab. 5).
Klasyfikacja du¿ych i rednich miast województwa warmiñsko-mazurskiego wed³ug
ich dominuj¹cej funkcji wykaza³a, i¿ w analizowanym okresie wiêkszoæ z nich zalicza³a
siê do miast o funkcji us³ugowo-przemys³owej (UP). Nale¿a³o do nich jedno miasto
du¿e, to jest Elbl¹g, oraz 6 miast rednich. Pozosta³e miasta, w tym jedno du¿e  Olsztyn
i 3 rednie, to miasta o funkcji us³ugowej.
Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e wszystkie miasta nie zmieni³y swych funkcji w badanym okresie 7 lat. Zatem proces ich rozwoju nie mia³ na to wp³ywu.
Cech¹ charakterystyczn¹ zwi¹zan¹ z funkcj¹ miast du¿ych i rednich województwa
jest to, ¿e nie ma wród nich miast wy³¹cznie z funkcj¹ przemys³ow¹ oraz to, ¿e stolica
regionu Olsztyn od 1998 roku ma funkcjê us³ugow¹.
Taki uk³ad funkcjonalny miast, w którym przeplataj¹ siê funkcje us³ugowo-przemys³owe z us³ugowymi jest zjawiskiem pozytywnym. Oba bowiem rodzaje funkcji nale¿¹
do miastotwórczych [Brol 2001]. Przy czym w odniesieniu do regionu, zw³aszcza rozwój
us³ug spo³ecznych (szkolnictwo wy¿sze, ochrona zdrowia, rodowisko, turystyka) ma
istotne znaczenie w aspekcie specyfiki spo³eczno-gospodarczej województwa.
Nie mniej poza rozwojem funkcji us³ugowych towarzysz¹cych rozwojowi miast
wspó³czesnych, ze wzglêdu na s³ab¹ ekonomicznie kondycjê województwa, nale¿a³oby 
dla zintegrowanego rozwoju gospodarczego zarówno na obszarach zurbanizowanych, jak
i te¿ na terenach wiejskich województwa  w wiêkszym stopniu wkomponowaæ tak¿e
funkcje przemys³owe. Wi¹¿e siê to bowiem z powstaniem nowych podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych w sektorze przemys³u i budownictwa, a co za tym idzie z tworzeniem
nowych miejsc pracy.
WNIOSKI
Analiza procesu rozwoju regionu Warmii i Mazur w latach 19982004, jak równie¿
znajduj¹cych siê na jego obszarze du¿ych i rednich miast prowadzi do nastêpuj¹cych
wniosków:
1. Rozwój województwa warmiñsko-mazurskiego w badanym okresie wskazuje, ¿e
w odniesieniu do poszczególnych jego komponentów wystêpowa³y znaczne ró¿nice co
mia³o wp³yw na ca³okszta³t oceny jego zró¿nicowanej dynamiki przekszta³ceñ spo³eczno-gospodarczych.
2. Do szczególnie niekorzystnych zjawisk wp³ywaj¹cych na stagnacjê rozwoju regionu zaliczyæ nale¿y sytuacjê na rynku pracy oraz sytuacjê dotycz¹c¹ ochrony rodowiska
w miastach rednich. Tendencjê wzrostow¹ odnotowano g³ównie w sferze poprawy warunków ¿ycia ludnoci.
3. Wp³yw du¿ych i rednich miast województwa na rozwój regionu rozpatrywany
w ujêciu kompleksowym wskazuje, i¿ wiêksze oddzia³ywanie na ten rozwój mia³y miasta
du¿e. W miastach rednich generalnie zaznaczy³a siê tendencja spadkowa (recesja).
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4. Wp³yw miast du¿ych na rozwój spo³eczno-gospodarczy regionu wynika³ przede
wszystkim ze wzrostu wskaników charakteryzuj¹cych poprawê poziomu ¿ycia ludnoci,
potencja³u demograficznego oraz nak³adów na ochronê rodowiska.
5. Znacz¹c¹ rolê w procesach dynamicznego rozwoju du¿ych miast wp³ywaj¹cych na
rozwój regionu odgrywa g³ównie Olsztyn jako stolica regionu. Potwierdzaj¹ to rosn¹ce
funkcje metropolitalne miasta w regionie, takie jak np. rozwój uk³adu komunikacyjnego
o znaczeniu transeuropejskim, planowana rozbudowa lotniska, wzrost liczby siedzib
banków, firm i ró¿nych instytucji, rozwój wspó³pracy zagranicznej miêdzy uczelniami
wy¿szymi oraz rozwój infrastruktury turystycznej regionu. Ponadto znacz¹cy jest te¿ rozwój funkcji kulturowych i rekreacyjnych: koncerty, festiwale czy imprezy sportowe oraz
udzia³ w nich miast bliniaczych z Europy.
6. Szczegó³owa analiza parametrów rozwoju miast du¿ych wskazuje, ¿e tendencje
spadkowe wyst¹pi³y g³ownie na rynku pracy lecz w mniejszym zakresie ni¿ w miastach
rednich.
7. Charakterystyczne dla miast rednich zjawiska korzystne dotyczy³y g³ównie poprawy poziomu ¿ycia ludnoci i wzglêdnie niewielkiej poprawy nowoczesnej struktury gospodarczej.
8. Ewidentnie niekorzystny wp³yw miast rednich zaznaczy³ siê w potencjale demograficznym, gdzie wystêpuje w niebezpiecznym stopniu dla regionu odp³yw ludnoci
(ujemne saldo migracji). Podobnie niekorzystne zjawisko w miastach rednich dotyczy
rynku pracy w postaci nadmiernego wzrostu liczby bezrobotnych.
9. Du¿e i rednie miasta województwa pod wzglêdem spe³nianej funkcji osadniczej
w ponad 60% zwi¹zane s¹ z funkcj¹ us³ugowo-przemys³ow¹, pozosta³e wykazuj¹ wy³¹cznie funkcje us³ugowe. Celowe zatem by³oby dzia³anie zmierzaj¹ce do rozwijania obok
funkcji us³ugowych równie¿ funkcji przemys³owych.
10. Oceniaj¹c potencjalne mo¿liwoci zwiêkszenia wp³ywu du¿ych i rednich miast
województwa warmiñsko-mazurskiego na rozwój regionu oczekiwaæ nale¿y w szczególnoci poprawy na rynku pracy, zmniejszenia ujemnego salda migracji oraz jeszcze dalszego rozwoju nowoczesnoci struktury gospodarczej i potencja³u gospodarczego. Ponadto niezbêdna jest poprawa sytuacji w ochronie rodowiska (zw³aszcza w rednich
miastach) oraz w turystyce  niepokój mo¿e budziæ wyrany regres w tworzeniu bazy turystycznej (miejsca noclegowe).
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THE ROLE OF BIG AND MIDDLE CITIES OF WARMIA AND MAZURY
IN THE REGION DEVELOPMENT PROCCES
Abstract. The paper describe dynamic of Warmia and Mazury region development on
a base of changes analysis of various components of his development taking in to
consideration statistical analysis from 1998 to 2004 year. Researches lean on factor basis
that create development of middle and big cities of this region comparing to factors of
Warmia and Mazury province development. The main conclusion of the paper is that
mostly big cities of the region have vider influence of development in this area at this
same time in a middle cities of the region it is evident lower tendency (recession).
Key words: Urban development, dynamic of development, the processes of changes
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ANALIZA WYBRANYCH ZJAWISK DEMOGRAFICZNYCH
W GMINACH WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA DOLNOL¥SKIEGO
W LATACH 1988, 1996, 2002
Maria He³dak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
Streszczenie. W pracy scharakteryzowano przemiany w ruchu naturalnym oraz strukturze
ludnoci, zachodz¹ce na obszarze województwa dolnol¹skiego w gminach wiejskich
i miejsko-wiejskich w latach 1988, 1996 i 2002. Zakres analiz dotycz¹cych wybranych
procesów demograficznych na obszarach wiejskich województwa, podzielono na grupy tematyczne obejmuj¹ce przyrost naturalny, liczbê kobiet przypadaj¹c¹ na 100 mê¿czyzn oraz
strukturê ludnoci województwa z podzia³em na grupy wiekowe. W pracy zawarto tak¿e
analizê ró¿nic w nasileniu zjawiska przyrostu naturalnego miêdzy analizowanymi latami.
Analiza ww. miar demograficznych pozwoli na wy³onienie w obrêbie makroregionu gmin
o korzystnych, przeciêtnych lub niekorzystnych przemianach demograficznych w obrêbie
analizowanych cech i zobrazowanie wyników na kartogramach.
S³owa kluczowe: województwo dolnol¹skie, przemiany demograficzne, przyrost
naturalny, struktura wieku i p³ci

WSTÊP
W prezentowanych badaniach, dotycz¹cych wybranych procesów demograficznych,
przeanalizowano zmiany zachodz¹ce w przyrocie naturalnym ludnoci Dolnego l¹ska
w latach: 1988, 1996, 2002 oraz strukturê ludnoci wg wieku i p³ci. Urodzenia i zgony
oraz struktura ludnoci wg wieku maj¹ podstawowy wp³yw na przebieg procesu reprodukcji ludnoci (przyrost naturalny). Trzeba bowiem pamiêtaæ o wzajemnym oddzia³ywaniu ruchu naturalnego ludnoci na kszta³towanie siê jej struktury wieku oraz o oddzia³ywaniu tej struktury na wielkoæ wspó³czynników urodzeñ, p³odnoci i zgonów okrelaj¹cych natê¿enie ruchu naturalnego [Holzer 2003].
Adres do korespondencji  Corresponding author: dr in¿. Maria He³dak, Katedra Planowania
i Urz¹dzania Terenów Wiejskich, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu,
ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wroc³aw
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W analizowanym okresie (19882002), dosz³o na obszarze Polski do szeregu przemian, które mia³y swoje odzwierciedlenie nie tylko w gospodarce, ale tak¿e w wiadomoci mieszkañców naszego kraju. Efektem zachodz¹cych w Polsce zmian by³o powstanie
obszarów cechuj¹cych siê nawarstwieniem problemów o ró¿nym charakterze,
tj. przestrzennych, gospodarczych, spo³ecznych czy rodowiskowych (rosn¹ce bezrobocie, niski poziom przedsiêbiorczoci, niskie kwalifikacje zawodowe, niski poziom wykszta³cenia, przestêpczoæ, alkoholizm oraz inne patologie spo³eczne) [Falkowski, Szameta 2005; za Bañski 2004].
Zwrócenie siê na Zachód wyra¿aj¹ce siê m.in. konsumpcyjnym modelem ¿ycia,
porednio spowodowa³y zmianê modelu rodziny i spadek liczby urodzeñ. Nale¿y
stwierdziæ, ¿e w wiêkszoci krajów gospodarczo rozwiniêtych wartoæ wspó³czynnika
przyrostu naturalnego waha siê obecnie w granicach 05, a w krajach s³abo rozwiniêtych w granicach 1530 [Holzer 2003]. Mo¿na przyj¹æ, ¿e wybrane do analizy
lata, s¹ prze³omowe dla gospodarki, z któr¹ nierozerwalnie zwi¹zane s¹ przemiany demograficzne.
Celem badañ jest analiza przyrostu naturalnego na obszarze województwa dolnol¹skiego w latach 1988, 1996 i 2002, a tak¿e wskazanie przestrzennej zmiennoci omawianej miary demograficznej oraz zestawienie ogólnej liczby ludnoci województwa i ogólnej liczby kobiet na 100 mê¿czyzn w rozbiciu na wskazane lata. Analiza wskazanych
miar demograficznych pozwoli wy³oniæ w obrêbie makroregionu gminy o korzystnym,
przeciêtnym i niekorzystnym przyrocie naturalnym.
METODYKA BADAÑ
Badaniami objêto obszar województwa dolnol¹skiego z wy³¹czeniem miast wydzielonych. Jako podstawow¹ jednostkê badawcz¹ przyjêto gminê, któr¹ opisano poszczególnymi cechami diagnostycznymi. Wród 133 jednostek terytorialnych 53 posiadaj¹ status
gmin miejsko-wiejskich, a 80 status gmin wiejskich. W trakcie analiz wykorzystano: dane
publikowane przez Wojewódzkie Urzêdy Statystyczne w rocznikach statystycznych, dane
z Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszkañ (NSP) z 1988 i 2002 roku,
dane archiwalne przechowywane w Wojewódzkim Urzêdzie Statystycznym we Wroc³awiu (zamówione na potrzeby realizacji projektu), a tak¿e w³asne obserwacje.
Zakres analiz dotycz¹cych przemian demograficznych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, podzielono na grupy tematyczne obejmuj¹ce analizê przyrostu naturalnego
na obszarach wiejskich województwa dolnol¹skiego w latach 1988, 1996 i 2002 oraz
ró¿nice w nasileniu zjawiska miêdzy analizowanymi latami. W pracy zamieszczono równie¿ zestawienie ludnoci województwa dolnol¹skiego w rozbiciu na grupy wiekowe
w przedmiotowych latach oraz liczbê kobiet na 100 mê¿czyzn.
Najpierw w tabelach porównawczych zestawiono dane liczbowe charakteryzuj¹ce poszczególne gminy w obrêbie analizowanych (wybranych) cech demograficznych. Nastêpnie ka¿d¹ z gmin, proporcjonalnie do nasilenia danego zjawiska, zakwalifikowano do
jednej z grup, przyjmuj¹c dla ka¿dej cechy zasadê uzale¿nion¹ od rodzaju i nasilenia
zjawiska. Odrêbnie dla ka¿dego zagadnienia sporz¹dzono kartogramy z podzia³em na
Acta Sci. Pol.

Analiza wybranych zjawisk demograficznych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich...

23

rejony o ró¿nym stopniu nasilenia zjawisk demograficznych oraz kartogramy pokazuj¹ce
ró¿nice w nasileniu danego zjawiska miêdzy analizowanymi latami. W celu przeprowadzenia porównañ, tak¿e na podstawie ogl¹du kartogramów, zastosowano dla poszczególnych lat takie same kryteria wydzielania jednorodnych rejonów w obrêbie poszczególnych zjawisk demograficznych. Czêæ analiz przeprowadzono dla obszaru ca³ego
województwa dolnol¹skiego, a wyniki badañ przedstawiono w formie tabel obrazuj¹cych nasilenie danego zjawiska ³¹cznie we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOL¥SKIEGO
Województwo dolnol¹skie le¿y w po³udniowo-zachodniej czêci kraju. Graniczy
z Niemcami oraz z Czechami. Obszar województwa obejmuje 6,4% powierzchni Polski.
W sk³ad województwa wchodzi obecnie 169 gmin, 26 powiatów i 4 miasta na prawach
powiatu: Jelenia Góra, Legnica, Wa³brzych i Wroc³aw. Dolny l¹sk posiada dobrze rozwiniêt¹ sieæ drogow¹, gdzie najwa¿niejszym po³¹czeniem jest autostrada A4. Region
Dolnego l¹ska jest obecnie jednym z najnowoczeniejszych i najatrakcyjniejszych gospodarczo. Nowoczesna, zró¿nicowana i dynamicznie rozwijaj¹ca siê gospodarka zwi¹zana jest g³ównie z terenem by³ego województwa wroc³awskiego. Oferta gmin podwroc³awskich przyci¹ga licznych inwestorów z ca³ego wiata. W sk³ad województwa
wchodz¹ tak¿e gminy typowo rolnicze o wysokich walorach rolniczej przestrzeni produkcyjnej zlokalizowane g³ównie w rejonie doliny Odry oraz gminy rolnicze, o niekorzystnych warunkach produkcji rolniczej, dla których jedyn¹ szans¹ rozwoju jest turystyka. Niestety w sk³ad województwa wchodz¹ tak¿e gminy borykaj¹ce siê z wysokim
poziomem bezrobocia i stagnacj¹ gospodarcz¹, wykazuj¹ce du¿¹ potrzebê restrukturyzacji i reorganizacji. S¹ one g³ównie zlokalizowane w obszarach podgórskich i górskich
regionu.
Ludnoæ zamieszkuj¹ca obszary miejskie stanowi³a na dzieñ 31 grudnia 2005 roku
71,1% ogólnej liczby mieszkañców województwa (2052,1 tys.). W ca³ym województwie
zamieszkiwa³o 2888,2 tys. osób. W porównaniu do stanu z roku poprzedniego liczba ludnoci zmniejszy³a siê o 4,8 tys. (tj. o 0,2%). Przyrost naturalny na 1000 mieszkañców
wyniós³ -1,0, a saldo migracji -0,6. Stolic¹ regionu, stanowi¹c¹ zarazem jedno z najwa¿niejszych miast w Polsce, orodek kulturalny i naukowy jest Wroc³aw licz¹cy 635,9 tys.
mieszkañców. Wa¿nymi orodkami regionalnymi s¹ równie¿ takie miasta, jak: Wa³brzych
(126,5 tys.), Legnica (105,8 tys.), Jelenia Góra (87,0 tys.), Lubin (77,0 tys.), G³ogów
(69,1 tys.) i widnica (60,5 tys.).
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STRUKTURA LUDNOCI WG WIEKU I P£CI NA OBSZARACH WIEJSKICH
I MIEJSKO-WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOL¥SKIEGO
W LATACH 1988, 1996, 2002
Wa¿ne miejsce w analizach demograficznych zajmuj¹ struktury ludnociowe. Zestawienie danych z analizowanych lat na jednym diagramie w rozbiciu na grupy wiekowe,
ujawni³o du¿e zmiany struktury wieku i p³ci ludnoci zamieszkuj¹cej gminy wiejskie
i miejsko-wiejskie na Dolnym l¹sku (rys. 1). Wykres obrazuje stan ludnoci w wydzielonych przedzia³ach wiekowych w latach 1988, 1996, 2002. W pierwszym wydzielonym
przedziale (09 lat) brak danych dla 1988 roku.
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Rys. 1. Stan liczby ludnoci województwa dolnol¹skiego z podzia³em na grupy wiekowe
w latach 1988, 1996 i 2002
Fig. 1. The population of Lower-Silesia Voivodship (rural and town-rural communes) in age
groups in the years 1988, 1996 and 2002

Analiza stanu liczby ludnoci województwa dolnol¹skiego w rozbiciu na grupy wiekowe ujawni³a, ¿e na obszarze województwa, w badanych gminach wiejskich i miejskowiejskich, wyranie obni¿a siê liczba ludnoci. Najwiêksz¹ ró¿nicê daje siê zauwa¿yæ
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miêdzy 1996 i 2002 rokiem, co jest zwi¹zane m.in. ze zmniejszaj¹cym siê na przestrzeni
tych lat przyrostem naturalnym. W przedziale wiekowym 2029 lat liczba ludnoci
w 1988 i 1996 roku utrzymywa³a siê na tym samym poziomie i wyranie zwiêkszy³a siê
w 2002 roku. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e ów wzrost jest wynikiem wy¿u demograficznego
koñca lat siedemdziesi¹tych i pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. W przedziale 3039 lat
dochodzi do zmniejszenia siê liczby ludnoci miêdzy 1988 i 1996 rokiem oraz 1996
i 2002 rokiem. Kolejne wybrzuszenie diagramu nastêpuje w przedziale 4049 lat, co
prawdopodobnie jest nastêpstwem powojennego wy¿u demograficznego z lat piêædziesi¹tych. W latach 1996 i 2002 znacznie wzros³a liczba ludnoci, przewy¿szaj¹c prawie
o po³owê stan z 1988 roku. Stan wzrostu utrzymuje siê tak¿e w kolejnym przedziale wiekowym (5059 lat) w roku 2002. Liczba ludnoci w pozosta³ych latach (1996 i 1988)
by³a du¿o mniejsza. W przedziale 6064 lata zarysowuje siê wyrane obni¿enie liczby
ludnoci w poszczególnych latach natomiast w grupie wiekowej powy¿ej 65 lat wyranie
siê zwiêksza z roku na rok. Analizuj¹c kszta³t diagramu jako po³ówkê piramidy wieku
i p³ci mo¿na stwierdziæ, ¿e na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich coraz bardziej zbli¿amy siê do typu zastojowego (stacjonarnego) piramidy. Piramida tego typu odzwierciedla zbiorowoæ, w której roczna liczba urodzeñ równa siê liczbie zgonów, a ka¿dy nastêpny rocznik urodzeñ jest liczebnie zbli¿ony do poprzedniego [Holzer 2003].
Na wykresie zaznaczono tak¿e liczbê kobiet i mê¿czyzna w analizowanych grupach
wiekowych zamieszka³ych na Dolnym l¹sku w rozbiciu na lata 1988, 1996 i 2002. Takie ujêcie danych pozwala tak¿e stwierdziæ jak dalece zachodz¹ zmiany miêdzy liczb¹
kobiet i mê¿czyzn. W grupie wiekowej 019 lat dominuj¹ liczebnie mê¿czyni we
wszystkich analizowanych latach. Taki stan struktury p³ci utrzymuje siê przez szereg lat,
a¿ do przedzia³u 4049 lat. W grupie wiekowej po 50 roku ¿ycia wyranie zwiêksza siê
liczba kobiet w stosunku do liczby mê¿czyzn. Analizuj¹c tylko ostatni¹ grupê wiekow¹
(powy¿ej 65 lat), mo¿na zauwa¿yæ bardzo wyrany wzrost liczby kobiet w stosunku do
roku 1996 i jeszcze wiêkszy w stosunku do 1988 roku.
Bardzo wa¿ne dla analizy zachodz¹cych procesów demograficznych jest okrelenie
wzajemnej relacji p³ci. Wynika to z wielu przyczyn, wród których istotne znaczenie ma
fakt, ¿e dysproporcja p³ci wród ludnoci poci¹ga za sob¹ ujemne konsekwencje w przebiegu ruchu naturalnego ludnoci [Wiêckowicz 1990]. Przyczyn¹ nieprawid³owych proporcji miêdzy liczb¹ kobiet i mê¿czyzn mo¿e byæ ruch migracyjny, a zaistnia³e du¿e dysproporcje wzglêdem p³ci mog¹ powodowaæ dalsz¹ migracjê. W celu okrelenia
wzajemnych relacji miêdzy liczb¹ kobiet i mê¿czyzn w latach 1988, 1996 i 2002 pos³u¿ono siê wspó³czynnikiem feminizacji, okrelaj¹cym liczbê kobiet na 100 mê¿czyzn.
W tabeli 1 zestawiono redni¹ liczbê kobiet na 100 mê¿czyzn z podzia³em na by³e województwa, które wesz³y w sk³ad województwa dolnol¹skiego po reformie administracyjnej w 1999 roku.
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Tabela 1. Zestawienie liczby kobiet na 100 mê¿czyzn na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich
województwa dolnol¹skiego w rozbiciu na by³e województwa w latach 1988, 1996,
2002
Table 1. The number of females per 100 males in the rural and town-rural areas of Lower-Silesia
as in the former voivodships in the years 1988, 1996, 2002

By³e województwo
Former voivodship

rednia liczba kobiet na 100 mê¿czyzn w gminach wiejskich
i miejsko-wiejskich w roku:
Average number of females per 100 males in rural
and town-rural communes in the year:
1988

1996

2002

Jeleniogórskie

101 (100,82)

103 (103,10)

104 (103,85)

Legnickie

101 (100,61)

102 (101,73)

102 (102,03)

Wa³brzyskie

102 (101,70)

105 (105,00)

106 (105,86)

Wroc³awskie

100 (100,18)

102 (101,62)

102 (102,40)

Gm. w pow. sycowskim
(woj. kaliskie)

brak danych

102 (101,66)

102 (102,00)

100 (99,50)

101 (101,25)

103 (102,75)

Gm. w pow. górowskim
(woj. leszczyñskie)

Wyliczony redni wspó³czynnik feminizacji w rozbiciu na by³e województwa ujawni³
wzrost udzia³u kobiet w strukturze ludnoci Dolnego l¹ska na przestrzeni analizowanych lat. Najwiêkszy wzrost liczby kobiet na 100 mê¿czyzna mo¿na zaobserwowaæ na
obszarze by³ego województwa wa³brzyskiego, nastêpnie na obszarze by³ego województwa jeleniogórskiego. Zwi¹zane jest to g³ównie ze wzrostem liczby kobiet w przedziale
wiekowym powy¿ej 65 lat. Przyczyn zmian liczby kobiet na 100 mê¿czyzn mo¿na siê
tak¿e dopatrywaæ w rozwoju a nastêpnie za³amaniu wielu ga³êzi produkcji daj¹cej zatrudnienie g³ównie mê¿czyznom, co powodowa³o nap³yw si³y roboczej na ten obszar
w 1988 roku, a w miarê upadku przemys³u ich powolny odp³yw.
ZMIANY W RUCHU NATURALNYM LUDNOCI W LATACH 1988, 1996, 2002
Przemiany gospodarcze na obszarze kraju powoduj¹ce m.in. przekszta³cenia w³asnociowe w gospodarce, brak równowagi na rynku pracy, obni¿enie potencja³u przemys³owego czêci obszarów regionu oraz przede wszystkim zmiana modelu rodziny, spowodowa³y nieodwracalne przekszta³cenia maj¹ce wyraz tak¿e w wielkoci i natê¿eniu
przyrostu naturalnego. Sprawdzaj¹ siê prognozy demograficzne, zak³adaj¹ce ujemny
przyrost naturalny dla kraju. Ju¿ obecnie wyranie zarysowa³a siê tendencja spadku przyrostu naturalnego. Analiza danych liczbowych dotycz¹cych przyrostu naturalnego na
1000 mieszkañców na obszarze województwa dolnol¹skiego w gminach wiejskich
i miejsko-wiejskich ukaza³a systematyczne obni¿anie siê liczby urodzeñ pocz¹wszy od
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1996 roku w porównaniu z rokiem 1988. W celu zobrazowania nasilenia analizowanego
zjawiska, sporz¹dzono kartogramy, stosuj¹c takie same kryteria wydzielania jednorodnych rejonów w analizowanych latach 1988, 1996 i 2002, przyjmuj¹c przedzia³y co 5.
Zastosowanie takich samych przedzia³ów pozwoli na porównanie poszczególnych kartogramów obrazuj¹cych przyrost naturalny w analizowanych latach. W pracy zobrazowano
równie¿ zmiany w ruchu naturalnym ludnoci obszarów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W tym celu sporz¹dzono kolejne dwa kartogramy przedstawiaj¹ce zmiany w przyrocie naturalnym w roku 1996 w stosunku do roku 1988 oraz w roku 2002 w stosunku
do roku 1988.
W pierwszej kolejnoci analizie poddano przyrost naturalny na 1000 mieszkañców
w 1988 roku. Ju¿ dane liczbowe dla 1988 roku zawarte w tabelach porównawczych
wskazuj¹ na korzystn¹ sytuacj¹ gmin pod wzglêdem przyrostu naturalnego, przejawiaj¹c¹
siê dodatnim przyrostem naturalnym prawie we wszystkich 133 analizowanych gminach
regionu. Zamieszczony kartogram (rys. 2) przedstawia przyrost naturalny w 1988 roku
w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa dolnol¹skiego.

Legenda
10 do 15
5 do 10
0 d0 5
-5 do 0
gminy miejskie

Rys. 2. Przyrost naturalny w 1988 roku w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa
dolnol¹skiego, 
Fig. 2. Population growth in 1988 in rural and town-rural communes of Lower-Silesia, 
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Analizuj¹c dane liczbowe oraz przestrzenny rozk³ad gmin pod wzglêdem przyrostu
naturalnego w 1988 roku mo¿na stwierdziæ, ¿e zdecydowanie najwiêcej gmin stanowi¹ te
o przyrocie umiarkowanym wg skali D.J. Boguea do tworzenia klas wielkoci (510)
[Wiêckowicz 1990]. Gminy te po³o¿one s¹ równomiernie na ca³ym obszarze Dolnego
l¹ska i jest ich 73 (54,88% ogó³u gmin wiejskich i miejsko-wiejskich). Przyrostem s³abym (0,15) charakteryzuje siê 31 gmin zlokalizowanych g³ównie na po³udniu województwa w rejonie Kotliny K³odzkiej oraz Kotliny Jeleniogórskiej.
Mozaikowato na obszarze Dolnego l¹ska rozmieszczone s¹ gminy o przyrocie na
poziomie przyrostu szybkiego  powy¿ej 10. Liczba tych gmin jest tak¿e wysoka i stanowi ponad 20% ogó³u rejonów (27 gmin).
Poród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich analizowanego obszaru tylko w dwóch
gminach stwierdzono ujemny przyrost naturalny (w przedziale od -5  0)  w gminie
Ruja oraz wiêta Katarzyna.

Legenda
10 do 15
5 do 10
0 d0 5
-5 do 0
-10 do -5
gminy miejskie

Rys. 3. Przyrost naturalny w 1996 roku w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa
dolnol¹skiego, 
Fig. 3. Population growth in 1996 in rural and town-rural communes of Lower-Silesia, 
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Nale¿y stwierdziæ, ¿e w zdecydowanie wiêkszej czêci gmin Dolnego l¹ska w badanym okresie wystêpowa³ dodatni przyrost naturalny, przy czym najwiêcej gmin charakteryzowa³o siê umiarkowanym przyrostem naturalnym. Taki obraz kszta³towa³ siê na obszarze ca³ego kraju. Kolejna analiza dotyczy³a nasilenia zmian przyrostu naturalnego
w 1996 roku (rys. 3). Dane liczbowe osi¹gaj¹ ju¿ du¿o ni¿sze wartoci w porównaniu
z rokiem 1988, co jest równoznaczne ze spadkiem przyrostu naturalnego.
Analiza rozk³adu przestrzennego wyodrêbnionych rejonów o ró¿nym przyrocie naturalnym w 1996 roku pozwala stwierdziæ du¿¹ koncentracj¹ gmin o dodatnim przyrocie
naturalnym, z przedzia³u 05, w czêci rodkowej i pó³nocnej regionu. Rejony
o takim nasileniu badanego zjawiska stanowi a¿ 80 gmin sporód 133 (60% ogó³u badanych gmin). Nale¿y podkreliæ, ¿e w analizowanym roku, wiele gmin zaliczonych w 1988 roku
do przedzia³u o przyrocie umiarkowanym (510), przesz³o do przedzia³u o przyrocie
s³abym (05). Równoczenie pojawi³o siê du¿o wiêcej rejonów o ujemnym przyrocie
naturalnym, zlokalizowanych g³ównie na po³udniu Dolnego l¹ska, w rejonie Kotliny
K³odzkiej, Wzgórz Strzeliñskich, Gór Wa³brzyskich, Pogórza Izerskiego oraz miasta Legnicy. Zwiêkszy³a siê do 5 liczba gmin o najni¿szym obserwowanym wskaniku dla badanego zjawiska (-5  -10). Do rejonów tego typu zaliczyæ mo¿na gminy: Ruja,
wiêta Katarzyna, Janowice Wielkie, Mirsk, Bardo l¹skie. Czêæ wskazanych gmin to
gminy o niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, która by³a przyczyn¹ wyjazdu m³odych ludzi na tereny, gdzie mo¿na znaleæ zatrudnienie lub prowokuj¹ce studentów do osiedlenia siê w miejscu podjêtej edukacji na szczeblu wy¿szym.
Kolejne badania dotyczy³ przyrostu naturalnego w 2002 roku. Dane liczbowe zestawione w tabelach porównawczych osi¹gaj¹ jeszcze ni¿sze wartoci ni¿ w 1996 roku, co
jest równoznaczne z dalszym spadkiem przyrostu naturalnego na obszarze Dolnego l¹ska (rys. 4).
Ogólny ogl¹d kartogramu wskazuje, ¿e w 2002 roku do najwiêkszej grupy gmin zakwalifikowano te, w których wyst¹pi³ ujemny przyrost naturalny z przedzia³u -5  0.
Gminy tego typu stanowi¹ 52% ogó³u gmin (70 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich)
i zlokalizowane s¹ równomiernie na obszarze ca³ego Dolnego l¹ska z wyj¹tkiem pó³nocnej czêci województwa. Wzd³u¿ pó³nocnej granicy województwa oraz w okolicach
Wroc³awia i Polkowic zlokalizowane s¹ gminy o dodatnim przyrocie naturalnym z przedzia³u 05. Gminy te stanowi¹ ponad 42% ogó³u badanych gmin. S¹ to gminy które
charakteryzuj¹ siê dodatnim saldem migracji g³ównie osób w wieku rozrodczym, co ma
swoje odzwierciedlenie w przewadze urodzeñ ¿ywych nad zgonami.
Zwiêkszy³a siê do 6 liczba gmin o najni¿szym obserwowanym wskaniku dla badanego zjawiska (-5  -10). Do rejonów tego typu zaliczyæ mo¿na poza gmin¹ Ruja,
Mirsk, Bardo l¹skie tak¿e gminy Wleñ, Lewin K³odzki i Niemczê. Prawdopodobnie
jest to zwi¹zane ze niekorzystn¹ struktur¹ ludnoci wg wieku na obszarze wskazanych
gmin, spowodowan¹ m.in. odp³ywem z obszaru ludnoci w wieku rozrodczym. Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e przyrost naturalny w poszczególnych analizowanych latach
jest bardzo zró¿nicowany i ulega³ sta³emu obni¿eniu. Dla zobrazowania ró¿nic w natê¿eniu badanego zjawiska, na obszarze poszczególnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich,
stworzono kartogramy ze zmianami w przyrocie naturalnym w latach 19881996
(rys. 5) i 19882002 (rys. 6). Przyjêto, ¿e ka¿da zmiana przyrostu naturalnego o 2,5
Administratio Locorum 6(1) 2007

30

M. He³dak

powoduje przejcie do innego przedzia³u. Znak - i cyfra obrazuje stopieñ zmniejszenia
przyrostu naturalnego, brak znaku i kolejna cyfra  wzrost przyrostu naturalnego na przestani analizowanych lat.

Legenda
5 do 10
0 d0 5
-5 do 0
-10 do -5
gminy miejskie

(1)
(68)
(101)
(10)
(44)

Rys. 4. Przyrost naturalny w 2002 roku w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa
dolnol¹skiego, 
Fig. 4. Population growth in 2002 in rural and town-rural communes of Lower-Silesia, 

Analiza kartogramu obrazuj¹cego ró¿nicê w przyrocie naturalnym w latach 19881996
(rys. 5), ujawni³a, ¿e tylko w nielicznych gminach (11 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) nast¹pi³ wzrost natê¿enia badanego zjawiska. Gminy te rozmieszczone s¹ mozaikowato na obszarze ca³ego Dolnego l¹ska. W pozosta³ych gminach nast¹pi³o obni¿enie
przyrostu naturalnego z ró¿nym nasileniem, przy czym najwiêksz¹ grupê stanowi¹ te
z gmin, w których to obni¿enie osi¹gnê³o przedzia³ -5  -2,5 (53 gminy  40% ogó³u
gmin). Pozosta³e gminy w województwie charakteryzowa³y siê jeszcze wiêkszym spadkiem
przyrostu naturalnego, przy czym najwiêkszy poziom zaobserwowano w gminach: Cieszków (ró¿nica w przyrocie naturalnym miêdzy rokiem 1988 i 1996 wynosi³a -13,43), Zawonia (ró¿nica  -12,65) i Jerzmanowa (ró¿nica  -12,77). S¹ to gminy zlokalizowane z dala od du¿ych miast, charakteryzuj¹ce siê odp³ywem ludzi m³odych z ich
obszarów. Odleg³oæ od orodków miejskich wyklucza codzienny dojazd do pracy.
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Legenda
od 0 do 2,5
od -2,5 do 0
od -5,0 do -2,5
od -7,5 do -5,0
od -10,0 do -7,5
od -12,5 do -10,0
gminy miejskie

Rys. 5. Ró¿nica w przyrocie naturalnym w latach 19881996 w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa dolnol¹skiego, 
Fig. 5. The difference in population growth in the years 19881996 in rural and town-rural
communes of Lower-Silesia, 

Analiza kolejnego kartogramu obrazuj¹cego ró¿nicê w przyrocie naturalnym w latach 19882002 (rys. 6) ujawni³a, ¿e nast¹pi³o dalsze obni¿enie liczby gmin o wzrocie
natê¿enia badanego zjawiska z 11 w 1996 roku do 8 w 2002 roku. Dodatnia ró¿nica nast¹pi³a w gminach zlokalizowanych na wschodzie (Syców, Perzów, Dziadowa K³oda,
wiêta Katarzyna, Wi¹zów) oraz na po³udniu (Czarny Bór, Stara Kamienica, Jerzów Sudecki). Na terenie pozosta³ych gmin wystêpuje ju¿ tylko obni¿enie przyrostu naturalnego
wzglêdem 1988 roku, a w 2002 roku osi¹gnê³o ono du¿o wy¿szy poziom ni¿ w 1996
roku. Tylko w 14 gminach ró¿nica wynosi do -2,5, w 42 gminach  do -5,
w kolejnych 42 gminach do -7,5, w 19 gminach do -10, w 6 gminach do
-12,5, a w 2 nawet do -15. Nasilenie poszczególnych zjawisk rozmieszczone
jest mozaikowato na obszarze ca³ego Dolnego l¹ska i trudno jednoznacznie wskazaæ
rejony ich wystêpowania.
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Legenda
od 0 do 2,5
od -2,5 do 0
od -5,0 do -2,5
od -7,5 do -5,0
od -10,0 do -7,5
od -12,5 do -10,0
gminy miejskie

Rys. 6. Ró¿nica w przyrocie naturalnym w latach 19882002 w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa dolnol¹skiego, 
Fig. 6. The difference in population growth in the years 19882002 in rural and town-rural
communes of Lower-Silesia, 

Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e ró¿nica w przyrocie naturalnym miêdzy rokiem 1988 i 2002, jest du¿o wy¿sza ni¿ miêdzy rokiem 1988 i 1996. Obrazuje to tendencjê obni¿ania siê przyrostu naturalnego na przestrzeni lat 19882002. Sytuacja taka jest
bardzo niepokoj¹ca i dotyczy ca³ego regionu Dolnego l¹ska. Dobra sytuacja gospodarcza gmin nie znajduje odwzorowania w dodatnim przyrocie naturalnym, wrêcz odwrotnie, czêsto gminy o niekorzystnej sytuacji gospodarczej charakteryzuj¹ siê wy¿szym ni¿
przeciêtny przyrostem naturalnym na 1000 mieszkañców.
WNIOSKI
Analiza wybranych zjawisk demograficznych pozwoli³a na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
1. Zestawienie liczby i struktury wieku mieszkañców województwa dolnol¹skiego
ujawni³o m.in.: gwa³towne obni¿enie liczby mieszkañców w grupie wiekowej 019 lat,
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przy jednoczesnym wzrocie liczby ludnoci w wieku powy¿ej 65 lat. Analiza ta potwierdzi³a pog³êbianie procesu starzenia siê ludnoci.
2. Liczba i struktura mê¿czyzn oraz kobiet w województwie dolnol¹skim pokazuje
w latach 1988, 1996 i 2002 wzrost liczby kobiet w wieku powy¿ej 65 lat, przy sta³ej liczbie mê¿czyzn w tym przedziale w latach 19962002 oraz zdecydowan¹ przewagê liczby
kobiet pocz¹wszy od grupy wiekowej 6064 lata i powy¿ej.
3. Tempo zmian strukturalnych ludnoci wg p³ci wskazuje na nasilanie siê procesu
powiêkszania dysproporcji miêdzy liczebnoci¹ obu p³ci szczególnie na po³udniu województwa (by³e województwo wa³brzyskie). Potwierdza to zestawienie liczby kobiet na
100 mê¿czyzn w rozbiciu na by³e województwa, które wesz³y w sk³ad województwa
dolnol¹skiego.
4. Przeprowadzone badania przyrostu naturalnego w latach 1988, 1996 i 2002 pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich zarysowuj¹ siê niekorzystne trendy demograficzne. W 1988 roku tylko w dwóch gminach wiejskich i miejsko-wiejskich wystêpowa³ ujemny przyrost naturalny, w roku 1996 liczba ta wzros³¹ do
42, a w 2002 roku to zjawisko dotyczy³o ju¿ 76 gmin sporód 133 analizowanych.
5. Obserwacja przyrostu naturalnego w powi¹zaniu z analizowanymi gminami wiejskimi i miejsko-wiejskimi województwa, nie wykazuje powi¹zania dodatniego przyrostu
naturalnego z dobr¹ kondycj¹ gospodarcz¹ gmin. Czêsto gminy o niekorzystnej sytuacji
gospodarczej charakteryzuj¹ siê wy¿szym ni¿ przeciêtny przyrostem ludnoci na
1000 mieszkañców.
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ANALYSIS OF SELECTED DEMOGRAPHIC FEATURES IN RURAL AND
TOWN-RURAL COMMUNES OF LOWER-SILESIA VOIVODSHIP IN THE
YEARS 1988, 1996, 2002
Abstract. The study characterises the changes in natural changes and the structure of
population in rural and town-rural communes of Lower-Silesia Voivodship in the years
1988, 1996 and 2002. The analyses of the selected demographic processes taking place in
the rural areas of the voivodship were divided into the following thematic groups:
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population growth, number of females per 100 males and age groups within the
voivodship. Moreover, the study analyses the differences in the rate of population growth
within the years in which the analysis was conducted. The results of the study will make it
possible to select the communes with favourable, average and unfavourable demographic
changes within the analysed features and to present them in a form of cartograms.
Key words: Lower-Silesia Voivodship, demographic changes, population growth, age and
sex structure
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ZMIANY W ORGANIZACJI ROLNICZEJ PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ JAKO EFEKT KOMPLEKSOWEJ
PRZEBUDOWY WSI*
Teresa Dzikowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
Streszczenie. W pracy scharakteryzowane zosta³o jedno z najwa¿niejszych aspektów planowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w warunkach polskich. Wie Siedliska
jest jedyn¹ wsi¹ w Polsce, w której, pod opiek¹ Biura Geodezji i Terenów Rolnych, przeprowadzono kompleksow¹ przebudowê rolniczej przestrzeni produkcyjnej z wykorzystaniem wzorców zachodnioeuropejskich. Zaplanowane przedsiêwziêcia realizowane by³y
zgodnie z logiczn¹ sekwencj¹ nastêpstwa: w pierwszej kolejnoci szkielet niezmienników
terenowych (infrastruktura drogowa, urz¹dzenia melioracji szczegó³owych i podstawowych), przedsiêwziêcia proekologiczne, urz¹dzenia infrastruktury socjalnej i jako ostatni
zabieg  scalenie gruntów, porz¹dkuj¹ce stan w³adania.
S³owa kluczowe: scalenie gruntów, postêpowanie urz¹dzenioworolne, planowanie
rozwoju wsi

WSTÊP
W przestrzeni wiejskiej mo¿na wyodrêbniæ obszary bezporednio zwi¹zane z procesami produkcji rolniczej, które nazwano rolnicz¹ przestrzeni¹ produkcyjn¹ [Koreleski
1983]. Rolnicza przestrzeñ produkcyjna charakteryzuje siê wieloma czynnikami wewnêtrznymi i zewnêtrznymi o charakterze przyrodniczym i antropogenicznym, w sferze
gospodarczej i przestrzennej. Czynniki przyrodnicze (gleba, klimat, rolinnoæ) modyfikowane s¹ przez czynniki antropogeniczne: uk³ady pól, sieæ dróg, urz¹dzenia melioracji
wodnych, u¿ytkowanie gruntów, infrastrukturê techniczn¹ itp. [Kostrowicki 1979, Lisec
i Pindar 2005, Stasiak 1979, Tkocz 1998]. Efekty gospodarcze i ekonomiczne produkcji
rolnej, wraz z postêpem technologicznym i technicznym, uzale¿nione s¹ w coraz wiêkszym
stopniu równie¿ od czynników antropogenicznych. Odzwierciedla siê to w przestrzennym
* Praca naukowa finansowana ze rodków na naukê w latach 20062009 jako projekt badawczy.
Adres do korespondencji  Corresponding author: dr in¿. Teresa Dzikowska, Katedra
Planowania i Urz¹dzania Terenów Wiejskich, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu,
ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wroc³aw, e-mail: t_dzikow@ozi.ar.wroc.pl
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kszta³cie roz³ogu gospodarstwa rolnego, u¿ytkowaniu gruntów, kierunkach produkcji rolniczej oraz strukturze kosztów sta³ych i zmiennych w dochodzie rolniczym [Noga 2001,
Harasimowicz 2002].
Organizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce cechuje siê bardzo niskim
stopniem dostosowania do nowoczesnych technologii i technik uprawowych. Strukturê
agrarn¹, opisuj¹c¹ organizacjê obszarów wiejskich, okrela siê jako rozdrobnion¹, a jej
formy jako zindywidualizowane. Jest ona równie¿ zró¿nicowana regionalnie.
Racjonalna gospodarka rolna wymaga, aby struktura agrarna by³a dostosowana do aktualnego poziomu rozwoju gospodarczego oraz stanu zaawansowania postêpu w rolnictwie. Analizy z tego zakresu [Hunek 2006, Rosner 2005] wskazuj¹, ¿e organizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce wymaga restrukturyzacji. Wymagania te s¹
zró¿nicowane. Struktury przestrzenne obszarów wiejskich oraz organizacja gospodarstw
rolnych mog¹ byæ modernizowane za pomoc¹ prac urz¹dzenioworolnych (nowoczesne
scalenie gruntów). Urz¹dzanie terenów rolnych jest narzêdziem polityki rolnej, w celu racjonalnego kszta³towania struktury agrarnej. Szerokie spektrum dzia³ania i oddzia³ywania
wymaga koordynacji planowania i realizacji oraz odpowiednio d³ugiego terminu przygotowania obszaru i jego urz¹dzenia.
Aby zapewniæ szerok¹ kontrolê oraz ukierunkowaæ te przeobra¿enia, wprowadzono
zmiany w polityce agrarnej. W pierwszej kolejnoci dokonano decentralizacji kompetencji zwi¹zanych z prowadzeniem polityki agrarnej i w 1999 roku przekazano zadanie modernizacja terenów wiejskich marsza³kowi województwa. Do zadañ marsza³ka nale¿a³o
m.in. przygotowanie sektorowej strategii rozwoju spo³eczno-gospodarczego, a po wejciu
Polski do Unii Europejskiej, równie¿ ocena i wybór projektów do realizacji z zakresu:
scalenia gruntów, gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi, odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego i innych wynikaj¹cych z rozwoju regionalnego, spo³ecznego oraz transportu, maj¹cych równie¿ wp³yw na wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich.
Ustawodawca sprecyzowa³ dzia³ania marsza³ka w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie restrukturyzacji terenów wiejskich (art. 7c), które powinny polegaæ na:
 analizie zmian w strukturze agrarnej oraz programowaniu i koordynacji prac urz¹dzenioworolnych,
 monitorowaniu zmian w sposobie u¿ytkowania gruntów oraz ich bonitacji.
W przypadku prac urz¹dzenioworolnych mo¿emy mówiæ o systemowym przeobra¿aniu terenów wiejskich. Oprócz czysto technicznych przedsiêwziêæ, rozwi¹zywane s¹ równie¿ problemy ekologiczne, gospodarcze i spo³eczne. Mo¿emy wiêc powiedzieæ, ¿e ca³ociowo przeprowadzone prace urz¹dzenioworolne s³u¿¹ wdra¿aniu zasady
zrównowa¿onego rozwoju. Idea ta ma swoje ród³o w krajach zachodnioeuropejskich, takich jak: Niemcy, Holandia, Szwajcaria i inne. W krajach tych prowadzi siê ró¿ne rodzaje prac urz¹dzenioworolnych, które maj¹ do dyspozycji narzêdzia zale¿ne od celu tych
prac. Van Dijk [2005] charakteryzuje Land banking i Land consolidation jako scalenia
charakterystyczne dla Holandii. Land consolidation posiada cechy najbardziej zbli¿one
do postêpowania scaleniowego przeprowadzanego w Polsce. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e
celem pozarolniczym takiego scalenia gruntów jest ogólna poprawa warunków w regionie.
Mamy wiêc do czynienia z dzia³aniami na rzecz rozwoju spo³ecznego, gospodarczego
i ekologicznego, z zachowaniem zasad ³adu przestrzennego. Przedstawiony obraz Land
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consolidation sk³ada siê z dzia³añ techniczno-geodezyjnych, planistycznych, organizacyjnych, a czêciowo równie¿ kszta³towania podstawowych za³o¿eñ polityki spo³eczno-gospodarczej [The design of land consolidation 2003]. Zakres ten powinien stanowiæ integraln¹ czêæ unormowanego prawnie planowania przestrzennego [Akiñcza i Dzikowska 2005].
Jest to tym bardziej wa¿ne, ¿e przystêpuj¹c do realizacji projektu Land consolidation, zak³ada siê, ¿e realizacja bêdzie trwa³a minimum 10 lat. Wspó³praca organów rz¹dowych
i samorz¹dowych jest niezbêdna do tego, by realizowaæ cele projektu, w szczególnoci za
cele pozarolnicze. Warunkami bezwzglêdnymi powodzenia inwestycji jest akceptacja spo³eczna oraz wspó³udzia³ w³adz samorz¹dowych w finansowaniu przedsiêwziêæ.
Jakoæ rozwi¹zañ polskich jest niedoskona³a, co wynika z ograniczonych funduszy inwestowanych w restrukturyzacjê obszarów wiejskich oraz zbyt ma³ej roli lokalnych spo³ecznoci, jako inicjatorów i animatorów przeobra¿eñ wsi.
Mówi¹c o kompleksowym urz¹dzaniu wsi, mamy na myli zharmonizowany rozwój
spo³eczny, gospodarczy i ekologiczny. Rozwój taki wykorzystuje narzêdzia, którymi dysponuje gospodarka przestrzenna, a zw³aszcza planowanie przestrzenne. Jest to jednak
plan, którego wdro¿enie trwa kilkanacie lat. Tak d³ugi okres kszta³towania rolniczej
przestrzeni produkcyjnej wynika z potrzeby zachowania sekwencji w harmonogramie realizacji zadañ urz¹dzenioworolnych. Aby zabiegi by³y zaplanowane i realizowane w³aciwie i racjonalnie, nale¿y w pierwszej kolejnoci przygotowaæ ludnoæ do okrelonych dzia³añ. Jest to ten etap modernizacji terenów wiejskich, w którym wymaga siê od fachowców
prowadz¹cych postêpowanie urz¹dzenioworolne najwy¿szych kwalifikacji socjotechnicznych. Celem jest takie przygotowanie mieszkañców, aby przyjêli zaproponowane rozwi¹zania jako w³asne oraz aktywnie uczestniczyli w postêpowaniu inwestycyjnym.
Kompleksowe urz¹dzanie wsi, czyli Land consolidation, jest powszechnie stosowanym
przedsiêwziêciem w krajach Unii Europejskiej. Dzia³ania takie maj¹ okrelon¹ podstawê
prawn¹, na bazie której przygotowywane s¹ ramy scenariuszy planistycznych i realizacyjnych.
W Polsce mamy do czynienia tylko z jednym przyk³adem przeprowadzenia takiej
kompleksowej przebudowy wsi: w Siedliskach (gmina Mi³kowice w województwie dolnol¹skim). Okazuje siê, ¿e realizacja takiego przedsiêwziêcia napotyka na liczne trudnoci formalnoprawne i administracyjne oraz finansowe. Polska nie posiada ¿adnej ustawy,
która zawiera³aby zapisy normuj¹ce zasady koordynacji niektórych dzia³añ ró¿nych urzêdów samorz¹dowych i rz¹dowych
METODYKA I OMÓWIENIE WYNIKÓW
Analizie poddano tylko te elementy organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
które maj¹ znaczenie na poziomie lokalnym oraz charakteryzuj¹ siê silnymi powi¹zaniami miêdzy struktur¹ agrarn¹ a urz¹dzaniem terenów rolnych.
W miejscowoci Siedliska przeprowadzono w latach 19922004 postêpowanie urz¹dzenioworolne. W tym czasie zrealizowano nastêpuj¹ce inwestycje: przebudowa dróg, urz¹dzenie u¿ytku ekologicznego, przebudowa koryta rzeki Brochotki oraz w ostatnich
2 latach  scalenie gruntów wraz z dostosowaniem uk³adu dróg i dzia³ek do bezkolizyjnych
skrzy¿owañ ze zmodernizowan¹ lini¹ kolejow¹. Wród zamierzeñ do wykonania pozosta³y
nastêpuj¹ce: za³o¿enie pasów zadrzewieñ ochronnych oraz przeprowadzenie odnowy wsi.
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Przeciêtna powierzchnia dzia³ki, ha
Average area of parcell, ha

Liczba dzia³ek ewidencyjnych w gospodarstwach rolnych
Total number of parcells in farms

Przeciêtna powierzchnia gospodarstwa rolnego, ha
Average area of farm, ha

Procentowy udzia³ w powierzchni obrêbu
Percentage in area of project

Powierzchnia gospodarstw rolnych, ha
Area of farms, ha

Liczba gospodarstw rolnych
Number of farms

Powierzchnia ogólna obrêbu, ha
Area of land consolidation project, ha

1

Wyszczególnienie
Detailings

0,90

479

5,41

70,11

432,77

80

617,239

0,93

455

5,90

68,81

424,71

72

617,239

3

2002

1992
2

Rok wszczêcia postêpowania
scaleniowego
Start of reallocation proceeding

Rok wszczêcia
postêpowania
urz¹dzenioworolnego
Start of land consolidation
proceeding

2,14

289

8,48

85,93

619,04

73

720,4308

4

2003

Rok zakoñczenia
postêpowania scaleniowego
End of land consolidation
proceeding

Tabela 1. Wskaniki charakteryzuj¹ce wybrane dane dotycz¹ce organizacji rolniczej przestrzeni obrêbu ewidencyjnego Siedliska gmina Mi³kowice
Table 1. Changes in Siedliska commune Milkowice during land consolidation proceeding  chosen indicators
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* Liczba gospodarstw  number of farms
** Powierzchnia gospodarstwa, ha  Total area of farms, ha

powy¿ej 25 ha
above 25,00 ha**

powy¿ej 25 ha
above 25,00 ha*

od 10,00 do 25,00 ha
between 10,00 and 25,00 ha**

od 10,00 do 25,00 ha
between 10,00 and 25,00 ha*

od 5,00 do 9,99 ha
between 5,00 and 9,99 ha**

od 5,00 do 9,99 ha
between 5,00 and 9,99 ha*

od 2,50 do 4,99 ha
between 2,50 and 4,99 ha**

od 2,50 do 4,99 ha
between 2,50 and 4,99 ha*

od 1,00 do 2,49 ha
between 1,00 and 2,49 ha**

od 1,00 do 2,49 ha
between 1,00 and 2,49 ha*

Struktura wielkociowa gospodarstw:
Pattern of farm size:

Przeciêtna liczba dzia³ek/gospodarstwo
Average number plots in farm

1

27,42

1

69,58

2

150,54

11

10
135,92

99,21

13

58,05

18

47,32

28

6,32

3

132,28

17

99,2

30

37,95

22

5,95

2

292,89

8

148,61

9

75,15

11

52,04

15

50,34

30

3,96

4

cd. tabeli 1
cont. table 1
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w latach 19932000 zmodernizowano drogi gruntowe o ³¹cznej
d³ugoci 6,7 km
19932000  modernization of rural roads  6,7 km length
1993  10-letnia dzier¿awa obszaru o powierzchni 96,20 ha
pañstwowych gruntów rolnych wraz z zabudow¹ przez cz³onków
Stowarzyszenia
1993  area of 96,20 ha state land  10 years of leasing
1996  zakup 96,15 ha pañstwowych gruntów rolnych po³o¿onych
Gniewomirowicach przez Stowarzyszenie
1996  sale of 96,15 ha state land in Gniwomirowice
2003  likwidacja szachownicy gruntów,
likwidacja zjawiska ró¿niczan
2003  decrease of land fragmentation,
decrease of land fragmentation,

Przebudowa dróg transportu rolnego
Rural roads

Zagospodarowanie gruntów pañstwowych
State land (land exchange and long-term leasing)

Scalenie gruntów
Land reallocation

Tabela 2. Wybrane przedsiêwziêcia urz¹dzenioworolne wp³ywaj¹ce na poprawê warunków ekonomicznych w rolnictwie
Table 2. Chosen enterprises in rural development  indicators of economic changes in farming
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W okresie trwania postêpowania zmienia³a siê organizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nasilenie tych zmian zale¿a³o od lokalnych uwarunkowañ spo³ecznych i demograficznych (obrót gruntami rolnymi) oraz administracyjno-prawnych (podzia³y nieruchomoci oraz scalenie i wymiana gruntów w latach 20022003).
W badaniach wykorzystano bazê ewidencji gruntów wed³ug stanu na lata: 1992, 2002
i 2003. Te daty zwi¹zane s¹ odpowiednio z nastêpuj¹cymi faktami w historii wsi: zainicjowanie postêpowania urz¹dzenioworolnego wsi i zawi¹zanie Stowarzyszenia Kompleksowej Przebudowy Wsi Siedliska; stan sprzed wszczêcia postêpowania scalenia i wymiany gruntów wsi Siedliska i Gniewomirowic oraz stan na zakoñczenie procesu przebudowy
wsi i zakoñczenie postêpowania scaleniowego.
Przeprowadzono analizy na dwóch poziomach szczegó³owoci, a mianowicie:
 analizy obejmuj¹ce obszar urz¹dzanej wsi: zmiany w rozdrobnieniu gruntów, zmiany
w strukturze wielkociowej gospodarstw rolnych, zmiany w³asnociowe oraz modernizacja sieci dróg transportu rolnego (tab. 1 i 2);
 wskanikow¹ analizê zmian ukszta³towania roz³ogu gospodarstw rolnych (wspó³czynnik ukszta³towania roz³ogu uwzglêdniaj¹cy zmiany w jakoci dróg transportu rolnego
oraz rozdrobnienia gruntów i gospodarstw rolnych)  rysunek 1 i 2.

grunty nie należące do rolników – non-farming area
mała zmiana w ukształtowaniu rozłogu gospodarstwa rolnego – small changes of farm area shape
poprawne ukształtowanie rozłogu gospodarstwa rolnego – improve of farm area shape
polepszenie ukształtowania rozłogu gospodarstwa rolnego – getting worse of farm area shape

Rys. 1. Zmiany w ukszta³towaniu roz³ogu gospodarstw rolnych przed przyst¹pieniem do scalenia
gruntów
Fig. 1. Changes in farm area shapes befor land reallocation
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poprawa ukształtowania rozłogu gospodarstwa rolnego – improve of farm area shape
małe zmiany w ukształtowaniu rozłogu gospodarstwa rolnego – small changes of farm area shape
pogorszenie ukształtowania rozłogu gospodarstwa rolnego – worse getting of farm area shape
grunty nie będące gospodarstwami rolnymi – non-farming area

Rys. 2. Zmiany w ukszta³towaniu roz³ogu gospodarstw rolnych dla ca³ego postêpowania
Fig. 2. Changes in farm area shapes during land consolidation

W projekcie rozwoju Siedlisk przyjêto jako g³ówny cel poprawê warunków pracy
i ¿ycia mieszkañców wsi. Cele cz¹stkowe zintegrowanego projektu rozwoju to:
 poprawa struktury obszarowej gospodarstw z wykorzystaniem gruntów rolnych Skarbu
Pañstwa;
 uregulowanie stosunków wodnych przez odbudowê otwartych rowów melioracyjnych
i konserwacjê przedwojennego systemu drenarskiego oraz konserwacjê koryta rzeki
Brochotki;
 poprawa jakoci nawierzchni dróg rolniczych;
 poprawa atrakcyjnoci ekologicznej krajobrazu (nasadzenia rzêdowe i kêpowe, korytarze ekologiczne, u¿ytki ekologiczne).
Przedstawione cele rozwoju by³y ambitne na pocz¹tku lat 90. XX wieku, dzisiaj równie¿ ich realizacja stanowi wyzwanie ze wzglêdu na uwarunkowania spo³eczne, organizacyjne, prawne i ekonomiczne.
Wszczêcie postêpowania urz¹dzenioworolnego stanowi³o impuls do podjêcia dzia³añ
na rzecz poprawy struktury wielkociowej gospodarstw indywidualnych oraz przeciwerozyjnej ochrony gruntów rolnych. W Siedliskach zauwa¿alny jest trend polaryzacji wielActa Sci. Pol.
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koci i liczby gospodarstw rolnych w grupie najmniejszych (1  2,49 ha) i najwiêkszych
gospodarstw (powy¿ej 25 ha). Przebieg krzywej koncentracji Lorenza, skonstruowany
wed³ug danych zawartych w tabeli 1, przyjmuje z ka¿dym okresem coraz korzystniejszy
przebieg zarówno linii koncentracji liczby, jak i powierzchni gospodarstw. Mo¿na stwierdziæ, ¿e procesy zmierzaj¹ce do poprawy struktury obszarowej gospodarstw, zapocz¹tkowane w okresie postêpowania urz¹dzenioworolnego, zosta³y uporz¹dkowane i uzupe³nione za pomoc¹ scalenia gruntów. Zabieg ten wp³yn¹³ szczególnie korzystnie na wielkoæ dzia³ek ewidencyjnych, przeciêtna powierzchnia dzia³ki ewidencyjnej, wynosz¹ca
0,90 ha w 1992 roku wzros³a do 0,93 ha w 2002 roku i ostatecznie po scaleniu gruntów
wynosi 2,14 ha.
Na obszarze wsi zrealizowano zaplanowane inwestycje z zakresu regulacji gospodarki wodnej. By³ to szczególnie nagl¹cy problem, gdy¿ rzeka Brochotka wylewa³a ka¿dego
roku wiosn¹.
Uk³ad sieci dróg pozostawiony zosta³ bez zmian, gdy¿ analizy wykaza³y jego optymalnoæ. Dzia³ania skoncentrowano na podniesieniu nonoci nawierzchni, czyli urz¹dzeniu nawierzchni wyprofilowanych, utwardzonych, a w razie potrzeby bitumicznych.
Przedsiêwziêcia wp³ynê³y na obni¿enie kosztów transportu w gospodarstwach rolnych, co
przedstawiono wykorzystuj¹c analizê wspó³czynnika ukszta³towania roz³ogu poszczególnych gospodarstw.
Na rysunku 1 zosta³y zaprezentowane zmiany, które przypad³y na lata 19922002, ze
wskazaniem gospodarstw, w których ukszta³towanie pogorszy³o siê, wyst¹pi³y ma³e zmiany lub poprawi³o siê w stosunku do stanu wyjciowego z 1992 roku. Na znacz¹cym obszarze wsi (43 gospodarstwa) mamy do czynienia z ma³ymi zmianami w kszta³cie przestrzennym roz³ogu. Poprawa dotyczy 9 gospodarstw, a pogorszenie  6. Na wartoæ
wspó³czynnika ukszta³towania roz³ogu wp³ynê³y w jednakowej mierze inwestycje poprawiaj¹ce warunki transportu oraz ¿ywio³owy proces opisanej polaryzacji grup wielkociowych gospodarstw. Na rysunku 2 mo¿emy zaobserwowaæ wystêpowanie znacz¹cej
powierzchni gospodarstw, w których nast¹pi³a poprawa kszta³tu przestrzennego (25 gospodarstw), pogorszenie zanotowano jedynie w 12. Taki rozk³ad wartoci wspó³czynnika
wynika z istoty scalenia gruntów, czyli racjonalnego kszta³towania roz³ogów gruntów
(art. 1 Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów).
WNIOSKI
1. Poprawa kszta³tu przestrzennego gospodarstw rolnych, która mia³a miejsce
w latach 19922002, by³a wynikiem poprawy jakoci dróg transportu rolnego. Rolnicy
w tym okresie powiêkszali area³ swoich gruntów, co korzystnie wp³ynê³o jedynie na
strukturê obszarow¹ gospodarstw przy jednoczenie ma³ych zmianach w rozdrobnieniu
dzia³ek.
2. Postêpowanie urz¹dzenioworolne by³o okazj¹ do efektywnego wykorzystania gruntów rolnych Skarbu Pañstwa w lokalizacji u¿ytku ekologicznego oraz zmniejszeniu szachownicy gruntów we wsi.
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3. Zabieg scalenia gruntów wykorzystano do likwidacji zjawiska ró¿niczan poprzez
zwiêkszenie obszaru scalenia o grunty ró¿niczan po³o¿one w s¹siedniej wsi Gniewomirowice, a nastêpnie zmianê granicy obrêbu ewidencyjnego.
4. W Siedliskach osi¹gniêto zamierzony cel, czyli zrealizowano cele kompleksowej
przebudowy wsi, dziêki pe³nemu zaanga¿owaniu wszystkich mieszkañców oraz pracowników
administracji do spraw rozwoju wsi w Legnicy (obecnie Dolnol¹skie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych). Mimo ró¿nych problemów (okres inwestycyjny przypada³ na okres
przeobra¿eñ gospodarczych i administracyjnych w Polsce) efekty w pe³ni zadowalaj¹
mieszkañców. Nale¿y podkreliæ, ¿e realizacja wszelkich dzia³añ maj¹cych na celu racjonalizacjê organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest uwarunkowana spo³ecznie.
Je¿eli lokalni mieszkañcy nie bêd¹ czuli siê wspó³odpowiedzialni za rozwój terenu, to
rzadko mo¿na liczyæ na sukces w zewnêtrznie sterowanym dzia³aniu.
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RURAL AREAS  CHANGES AS THE RESULT OF MODERN LAND
CONSOLIDATION
Abstract. Rural development is the very important task. Agriculture and rural areas in
Poland it is a field for land use planners, land managers and projects leaders. The
problems, which ought to solve, are: urban development, population-problems, social
security and infrastructure (roads, water lines and other). The catalogue of all enterprises,
used during the improving of rural areas, with the precise sequence we call modern land
consolidation. Paper contains the describing of the single example such modern land
consolidation in Siedliska.
Key words: land reallocation, modern land consolidation, rural development planning
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PRÓBA OCENY FORM FUNKCJONOWANIA ORAZ
MO¯LIWOCI ROZWOJU WSI PRZYGRANICZNYCH
REJONU GÓR Z£OTYCH
Jerzy Oleszek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
Streszczenie. Przedmiotem analiz jest postaæ funkcjonowania, istotnoæ przeobra¿eñ oraz
mo¿liwoæ rozwoju wsi s¹siaduj¹cych z granic¹ pañstwow¹, zlokalizowanych w gminie
L¹dek Zdrój, powiat K³odzko, województwo dolnol¹skie. Zakres przedmiotowy obejmuje
trzy aspekty. Pierwszy to charakterystyka aktualnego status quo, drugi  ocena wspó³czesnej postaci funkcjonowania jednostki, a trzeci  szkicowe ujêcie mo¿liwych kierunków
oraz form rozwoju. Przyjêto za³o¿enie, ¿e przysz³a postaæ jednostki winna zachowaæ cechy: a) kwalifikuj¹ce obiekt jako stricte wie; b) regionalnego rodowiska kulturowego,
które dokumentuj¹ lokaln¹ specyfikê terenu.
Uzyskane efekty wskazuj¹ na ró¿norodnoæ faz przekszta³cania dotychczasowych struktur.
Zidentyfikowano trzy uk³ady: pierwszy, w którym znaczenie charakterystyk uleg³o ca³kowitemu zanikowi, drugi  istotnoæ cech jest ju¿ minimalna, symboliczna oraz trzeci 
wystêpuj¹ postacie przejciowe. Dla ka¿dej z wymienionych sytuacji zostaj¹ okrelone
propozycje kierunku rozwoju.
S³owa kluczowe: rozwój obszarów wiejskich, wsie pogranicza, zarz¹dzanie obszarami
wiejskimi

WSTÊP
Studia materia³ów faktograficznych dowodz¹, ¿e determinant¹ kszta³tuj¹c¹ formy wsi
regionu k³odzkiego by³a charakterystyczna i terytorialnie jednorodna postaæ rodowiska
kulturowego. Obszar wyró¿nia³ siê specyficznym i zarazem jednocz¹cym spo³eczeñstwo,
sposobem wzajemnego komunikowania siê. To w³anie tutaj i to w dwóch odmianach,
stosowany by³ dialekt k³odzki tzw. glätzisch [Bernatzky 1988]. Ponadto, co dowodzi chocia¿by wieloæ ma³ych budowli i obiektów sakralnych, dominowa³ w regionie katolicyzm.
Z pewnoci¹ jest to cecha wyró¿niaj¹ca ten region, bowiem na obszarze po³o¿onym
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w bezporednim s¹siedztwie powiatu z¹bkowickiego czy nyskiego przewa¿a³a religia
ewangelicka [Güttler 2003]. Inn¹, nie mniej wa¿n¹ cech¹ spo³eczeñstwa regionu by³a jednorodnoæ etniczna. Nie chodzi przy tym tylko o sk³on dzisiejszych Gór Z³otych, ale Rychlebskich Hor  Republika Czeska  gdzie do 1945 roku teren zamieszka³y by³ przez
identyczn¹ grupê etniczn¹.
Póniejsze przeobra¿enia, tj. po roku 1945, to skutek m.in.:
 przejmowania i zagospodarowania tkanki osadniczej przez ludnoæ z ró¿nych regionów kraju oraz z zagranicy,
 nadzwyczaj formalnie, a nawet i restrykcyjne przestrzeganych ustaleñ strefy granicznej,
 likwidacji dotychczasowych, g³ównie pozarolniczych, determinant osiedlotwórczych
czy osiedlorozwojowych, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek rozwi¹zañ alternatywnych [Oleszek 1992, 2000].

Rys. 1. Lokalizacja obiektów badawczych
Fig. 1. Location of research objects
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Skutek tych przeobra¿eñ to: izolacja, ograniczonoæ osiedleñcza, coraz to wiêksza
iloæ opuszczonych domostw i postêpuj¹ca dewastacja elementów zagospodarowania.
W takim uk³adzie, problemem podstawowym jest zarówno forma jednostek, jak te¿
zasób potencja³u jednostek przygranicznych i to rozpatrywanych w uk³adzie wieloaspektowym. Otrzymany rezultat stanowi p³aszczyznê podstawow¹ do okrelenia mo¿liwego
kierunku funkcjonowania czy nawet rozwoju regionu. Przyjmuje siê ponadto, ¿e jednostki winny w dalszym ci¹gu mieæ charakter wsi, przy jednoczesnym zachowaniu specyficznych cechy tutejszych elementów kulturowych.
Analizê prowadzi siê przez identyfikacjê aktualnego sposobu zagospodarowania, wykorzystania technik wywiadu bezporedniego oraz dostêpnych studiów (aczkolwiek posiadaj¹cych charakter poredni)  opisowych materia³ów ród³owych.
Obszar badañ, którego zasiêg terytorialny przedstawiono jest na rysunku 1, to sk³on
Gór Z³otych, administracyjnie przynale¿ny do gminy L¹dek Zdrój, powiat K³odzko, województwo dolnol¹skie. W niektórych przypadkach analiza poszerzona jest o jednostki
zlokalizowane na terytorium Republiki Czeskiej, w rejonie Rychlebskich Hor.
CHARAKTERYSTYKA ISTOTNOCI POTENCJA£U JEDNOSTEK
OSADNICZYCH

liczba ludności – quantity of population

Analiza znaczenia potencja³u jednostek, to zakres, który opisuj¹ dwa parametry.
Pierwszy z nich to stan zaludnienia, a konkretniej  przedstawiona na rysunku 2  charakterystyka skali zmian liczby mieszkañców. Drugi parametr to stan zagospodarowania,
którego przedmiotem s¹:

lata – years

Rys. 2. Dynamika zmian zaludnienia wsi
Fig. 2. Dynamic variations of village population
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 sposób u¿ytkowania elementów zabudowy wsi i to w relacji: funkcja zabudowy a sposób jej u¿ytkowania,
 proporcja sylwety i bry³y budynku wraz z ocen¹ stanu technicznego,
 w³aciwoci postaci krajobrazu wiejskiego.
Wielkoæ zaludnienia wsi
Analiza obejmuje nastêpuj¹ce wsie: Or³owiec, Wrzosówka, Wójtówka, Lutynia
i Karpno. Ka¿da z jednostek i to w sposób modelowy, spe³nia kryteria charakterystyki
k³odzkich wsi granicznych. Aktualnie bowiem liczba mieszkañców wsi pogranicza nie
przekracza 1/4  1/5 liczby ludnoci przed 1945 rokiem [Oleszek 2000]. Z kolei jednostki mniejsze, o ówczesnym zaludnieniu ok. 100 mieszkañców, dzi praktycznie nie istniej¹. Pozosta³y jedynie ruiny domów i to w postaci fragmentów pojedynczych cian, resztki
przyziemii czy piwnic. Przyk³adem, i to o klasycznej postaci, s¹ Wrzosówka i Karpno.
Nieco odmienn¹ sytuacjê obserwuje siê w przypadku jednostki Wójtówka. Tutaj bowiem
z liczby ludnoci wynosz¹cej w 1939 roku ok. 107 mieszkañców, w pierwszym okresie
powojennym notowano ok. 3/4 stanu poprzedniego, a obecnie ok. 45 mieszkañców. Wydaje siê, ¿e przyczyn¹ mniejszej dynamiki spadku zaludnienia, a tym samym i unikniêcia
ca³kowitego wyludnienia jednostki, by³o kilka wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê zjawisk
i procesów. Z pewnoci¹ impulsem pierwotnym by³a lokalizacja:
 kilku nowych domostw o charakterze domów letniskowych czy tzw. drugich domów
oraz domów wakacyjnych,
 placówki fundacji, prowadz¹cej rehabilitacjê m³odzie¿y niepe³nosprawnej umys³owo
poprzez pracê w dzia³ach specjalnych rolnictwa,
 osadnictwa prowadz¹cego niektóre dzia³y rolnictwa ekologicznego.
Obserwacje bezporednie pozwoli³y dostrzec, ¿e czêæ pozyskiwanych produktów,
w tym i z wspomnianego gospodarstwa, jest odsprzedawana b¹d przyje¿d¿aj¹cym do
swoich domków letniskowych b¹d poza jednostkê. Sama za dzia³alnoæ w rolnictwie
indywidualnym nie jest nawet dodatkowym lecz uzupe³niaj¹cym podstawowe ród³em
utrzymania, którym jest ród³o niezarobkowe typu: emerytura, renta czy kapita³.
Gdy uwzglêdni siê dodatkowo:
 harmonijne uk³ady s¹siedzkie miêdzy ludnoci¹ stale zamieszkuj¹c¹ a przyje¿d¿aj¹c¹,
 jednostkowe, aczkolwiek mo¿liwe miejsce pracy w fundacji,
to powsta³y uk³ad interpretowaæ mo¿na jako relatywnie strukturê prost¹ i to o charakterze
sprzê¿enia zwrotnego. Skutkiem relacji jest brak we wsi obejæ zruinowanych czy mocno
zaniedbanych. Determinant¹ wspomagaj¹c¹ uk³ad jest ponadto lokalizacja wsi. Pomiêdzy
struktur¹ zabudowy, a drog¹ ³¹cz¹c¹ L¹dek Zdrój z miejscowoci¹ Z³oty Stok, wystêpuje
powierzchniowo znacz¹cy kompleks leny. Jest to element odseparowuj¹cy jednostkê od
traktu komunikacyjnego, a tym samym ograniczaj¹cy dostêp do niszy.
Pozosta³e dwie miejscowoci (Karpno i Wrzosówka) s¹ administracyjnie zarejestrowane lecz od d³u¿szego czasu, ca³kowicie wyludnione:
 Karpno  kiedy ma³a osada, która posiada³a charakter wsi turystycznej. Przez kuracjuszy L¹dka Zdroju uwa¿ana by³a za letnisko. Fakt ten by³ przypuszczalnie podstaw¹
dla w³¹czenia miejscowoci w sieæ dróg spacerowych wytyczonych na terenie miejActa Sci. Pol.
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skiego lasu [Rybka-Ceglecka 1999]. Funkcja letniska kontynuowana by³a do momentu
opuszczenia terenu przez ludnoæ dotychczas zamieszka³¹. Na pobliskiej Prze³êczy
Karpowskiej istnia³o do 1938 roku przejcie graniczne. Wspó³czenie zosta³o ono zrekonstruowane. Istnieje wiêc potencjalne skomunikowanie z miasteczkiem Javornik
(Republika Czeska). Teren za by³ej osady, to dzi kompleks leny, gdzie mo¿liwe jest
wêdrowanie piesze b¹d turystyka rowerowa z ewentualn¹ identyfikacj¹ fragmentów
cian, podpiwniczeñ by³ej zabudowy. Pozosta³y jedynie ruiny redniowiecznego zamku
rycerskiego oraz odrestaurowana kaplica.
Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e wyludnienie jest wynikiem braku potrzeby czy nawet
koncepcji wykorzystywania zastanej, i to o charakterze letniskowym, zabudowy.
 Wrzosówka  jednostka s¹siaduj¹ca z wsi¹ Lutynia i Wójtówka. W okresie miêdzywojennym znajdowa³o siê tutaj kilkanacie obejæ o postaci niewielkich zagród. Jednosta
zamieszkiwa³o ok. 85 osób; dzia³a³a kaplica, dzi pw. w. Boromeusza, gospoda,
obiekt stra¿y granicznej oraz szko³a elementarna.

a

b

Rys. 3. Wspó³czesny krajobraz wsi Lutynia  widok czêci wschodniej zarejestrowany: a) latem,
b) wiosn¹
Fig. 3. The present landscape of the Lutynia village  the view on west part recorded in a) summer and b) in spring
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Po 1945 roku podejmowano próby zasiedlenia wsi. W pocz¹tkowym okresie mieszka³o tutaj 11 osób, za w 1970 roku  tylko dwie [Siarkiewicz 2001]. W latach 19701980
prowadzono tu us³ugowy wypas  pocz¹tkowo byd³a, a póniej, pochodz¹cych z Podhala, owiec. Podejmowane próby by³y krótkotrwa³e za efekt koñcowy to dalsza postêpuj¹ca degradacja uk³adu.
Wskazuje siê, ¿e lokalizacja gospody by³a nieprzypadkowa, bowiem w pobli¿u obiektu znajdowa³ siê trakt wêdrówkowy (Wanderwege) z L¹dka Zdroju na najwy¿szy, dominuj¹cy w tutejszym krajobrazie szczyt Góra Borówkowa. Nie chodzi tylko i wy³¹cznie
o wskazany element, lecz o zlokalizowane w³anie w tym miejscu elementy infrastruktury
turystycznej, którymi by³y: wie¿a widokowa oraz schronisko. Wed³ug Wzi¹tka [2000]
z wie¿y mo¿na by³o podziwiaæ najpiêkniejsze widoki pobliskich czy dalszych, siêgaj¹cych sw¹ perspektyw¹ a¿ po nie¿kê, pasm górskich. Od jesieni 2006 roku, kiedy to po
stronie czeskiej, wybudowano now¹ 25 metrow¹, posiadaj¹c¹ platformê widokow¹, wie¿ê, istnieje potencjalna szansa by zweryfikowaæ sygnalizowany pogl¹d. Pozostaje jednak¿e problem: na ile budowla spe³ni funkcjê impulsu dla renesansu by³ego uk³adu czy te¿
inicjacji innego, aktywizuj¹cego rozwi¹zania. Wydaje siê, ¿e w chwili obecnej zagadnienie pozostaje w fazie hipotezy czy te¿ jako istniej¹cy, lecz jeszcze nieokrelony znaczeniowo, potencja³.
Wrzosówka administracyjnie s¹siaduje, i to bezporednio, z dzi niewielk¹, po³o¿on¹
w ostro wciêtej dolinie Lutego Potoku, wsi¹ Lutynia. Wspó³czenie w jednostce mieszka
ok. 40 mieszkañców, co stanowi ok. 1/5 stanu zaludnienia z 1939 roku. Zwraca siê przy
tym uwagê, ¿e w latach 50. XX wieku wie zamieszkiwa³o ok. 50% stanu z okresu przedwojennego. Mimo relatywnie ma³ej skali, jednak nie trudno zauwa¿yæ potê¿n¹, gdy chodzi o jednostkê o takiej wielkoci, depopulacjê. Prowadzone studia faktograficzne, oparte
o jednostkow¹, bo odniesion¹ niemal do ka¿dego obiektu zagospodarowania, penetracjê
wsi, wskazuj¹ na likwidacjê poprzednich, nierolniczych róde³ utrzymania. Dotyczy to
w szczególnoci eksploatacji, zreszt¹ bogatej w srebro, rudy o³owiu [Güttler 2003]. Po
by³ej kopalni pozosta³y jedynie opuszczone, czêciowo ju¿ zrujnowane, zabudowania
oraz sztolnie. W okresie przed 1945 rokiem we wsi dzia³a³a szko³a, gospoda, urz¹d celny
oraz obiekty stra¿y granicznej. O postaci funkcjonowania wsi, z pewnoci¹ decydowa³
tak¿e trakt wêdrówkowy L¹dek Zdrój  Borówkowa. W ci¹gu pó³wiecza zanik³ poprzedni kierunek rozwoju, a z ma³ej jeszcze w latach 50. XX wieku jednostki, utworzy³a siê
nie tyle niewielka czy miniaturowa, co zubo¿ona w swej postaci jednostka osadnicza.
Jest w¹tpliwe, by prowadzony w obiektach by³ej stra¿y granicznej i obiekcie by³ej
szko³y wynajem kwater turystycznych czy eksploatacja grysu bazaltowego, by³y istotnym
bodcem do utworzenia podstaw dla kszta³towania wyranie identyfikowalnej formu³y
wsi. Z pewnoci¹ takiej roli nie odgrywaj¹, zreszt¹ sezonowo i sporadycznie u¿ytkowane,
obiekty o charakterze domów letniskowych czy tzw. drugich domów.
Nieco odmienn¹, aczkolwiek podobn¹, sytuacjê obserwuje siê w miejscowoci Or³owiec. Ró¿nica tkwi tylko w skali. W okresie przedwojennym jednostkê zamieszkiwa³o
niemal 400 mieszkañców, z pocz¹tkiem lat 50. jedynie ok. 150 (czyli ok. 50%), a aktualnie ok. 85 osób, czyli niespe³na po³owa stanu z okresu osadnictwa powojennego. Przed
1945 rokiem dominant¹ i to zarówno funkcjonaln¹, jak i fizjonomiczn¹ wsi by³ niewielki
dwór z folwarkiem. Dzi s¹ to tylko ruiny, gdzie w niektórych przypadkach mo¿liwa jest
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jeszcze identyfikacja funkcji niektórych budynków czy budowli. Drug¹ dominant¹, zlokalizowan¹ wzd³u¿ drogi prowadz¹cej na prze³êcz Ró¿aniec, jest kocio³a pw. w. Sebastiana. Istnia³y ponadto jedno- i wieloobiektowe gospodarstwa rolne, poczta, obiekty stra¿y
granicznej, gospoda, szko³a. Aktualnie po niektórych zabudowaniach pozosta³y jedynie
ruiny. Zdecydowana wiêkszoæ pozosta³ych budynków jest jedynie czêciowo u¿ytkowana, a wiele potê¿nie zaniedbanych.
W tym miejscu wskazuje siê, ¿e analiza tylko wielkoci jednostki oraz poprzedniej
formy funkcjonowania, okrela proces zatracania, a niekiedy ju¿ utraty charakterystyk
okrelaj¹cych wie jako system o strukturach organizmu osadniczego.
CHARAKTERYSTYKA STANU ZAGOSPODAROWANIA
Szczegó³owa analiza potencja³u, jeli chodzi o stan zagospodarowania, ograniczona
zosta³a do wsi Lutynia, Wrzosówka, Wójtówka oraz Or³owiec. Charakterystyka wsi
Karpno z uwagi na pozosta³e, i to w pe³ni wch³oniête przez las, ruiny jest ograniczona.
Aktualnie w pobli¿u jednostki wyznaczono tylko szlaki turystyki pieszej i rowerowej.
Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e teren by³ej wsi bêdzie intensywniej odwiedzany przez
turystów. By tak siê sta³o konieczne jest aby: po pierwsze  przejcie graniczne L¹dek
Zdrój  Cerný Kout zosta³o w³aciwie wykreowane i po drugie  doposa¿one zosta³o w odpowiedni¹ infrastrukturê turystyczn¹. W takim uk³adzie realna stanie siê komunikacja
z wiod¹cym w regionie pó³nocnych Moraw miasteczkiem Javornik, a w dalszym uk³adzie
wêdrowanie okólne, czyli od wspomnianego przejcia granicznego, przez Javornik, miejscowoæ Travná, Zálesi i przejcie graniczne Travná  Lutynia do L¹dka Zdroju.
Korzystaj¹c natomiast z traktu Prze³êcz L¹decka  L¹dek Zdrój (tzw. Drog¹ Królewsk¹) mo¿na podziwiaæ miejscowy krajobraz kulturowy wsi Lutynia. Jest to kompozycja,
któr¹ tworz¹ specyficzny uk³ad pól, zadrzewienia i zakrzaczenia ródpolne i to wespó³
ze struktur¹ zabudowy (rys. 3). Jednak postêpuj¹ca i to dynamicznie, sukcesja lasu zaciera pozosta³e jeszcze elementy i uniemo¿liwia identyfikacjê ca³ego uk³adu przestrzennego.
Penetracja siedliska wsi pozwala na wyró¿nienie dwóch wzajemnie ró¿ni¹cych siê
form. Pierwsza, zlokalizowana w górnej czêci jednostki, to zagrody  gdy chodzi
o funkcjê  charakteryzuj¹ce siê ró¿nym stopniem zaniedbania, a nawet i zdewastowania.
Wiêkszoæ z nich u¿ytkowana jest jako domy letniskowe wzglêdnie jako drugie domy.
Ni¿ej po³o¿ona, druga czêæ struktury osiedla, to ju¿ budynki zamieszka³e przez ludnoæ
miejscow¹. Ich stan wskazuje, ¿e u¿ytkowane s¹ w stopniu ograniczonym i to tylko
w czêci mieszkalnej. Niektóre z obejæ, które funkcjonowa³y jeszcze w 2004 roku dwa
lata póniej sta³y siê obiektami opuszczonymi. Ich przysz³oæ jest jednoznacznie okrelona. Przy obecnym status quo z pewnoci¹ ulegn¹ powolnej dewastacji i póniejszej likwidacji. Prób¹ dzia³ania hamuj¹cego degradacjê jest restauracja koció³ka wiejskiego
pw. w. Jana Niepomucena (interesuj¹ca budowla z 1906 roku). Tu znajduje siê ród³o
oraz uruchamiane s¹ obiekty wiadcz¹ce us³ugi noclegowe. Wskazane elementy to z pewnoci¹ okrelony zasób. Jednak gdy uwzglêdni siê czêciowo dro¿ny, bo tylko do Wrzosówki, trakt wêdrówkowy, to mo¿na za³o¿yæ, ¿e istnieje bezsprzecznie znacz¹cy w skali
jednostki, potencja³ mog¹cy inspirowaæ rozwój pewnych form turystyki.
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Je¿eli obecny uk³ad bêdzie kontynuowany istnieje prawdopodobieñstwo zatrzymania
destrukcji, a w niedalekiej przysz³oci szansa na zachowanie cech kwalifikuj¹cych jednostkê stricte jako wie, gdzie zostan¹ utrzymane, a nawet i wzbogacone, historycznie
ukszta³towane cechy krajobrazu kulturowego [Moschny 2004].
Gdy chodzi z kolei o miejscowoæ Wrzosówka, to zasób utworzony jest przez  sygnalizowan¹ ju¿  kaplicê, dwa obiekty o charakterze domów letniskowych oraz ruiny po
by³ej zabudowie. Powstaje wiêc problem: czy uznaæ i przyj¹æ istniej¹ce status quo, a poprzez odpowiednie dzia³ania naprawcze i uzupe³niaj¹ce w zakresie infrastruktury turystycznej wzmocniæ znaczenie percepcji tutejszego krajobrazu; czy te¿ przeznaczyæ teren
pod lokacjê domów rekreacyjnych czy drugich domów. Ka¿da z propozycji bêdzie posiadaæ zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Ka¿da z grup przedstawi swoje argumenty. Swodoba w zakresie formy i sylwety nowo wziesionego budynku pobytowego oraz
przyjêcie do realizacji drugiej koncepcji mo¿e daæ tylko negatywne (i to ra¿¹co) skutki.
Po pierwsze utraci siê, i to bezpowrotnie, dzisiejsz¹ (mo¿na rzec mistyczn¹) atmosferê
miejsca. Po drugie wspó³czesne, nie ska¿one antropogenizmem obcowanie wêdrowca
z natur¹ zostanie ca³kowicie zdewaluowane i zniszczone. Po trzecie  interesuj¹ca, koj¹ca (chocia¿by szumem potoku) wêdrówka z Lutyni do Wrzosówki nie bêdzie mo¿liwa,
gdy¿ powstanie tu zwyczajny trakt komunikacji ko³owej. I wreszcie po czwarte  jest
w¹tpliwe, by istnienie i funkcjonowanie domów letniskowych by³o impulsem do zachowania i pielêgnacji historycznych walorów miejsca.
W rozwa¿anym uk³adzie wsi granicznych, z pewnoci¹ wiod¹c¹ i to z punktu widzenia przesz³ej oraz aktualnej liczby mieszkañców wsi¹ jest Or³owiec. Miejscowoæ po³o¿ona jest w odleg³oci 8 km od L¹dka Zdroju, bezporednio s¹siaduje z prze³êcz¹ Ró¿aniec, za po drugiej stronie granicy z nieistniej¹c¹ ju¿ osad¹ Rùeniec. Miejscowoæ
zlokalizowana jest wzd³u¿ potoku Orliczka w Dolinie Ukszta³tnej, z zachowanym uk³adem zabudowy g³ównie na dnie doliny oraz stoku po³udniowym. Zabudowa stoku pó³nocnego ulega³a stopniowej dewastacji z uwagi na zanik rolniczego u¿ytkowania terenu,
a w póniejszym okresie  dynamicznie postêpuj¹cej sukcesji lasu. W 1945 roku zamkniêto przejcie graniczne na Ró¿añcu i zlikwidowano tym samym mo¿liwoæ restytucji
poprzednich powi¹zañ jednostki z miejscowoci¹ Bilá Voda. Fakt ten pozosta³ nie bez
wp³ywu na intensywnoæ procesu opuszczania domostw i póniejszej dewastacji oraz zaniku elementów zagospodarowania. Obecna, a pochodz¹ca z pocz¹tku XX wieku, zabudowa koncentruje siê w zasadzie w s¹siedztwie drogi prowadz¹cej do Z³otego Stoku oraz
wzd³u¿ drogi prowadz¹cej na Ró¿aniec, a konkretniej w pobli¿u nadal dominuj¹cego
w sylwecie wsi obiektu sakralnego. Mo¿na jeszcze zidentyfikowaæ charakterystyczne
w regionie zagrody o zabudowie wieloobiektowej i wielkokubaturowej, tworz¹cej wewnêtrzne podwórze gospodarcze oraz specyficzne dla uk³adu zwieñczenie bramne.
W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowoci, ustala siê dalszy rozwój
funkcji wypoczynkowej. Aktualna postaæ to nie tylko istniej¹cy (jeszcze!) specyficzny
urok, ale tak¿e obiekty infrastruktury turystycznej, które reprezentowane s¹ przez:
 aktualnie nieu¿ytkowany dom wypoczynkowy Orlik, którego sylweta wyranie koliduje z formu³¹ lokalnego stylu budowlanego (rys. 4a);
 dwa obiekty wiadcz¹ce wynajem kwater noclegowych o charakterze gospodarstwa
agroturystycznego;
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Rys. 4. Wie Or³owiec  wybrane elementy turystycznej infrastruktury pobytowej
a) aktualnie nieu¿ytkowany dom wypoczynkowy Orlik, b) domy letniskowe jako przyk³ad chaotycznej kompozycji oraz braku skorelowania z cechami lokalnego stylu budowlanego
Fig. 4. Orlowiec village  selected elements of tourist infrastructure a) currently not utilized
home for rest Orlik b) summer houses as en example of chaotic composition and the
lack of correlation with the features of local architectural style

 u¿ytkowane (g³ównie latem) domy letniskowe, które swoj¹ bry³¹ czy sylwet¹ prezentuj¹
nie tylko pe³n¹ ró¿norodnoæ form, ale tak¿e i brak korelacji z lokalnym stylem budownictwa wiejskiego (rys. 4b). Poza tym kontrowersyjna jest lokalizacja tego typu elementów. Niemal wszystkie obiekty tworz¹ przestrzenn¹ jednoæ i to po³o¿on¹ w centralnym
miejscu jednostki. Takim uk³adem nie tylko narusza siê, jeli nie degeneruje, utworzon¹
historycznie strukturê przestrzenn¹ zabudowy. Dalsza kontynuacja przyjêtego trendu,
tj. faworyzowanie tylko i wy³¹cznie budownictwa letniskowego, grozi przekszta³ceniem
jednostki w postaæ wybitnie monofunkcyjn¹, posiadaj¹c¹ cechy hybrydy osadniczej.
PODSUMOWANIE
Analizowany obszar charakteryzuje siê z pewnoci¹ okrelon¹ specyfik¹. Studia najnowszej historii wskazuj¹, ¿e przed 1945 rokiem terytorium zamieszka³e by³o przez
ludnoæ jednolit¹ narodowociowo, i co istotne  zamieszka³¹ po obu stronach granicy
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pañstwowej. Jeli dodaæ wieloæ przejæ granicznych, jest wielce prawdopodobne, ¿e rozwija³y siê tu i funkcjonowa³y okrelone wspó³zale¿noci. Bezsprzecznie nie pozostawa³o
to bez wp³ywu na poziom i jakoæ rozwoju jednostek. Zastane przez nowych mieszkañców uk³ady gospodarczo-przestrzenne by³y nowoci¹. Czynione próby o¿ywienia jednostek nie by³y ani kontynuacj¹ dotychczasowych kierunków, ani rozwi¹zaniem stymuluj¹cym inne oblicze wsi. Powstawa³ konglomerat, który tworz¹ lady przesz³ego wizerunku
po³¹czone z jednostkowymi, nietworz¹cymi okrelonego uk³adu, elementami wspó³czesnymi. Ekstremalnym przyk³adem jest sytuacja wsi Karpno oraz Wrzosówka. Jest niemal
pewne, ¿e w przypadku pozosta³ych jednostek, kontynuacja dotychczasowego trendu
spowoduje identyczny  albo podobny  efekt. Rozwój budownictwa letniskowego
z pewnoci¹ nie zahamuje dalszej destrukcji, a przeciwnie  tylko przypieszy przeobra¿enie wsi w osadê o charakterze rekreacyjnym i to, co najwa¿niejsze  u¿ytkowan¹ przez
bardzo w¹ski segment rynku. Zanikn¹ wszystkie struktury organizmu osadniczego. Brak
odpowiedniego nadzoru wprowadzi szerok¹ ró¿norodnoæ i dowolnoæ stylu budowlanego oraz detali architektonicznych. W¹tpliwe jest, aby uk³ad o takiej postaci, sta³ siê
obiektem, chocia¿by minimalnego zainteresowania innych przyje¿d¿aj¹cych czy wêdruj¹cych po okolicach. St¹d, aby zrewitalizowaæ wiejski organizm osadniczy, konieczne jest
zintensyfikowanie dzia³añ o charakterze restytucyjnym, nawi¹zuj¹cych swym profilem do
przesz³ych impulsów. Jest to jeszcze realne. Jednak warunkiem powodzenia jest zaniechanie dzia³añ pojedynczych, indywidualnych na rzecz kompleksowych, których ogniskiem jest jednostka o charakterze wsi i to interpretowana nie tylko jako zbiór elementów
zagospodarowania, ale jako okrelony system zwi¹zków przyczynowo-skutkowych oraz
wzajemnych interakcji.
PIMIENNICTWO
Bernatzky A., 1988. Landeskunde der Grafschaft Glatz, Marx Verlag Leimen.
Güttler P., 2003. Das Glatzer Land, Aktion West  Ost e.V. Düsseldorf.
Moschny B., 2004. Die Entwicklung der Kulturlandschaft im östlichen Grenzgebiet des Glatzer
Berglandes und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten einer touristischen Nutzung, Diplomarbeit, Universität Rostock [materia³ niepublikowany].
Oleszek J., 1992. Charakter zmian ludnociowych oraz przeobra¿eñ przestrzennych wsi granicznych b. powiatu Bystrzyca K³odzka w latach 18801987. Zesz. Nauk. AR Wroc³aw, ser. Rolnictwo 217.
Oleszek J., 2000. Znaczenie niektórych czynników sprawczych przekszta³ceñ struktur funkcjonalnych osadnictwa wiejskiego Kotliny K³odzkiej. [W:] B. Górz (red.). Szanse rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzglêdnieniem pogranicza polsko-ukraiñskiego.
UMCS Lublin.
Rybka-Ceglecka I., 1999. Studium rodowiska kulturowego miasta i gminy L¹dek Zdrój powiat
k³odzki, woj. dolnol¹skie. Regionalny Orodek Studiów i Ochrony rodowiska Kulturowego
Wroc³aw.
Siarkiewicz L., 2001. Wielka gala w ma³ej Wrzosówce. Ziemia K³odzka, Od Kladskeho pomezi,
Glatzer Bergland. K³odzko.
Wzi¹tek A., 2000. Gminy Masywu nie¿nika na dawnej pocztówce, Kolekcjoner s.c. Opole.

Acta Sci. Pol.

Próba oceny form funkcjonowania oraz mo¿liwoci rozwoju wsi...

THE TRIAL OF THE ESTIMATION OF THE FORMS OF FUNCTIONING
AND POSSIBILITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE BORDER
VILLAGES OF ZLOTE MOUNTAINS REGION
Abstract. The subject of analyzes is the form of functioning, the relevance of the
transformation and possibilities of the development of villages that neighbour on state
border localized in the municipality of Ladek Zdroj, district Klodzko, province Dolny
Slask. The scope of the subject includes three aspects. First one is the description of the
current status quo, second one  the estimation of present form of the functioning of the
unit and third one sketchy depiction of possible trends and forms of development. It was
assumed that future form of the unit should keep following features: a) qualifying object
as stricte village; b) of the regional cultural environment that document local specific of
the region.
Obtained effects point at variety of the phases of transformation of current structures. The
systems were identified where the meaning of characteristics disappeared where the
relevance of features is by now minimal, symbolical and third one  where transient forms
exist. For every situation certain proposals of depiction of development are determined.
Key words: The development of rural areas, the villages of border area, the management
of rural areas
Zaakceptowano do druku  Accepted for print: 7.02.2007

Administratio Locorum 6(1) 2007

57

58

J. Oleszek

Acta Sci. Pol.

Próba oceny form funkcjonowania oraz mo¿liwoci rozwoju wsi...

59

SPIS TRECI
CONTENTS
Jerzy Suchta, Anna Droñska, Anna Cellmer
Rola du¿ych i rednich miast województwa warmiñsko-mazurskiego w procesie rozwoju
regionu ......................................................................................................................................... 5
The role of big and middle cities of Warmia and Mazury in the region development procces
Maria He³dak
Analiza wybranych zjawisk demograficznych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich
województwa dolnol¹skiego w latach 1988, 1996, 2002 ........................................................ 21
Analysis of selected demographic features in rural and town-rural communes of lower-silesia
voivodship in the years 1988, 1996, 2002
Teresa Dzikowska
Zmiany w organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej jako efekt kompleksowej
przebudowy wsi ........................................................................................................................ 35
Rural areas  changes as the result of modern land consolidation
Jerzy Oleszek
Próba oceny form funkcjonowania oraz mo¿liwoci rozwoju wsi przygranicznych rejonu
Gór Z³otych ............................................................................................................................... 47
The trial of the estimation of the forms of functioning and possibilities of the development
of the border villages of Zlote Mountains region

Administratio Locorum 6(1) 2007

60

J. Oleszek

Acta Sci. Pol.

