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Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej   

w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Wykonane zadanie jest niezbędne do realizacji działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,  

nabywanie umiejętności i aktywizacja. 

 

 

III ETAP – Rekomendacje 
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Celem III etapu przedsięwzięcia było wskazanie potencjału LGD oraz wytyczenie nowych 

kierunków i możliwości rozwoju. Trzecia część raportu zawiera aktualizację słabych i mocnych 

stron, dokonaną po przeprowadzonych badaniach i konsultacjach, wnioski oraz rekomendacje. 

 

Wykaz skrótów: 

BDL – Bank Danych Lokalnych  

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

LGD – Lokalna Grupa Działania 

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

UMWO – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
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1. Słabe i mocne strony obszaru LGD – aktualizacja w oparciu o wyniki badań wtórnych 

Tabela 1. Mocne i słabe strony obszaru LGD – aktualizacja z uwzględnieniem perspektywy 
mieszkańców, przedstawicieli gmin i liderów lokalnych 

Mocne strony Słabe strony 

Bliskość autostrady A4 i innych dróg krajowych 
Ujemne saldo migracji, w tym zwłaszcza migracji 
zagranicznych 

Dobrze rozwinięta sieć osadnicza; relatywnie gęsta 
sieć osadnicza 

Depopulacja większości gmin (za wyjątkiem gminy 
Ujazd i Gogolin) 

Walory przyrodnicze i turystyczno-rekreacyjne 
(w tym dorzecza rzeki Odry) 

Relatywnie niższe (względem kraju 
i województwa) dochody i wydatki w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca 

Działalność dużych i średnich przedsiębiorstw 
Relatywnie mniej (względem kraju i województwa) 
podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. 
ludności 

Dobrze rozwinięta baza hotelowa; obecność hoteli 
o standardzie co najmniej 3 gwiazdek oraz stale 
rozwijająca się baza noclegowa 

Ograniczona liczba turystów poza sezonem 
turystycznym 

Relatywnie (względem kraju i województwa) lepiej 
rozwinięta sieć dróg rowerowych w części gmin 

Zbyt mało oddawanych do użytku mieszkań 
socjalnych 

Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura 
wodociągowa i stale rozbudowywana infrastruktura 
kanalizacyjna 

Relatywnie wyższe bezrobocie wśród kobiet 

Edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym w kilku 
ośrodkach miejskich 

Relatywnie mniej organizacji pozarządowych 
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

Relatywnie niższy odsetek korzystających 
ze środowiskowej pomocy społecznej 

Niedobór pracowników o określonych 
kwalifikacjach zawodowych – w związku 
z migracjami zawodowymi 

Relatywnie niższa stopa bezrobocia 

 

Dobrze rozwinięta sieć klubów sportowych; 
wysoki poziom zaangażowania mieszkańców 
w działalność klubów sportowych 
Relatywnie lepiej rozwinięta sieć instytucji 
i obiektów kultury 
Duża ilość inicjatyw kulturalnych 
Systematyczny wzrost liczby organizacji 
pozarządowych 

 

2. Wnioski 

 

2. 1 Wnioski ogólne 
 

Kraina św. Anny to obszar atrakcyjny zwłaszcza ze względu na dostęp do szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, do obiektów handlowo-usługowych, do obiektów sportowych, 

do przedszkoli i żłobków, a także – ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe. Powyższe 

atuty wskazywali przede wszystkim mieszkańcy, jednak pozostałe uzyskane dane pozwalają 

zobiektywizować atrakcyjność obszaru LGD w powyższym zakresie.  

Mieszkańcy, atrakcyjność obszaru LGD najsłabiej wiązali z dostępem do rynku pracy, 

jakością sieci dróg i ścieżek rowerowych, posiadaniem własnych produktów lokalnych, jakością 
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dróg publicznych, dostępem do oferty wypoczynkowo-rekreacyjnej oraz do transportu 

publicznego. Przedstawiciele gmin oraz lokalni liderzy na ogół dostrzegali podobne atuty 

obszaru LGD, mając jednak na względzie budowę ścieżek rowerowych, promocję produktów 

lokalnych oraz ofertę wypoczynkowo-rekreacyjną – wskazywali na podejmowane w tym 

kierunku działania oraz na trudności związane z ich realizacją. 

Analiza danych statystycznych oraz danych wtórnych uzyskanych w trakcie wywiadów 

i spotkań konsultacyjnych pozwala stwierdzić, że na obszarze LGD w ostatnich 5 latach 

zachodziły pozytywne zmiany we większości z badanych obszarów. Mieszkańcy rzadziej jednak 

dostrzegali pozytywne zmiany w dostępie do zatrudnienia, w dostępie do transportu 

publicznego, w odniesieniu do produkcji produktów lokalnych, czy w odniesieniu do rozwoju 

przedsiębiorczości, czemu trudno zaprzeczyć w oparciu o pozostałe zgromadzone dane. 

Z punktu widzenia mieszkańców najistotniejsza potrzeba rozwojowa to zwiększenie 

dostępu do zatrudnienia. Istotne działania powinny również dotyczyć modernizacji dróg 

publicznych, poprawy dostępu do służby zdrowia, ochrony przyrody oraz poprawy dostępu do 

transportu publicznego. Najmniej istotną potrzebą z perspektywy mieszkańców okazała się 

poprawa dostępu do obiektów handlowych i usługowych, do infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, do Internetu, a także działania w dziedzinie ekologii. 

Z perspektywy przedstawicieli gmin i liderów lokalnych z poprawą dostępu 

do zatrudnienia powinno wiązać się wsparcie dla wykonawców zawodów deficytowych, których 

niedobór w dużej mierze wynika z niskich płac oraz z możliwości ich podejmowania za granicą. 

W zakres modernizacji dróg publicznych proponowano również włączenie remontów dróg 

dojazdowych do pól uprawnych. Liderzy, podobnie jak mieszkańcy, zwracali uwagę na potrzebę 

poprawy transportu publicznego między gminami, a także - na potrzebę budownictwa 

mieszkaniowego. Ponadto, przedstawiciele gmin oraz lokalni liderzy wskazywali na konieczność 

kontynuacji realizowanych działań w zakresie budowy, remontów i wyposażenia obiektów 

użytkowych (m.in. takich jak place zabaw, siłownie zewnętrzne, świetlice wiejskie, miejsca 

spotkań), zwłaszcza z uwzględnieniem miejscowości, w których działania takie nie zostały do tej 

pory podjęte. 

Za najistotniejsze utrudnienia rozwojowe mieszkańcy obszaru LGD uznawali migracje za granicę 

oraz zbyt dużą biurokrację utrudniającą pozyskanie środków finansowych na działania. Te same 

utrudnienia rozwojowe wskazywane były również podczas spotkań konsultacyjnych, na których 

zwracano również uwagę na trudności z rozliczaniem środków. W przekonaniu mieszkańców 

istotną barierą rozwojową był również brak ofert pracy, niewystarczające wsparcie dla 

przedsiębiorców, niewystarczające remonty infrastruktury drogowej oraz problemy wynikające 

z pobytem pracujących rodziców za granicą (eurosieroctwo). 

Udogodnieniem rozwojowym, w opinii mieszkańców, okazywała się przede wszystkim 

pracowitość mieszkańców. Mimo iż migracje traktowane były jako utrudnienie w rozwoju, 

udogodnień rozwojowych upatrywano również zwłaszcza w możliwości uzyskiwania dochodów 

za granicą. Udogodnieniami rozwojowymi, w opinii mieszkańców, były również: niewielka 

odległość od miasta wojewódzkiego – Opola, odpowiednie walory przyrodnicze oraz 

odpowiednia ilość terenów inwestycyjnych. W opinii przedstawicieli gmin udogodnieniem był 

ponadto dostęp do autostrady A4. 
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2. 2 Wnioski obszarowe 
 

Procesy ludnościowe 

 

Obszar LGD – Stowarzyszenia Kraina św. Anny jest zagrożony depopulacją w nieco 

większym stopniu niż całe województwo opolskie. Wzrost liczby ludności nastąpił jedynie 

w gminie Ujazd i w gminie Gogolin. W niektórych gminach obszaru LGD (zwłaszcza w gminach: 

Gogolin, Tarnów Opolski - miejsc. Walidrogi, Walce) przedstawiciele gmin i liderzy lokalni 

dostrzegali jednak napływ nowych mieszkańców, co należy wiązać z rozwojem aglomeracji 

opolskiej, osiedlaniem się na terenach wiejskich, z relatywnie lepszym niż w kraju dostępem 

do autostrady oraz z rozwojem strefy ekonomicznej. 

Za najistotniejszą przyczynę wyludniania się gmin uznać należy migracje zagraniczne. 

Obszar LGD charakteryzował się dużo wyższym niż w województwie opolskim (17,5%) oraz 

w całym kraju (5,0%) udziałem wymeldowań za granicę w stosunku do ogółu wymeldowań. 

Diagnoza procesów ludnościowych znalazła potwierdzenie w badaniach prowadzonych 

wśród mieszkańców. Migracje zarobkowe uznane zostały przez mieszkańców za największe 

utrudnienie rozwojowe. Za istotne utrudnienie rozwojowe uznane zostało również 

eurosieroctwo, czyli wieloaspektowy problem dotykający dzieci w rodzinach migrantów.  

Mimo że migracje uznane zostały za najistotniejszą barierą rozwojową obszaru LGD, 

dochody mieszkańców uzyskiwane za granicą – w opinii badanych – okazywały się jednym 

z najwyżej ocenianych udogodnień rozwojowych. W szczególności jednak migracje młodych 

ludzi za granicę w celach zarobkowych powodowały deficyt na rynku pracy, tyczący się 

przedstawicieli takich zawodów jak spawacze, ślusarze, zduni, kelnerzy, kucharze, opiekunki 

dzieci i osób starszych. 

 

Sytuacja ekonomiczna i gospodarcza gmin z obszaru LGD 

 

Dochody gmin z obszaru LGD w przeliczeniu na jednego mieszkańca okazały się wyraźnie 

niższe niż dochody z poziomu całego województwa (za wyjątkiem gminy Gogolin i Ujazd). 

W perspektywie lat 2009-2013 na obszarze LGD zaznaczyła się tendencja wzrostowa 

ze względu na liczbę podmiotów gospodarki narodowej. Wzrost ten był bardziej dynamiczny 

na obszarze LGD niż w całym województwie opolskim, przez co wzrósł również udział 

podmiotów gospodarki narodowej w Krainie św. Anny w stosunku do liczby tych podmiotów 

w całym województwie. W gminach z obszaru LGD – przy uwzględnieniu liczby mieszkańców - 

podmiotów wpisanych do rejestru REGON wciąż było jednak mniej niż w całym województwie 

opolskim.  

Struktura podmiotów ze względu na wielkość (liczbę zatrudnianych pracowników) 

na obszarze LGD nie odbiegała znacząco od struktury na obszarze całego województwa. 

W sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo) na obszarze LGD było zarejestrowanych 

25,5% podmiotów - nieco więcej niż w całym województwie (22,7%).  
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Mimo że 36,9% mieszkańców dostrzegało poprawę w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości, niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorców stanowiło – w opinii 

badanych – jedną z istotniejszych barier rozwojowych.  

Działania skierowane na rozwój przedsiębiorczości były podejmowane na obszarze LGD, 

co przełożyło się na wzrost ilości terenów inwestycyjnych. Posiadanie odpowiedniej ilości takich 

terenów relatywnie częściej było wskazywane przez mieszkańców jako udogodnienie 

rozwojowe. 

Chociaż najwięcej mieszkańców (78,3%) obszaru LGD pozytywnie zapatrywało się na 

ukierunkowanie gmin na rozwój przemysłu, odsetki preferujących również inne kierunki 

rozwoju nie okazały się dużo niższe. Za rozwojem gmin w kierunku rolnictwa ekologicznego 

opowiedziało się 70,5% badanych, natomiast rozwój turystyki poparło łącznie 64% 

mieszkańców. 

 

Turystyka i rekreacja 

 

Obszar LGD posiadał walory sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji. Na terenie 

Krainy św. Anny znajduje się Park Krajobrazowy „Góra św. Anny”, kompleks pałacowo-parkowy 

w Kamieniu Śląskim oraz pocysterski zespół klasztorny w Jemielnicy. Nie w pełni 

wykorzystanym walorem sprzyjającym rozwojowi rekreacji jest również dorzecze Odry. 

Atrakcyjność gmin obszaru LGD ze względu na walory przyrodnicze potwierdziły badania wśród 

mieszkańców. Walory przyrodnicze uznane zostały również za jedno z istotniejszych ułatwień 

rozwojowych obszaru. 

Kraina św. Anny posiada dość dobrze rozwiniętą bazę noclegową. Na obszarze LGD 

funkcjonują liczne hotele (w tym 4 mieszczących się w kategorii co najmniej trzech gwiazdek), 

obiekty hotelowe i noclegowe. Oprócz hoteli i obiektów hotelowych w Gogolinie, Krapkowicach 

i Strzelcach Opolskich, na obszarze LGD funkcjonowały inne obiekty noclegowe – w gminach: 

Leśnica, Tarnów Opolski, Izbicko. W Krainie św. Anny w czasie badań prosperowało 24 

gospodarstwa agroturystyczne, z czego najwięcej – w gminach: Jemielnica (5) i Strzelce Opolskie 

(5). Gospodarstwa takie znajdowały się w zdecydowanej większości gmin.  

Ruch turystyczny na obszarze LGD (jeśli wnioskować na podstawie danych GUS na temat 

liczby turystów korzystających z noclegów) koncentrował się przede wszystkim w gminach: 

Leśnica, Gogolin, Krapkowice, Strzelce Opolskie. Turystom zdarzało się również nocować – 

w gminie Tarnów Opolski i w gminie Izbicko.  

Mając na względzie liczbę turystów korzystających z noclegów na obszarze LGD na 

przestrzeni lat 2009-2013 trudno o wyraźne zarysowanie trwałej tendencji spadkowej lub 

wzrostowej. Wzrost liczby turystów miał miejsce wyłącznie w latach 2011 i 2012, po czy 

odnotowany został spadek. W latach 2009-2013 na obszarze LGD zarysowała się również 

tendencja spadkowa ze względu na liczbę turystów zagranicznych. W roku 2013 turyści 

zagraniczni stanowili 11,2% ogółu turystów, podczas gdy w roku 2009 ich odsetek wyniósł 23,9%. 
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Znacząca część ruchu turystycznego generowana jest na obszarze LGD poprzez ruch 

pielgrzymkowy. W Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium św. Anny w roku 2014 udzielonych 

zostało 58596 noclegów. Istotne, że przy spadku liczby noclegów w ostatnim roku Sanktuarium 

odnotowuje ciągły wzrost odwiedzających grup.  

Mimo potencjału do rozwoju turystyki, na obszarze LGD oferta z zakresu produktów 

lokalnych jest wciąż niewystarczająca. Mieszkańcy relatywnie rzadziej postrzegali atrakcyjność 

zamieszkiwanych gmin ze względu na posiadanie produktów lokalnych. W odniesieniu 

do promocji produktów lokalnych, część badanych 34,1%) dostrzegała jednak poprawę. 

Niewykluczone, że produkcja wyrobów lokalnych napotykała na utrudnienia formalne, 

na co zważali przedstawiciele gmin i liderzy lokalni. 

Tylko nieznacznie lepiej mieszkańcy postrzegali zamieszkiwane gminy jako atrakcyjne ze 

względu na dbałość o zabytki, ze względu na ich ilość i dostępność. Wśród badanych 

mieszkańców przeważała jednak opinia o pozytywnych zmianach w zakresie dbałości o zabytki. 

O atrakcyjności turystycznej obszaru LGD mogą zaświadczać ścieżki rowerowe. Na tle 

województwa obszar LGD prezentował się znacznie lepiej ze względu na gęstość sieci ścieżek 

rowerowych. Stosunkowo dobrze długość ścieżek rowerowych w gminach z obszaru LGD 

przedstawiała się w zestawieniu z liczbą mieszkańców. Mimo powyższych faktów, mieszkańcy 

dość nisko oceniali atrakcyjność swoich gmin ze względu na dostęp do tego typu infrastruktury. 

Na obszarze LGD w znacznie większym stopniu dostrzegane były zmiany w zakresie 

dbałości o miejsca rozrywki. Poprawę w tym wymiarze dostrzegło aż 70% badanych 

mieszkańców. 

 

Sytuacja mieszkaniowa i jakość życia 

 

W latach 2009-2013 na obszarze LGD Stowarzyszenia Kraina św. Anny oddano do użytku 

805 mieszkań, co stanowiło jedynie 8,75% wszystkich mieszkań oddanych do użytku w tym 

czasie w województwie opolskim. 

W każdej gminie z obszaru LGD zdecydowana większość ludności korzystała z instalacji 

wodociągowej, a w większości gmin odsetki korzystających z instalacji były wyższe niż 

w województwie opolskim. Nieco gorzej na tle województwa przedstawiał się dostęp 

do instalacji kanalizacyjnej. W siedmiu gminach z obszaru LGD odsetek korzystających z tego 

rodzaju instalacji okazał się niższy niż w województwie, niemniej w wielu gminach była 

prowadzona lub planowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej. W odniesieniu do infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej ponad połowa badanych (56,9%) zauważyła niewielką (24,3%), lub 

znaczącą poprawę (32,6%). 

Na obszarze LGD Krainy św. Anny w 2013 roku funkcjonowało 59 przychodni 

ambulatoryjnych, co stanowiło 11,3% przychodni w województwie opolskim. Najwięcej 

przychodni na 10 tys. mieszkańców znajdowało się na terenie gmin: Strzelce Opolskie, 

Krapkowice oraz Zdzieszowice. Chociaż poprawa dostępu do służby zdrowia została zauważona 
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przez 37,7% badanych, podjęcie działań w tym zakresie stanowiło wśród mieszkańców jedną 

z trzech najistotniejszych potrzeb. 

Na obszarze LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny w roku 2013 funkcjonowało pięć 

żłobków. W każdej gminie funkcjonowało przynajmniej jedno przedszkole. Łączna ilość tego 

typu obiektów na obszarze LGD wyniosła 44. Na obszarze LGD, w 2013 roku, funkcjonowało 16 

gimnazjów, 3 licea i 4 technika. 

Zdaniem mieszkańców, obszar LGD jest najatrakcyjniejszy pod kątem dostępności do 

szkół podstawowych i gimnazjalnych. Poprawę oferty edukacyjnej dostrzegało na obszarze LGD 

43,0% badanych. Relatywnie wysoko oceniona została przez mieszkańców również atrakcyjność 

zamieszkiwanych gmin ze względu na dostęp do przedszkoli i żłobków. Liderzy lokalni 

dostrzegali jednak potrzebę remontów i doposażenia tych obiektów. 

Na obszarze LGD w 2013 roku 3251 gospodarstw domowych korzystało 

ze środowiskowej pomocy społecznej, co stanowi 11,7% wszystkich takich gospodarstw 

w województwie opolskim. W latach 2009-2013 zarysowała się na obszarze LGD tendencja 

wzrostowa, wyższa niż w całym województwie opolskim, jednak odsetek korzystających 

z pomocy w gminach LGD wciąż pozostawał niższy niż województwie.  

W każdej gminie z obszaru LGD stopa bezrobocia okazała się niższa niż stopa bezrobocia 

dla całego województwa. Wśród osób bezrobotnych na obszarze LGD w  większym stopniu niż 

w całym województwie rysowała się przewaga kobiet nad mężczyznami.  

Relatywnie niższa stopa bezrobocia nie stanowi jednak atutu w gminach z obszaru LGD. 

Liderzy lokalni dostrzegali niedobór wykonawców zawodów, a zamieszkiwane gminy były 

oceniane przez mieszkańców jako najmniej atrakcyjne ze względu na dostęp do rynku pracy. 

We wszystkich gminach dominowała również opinia, że w obszarze rynku pracy w ostatnich 

pięciu latach nie nastąpiły zmiany, a poprawa dostępu do zatrudnienia okazała się najczęściej 

wskazywaną przez mieszkańców potrzebą. 

Duża liczba pracowników o niskich kwalifikacjach była ponadto najrzadziej 

wskazywanym przez mieszkańców udogodnieniem rozwojowym. Istotne jednak, że najczęściej 

wskazywanym udogodnieniem okazała się pracowitość mieszkańców. 

Wszystkie gminy objęte działaniami LGD znajdują się w niedalekiej odległości od głównych 

węzłów komunikacyjnych. Przez obszar LGD przebiega autostrada A4, trzy drogi krajowe oraz trzy 

drogi wojewódzkie. Na obszarze LGD dostrzegalne były jednak potrzeby w zakresie poprawy jakości 

dróg publicznych, a gminy były postrzegane w tym wymiarze relatywnie gorzej. Zdaniem 43,7% 

badanych, w okresie ostatnich 5 lat nastąpiła jednak poprawa stanu sieci dróg publicznych, 

a zdaniem 40,9% - również poprawa dostępności do miejsc parkingowych.  

Zastrzeżenia mieszkańców oraz liderów lokalnych budził również dostęp do transportu 

publicznego. Stan sieci transportowej stanowił w opinii mieszkańców i liderów lokalnych istotną 

barierę rozwojową. Szczególną trudność sprawiała komunikacja między miejscowościami 

z obszaru LGD. 



 

 

9 

 

Kolejnym ocenianym obszarem była dbałość o estetykę przestrzeni publicznej. W odniesieniu 

do tego zakresu, w analizowanym okresie czasu, poprawę zauważyło 65,5% badanych.  

 

Życie społeczno-kulturalne – infrastruktura, organizacje i uczestnictwo 

 

Na obszarze LGD liczba klubów sportowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców była 

zbliżona do poziomu wojewódzkiego, a liczba członków klubów sportowych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców przedstawiała się korzystniej niż w województwie i w kraju. Atrakcyjność związana 

z dostępnością obiektów sportowych została oceniona przez mieszkańców na relatywnie wysokim 

poziomie. 

W odniesieniu do dostosowania oferty sportowej i rekreacyjnej, zdecydowana większość 

badanych zauważała pozytywne zmiany, jakie miały miejsce w okresie ostatnich 5 lat. Większość 

dostrzegła również zmiany pozytywne w zakresie dostępu do obiektów, miejsc sportowych 

i rekreacyjnych.  

Wyższa niż w województwie i w kraju okazała się również liczba bibliotek i filii na 1000 

mieszkańców. W Krainie św. Anny  znajdowało się ponadto 58 obiektów kulturalnych (domy 

i ośrodki kultury, kluby i świetlice), co stanowiło 26,5 % wszystkich obiektów w województwie 

opolskim. Obszar LGD dość dobrze prezentował się na tle województwa pod względem aktywności 

kulturalnej. Odnotowana została relatywnie wysoka liczba zespołów artystycznych, kół (klubów), 

pracowni, członków zespołów artystycznych, imprez oraz uczestników imprez. Imprezy odbywające 

się na obszarze LGD w 2013 roku stanowiły 23,5% wszystkich imprez w województwie. Najczęściej, 

a także częściej niż w województwie organizowane były imprezy turystyczne i sportowo-

rekreacyjne. Relatywnie częściej były również organizowane konkursy.  

Atrakcyjność gmin ze względu na dostęp do obiektów kulturalnych oraz ze względu 

na odstępność oferty kulturalnej i rozrywkowej była oceniana na zrównoważonym poziomie. 

Istotne, że zakresie dostosowania oferty kulturalnej i rozrywkowej, na terenie Krainy św. Anny, 

ponad połowa badanych wskazała na poprawę sytuacji. Nieznaczna większość dostrzegała również 

pozytywne zmiany ze względu na dostępność do obiektów kulturalnych.  

Gminy z obszaru LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny uzyskiwały nieznacznie gorsze 

wyniki niż województwo, jeśli zważyć na liczbę organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców. Należy zwrócić jednak uwagę, że w każdej gminie z obszaru LGD nastąpił wzrost 

liczby organizacji pozarządowych w odniesieniu do stanu na rok 2009. Liderzy i przedstawiciele 

niektórych gmin (m.in. Ujazd) krytycznie odnosili się również do niemożności zaangażowania 

mieszkańców w ramach czynów społecznych, czemu na przeszkodzie stawały uwarunkowania 

administracyjno-prawne.  
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3. Rekomendacje 

Tabela 2. Rekomendacje odnośnie kierunków rozwoju badanego obszaru LGD 

1. 

Należy promować Krainę św. Anny jako obszar atrakcyjny nie tylko dla turystyki, ale również 

do zamieszkiwania, jako obszar z relatywnie dobrą ofertą edukacyjną, z dobrym dostępem 

do obiektów handlowo-usługowych, z rozwijającą się strefą ekonomiczną, a przy tym – 

o odpowiednich i cenionych walorach przyrodniczych oraz z dobrze rozwiniętą siecią dróg 

krajowych i wojewódzkich, a zwłaszcza – obszar posiadający dostęp do autostrady A4 

2. 

Należy podejmować działania na rzecz poprawy stanu dróg lokalnych oraz komunikacji 

publicznej między gminami. Wskazane jest podejmowanie działań w tym zakresie 

z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców (zwłaszcza w odniesieniu do potrzeb rolników – drogi 

dojazdowe do pól) oraz z ukierunkowaniem na rozwój turystyki 

3. 

Należy wspierać i promować zawody deficytowe a także zawody niszowe, które mogą okazać 

się przydatne w związku z rozwojem turystyki. Należy rozważyć możliwość wsparcia takich 

inicjatyw w formie spółdzielni socjalnych, również z ukierunkowaniem na tworzenie miejsc 

pracy dla kobiet.  

4. 

Należy podejmować działania uświadamiające mieszkańcom negatywne dla rodziny 

konsekwencje pozostawania za granicą oraz wspierać inicjatywy ukierunkowane na opiekę 

nad dziećmi oraz nad innymi osobami zależnymi z uwzględnieniem rodzin, w których jeden lub 

oboje rodziców pozostają za granicą. Inicjatywy te mogą stanowić również jedną z ofert 

poszerzającą usługi dla ludności 

5. 

Należy zintensyfikować działania w zakresie produkcji produktów lokalnych, w tym również 

tradycyjnych i innowacyjnych wyrobów rzemieślniczych i kulinarnych, a istniejącym zapewnić 

lepszą promocję oraz ułatwić zbyt. Produkty lokalne powinny być promowane zarówno wśród 

potencjalnych turystów, jak i wśród mieszkańców, a w ich promocję powinny być w większym 

stopniu zaangażowane urzędy gmin, stowarzyszenia oraz gospodarstwa agroturystyczne.  

Należy promować i wspierać produkcję wyrobów ekologicznych, w tym alternatywnych źródeł 

energii 

6. 

Migrantów posiadających kapitał ekonomiczny należy zachęcać do zakładania 

mikroprzedsiębiorstw. Należy informować i edukować potencjalnych i faktycznych 

pracodawców w zakresie wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, 

co powinno przełożyć się na poprawę jakości oferowanych miejsc pracy oraz wzrost ich 

konkurencyjności względem pracy za granicą 

7. 
Należy zintensyfikować działania na rzecz pozyskania inwestorów, zwłaszcza takich, którzy 

zapewnią płace względnie atrakcyjne dla mieszkańców obszaru LGD  

8. 

Należy systematycznie podnosić jakość miejsc i obiektów noclegowych, przy zachowaniu 

optymalnej ilości. Należy zmierzać do zapewnienia różnorodności w zakresie typów obiektów 

noclegowych – oprócz oferty dla pielgrzymów i zagranicznych turystów sentymentalnych 

należy stwarzać warunki dla rozwoju turystyki przejazdowej, weekendowej i rodzinnej 

9. Należy kontynuować dalsze działania w zakresie renowacji oraz udostępniania zabytków 

10. 

Należy propagować turystykę rowerową oraz rower jako alternatywny środek komunikacji. 

Należy zintensyfikować działania w kierunku stworzenia międzygminnego systemu ścieżek 

rowerowych 

11. 
Należy kontynuować budowę, remonty i doposażenie obiektów (zwłaszcza takich jak place 

zabaw, siłownie zewnętrzne, świetlice wiejskie i miejsca spotkań) głównie w tych 
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miejscowościach, w których tego typu działania nie były prowadzone lub były podejmowane 

na mniejszą skalę. Powyższe dotyczy zwłaszcza mniejszych miejscowości niebędących 

siedzibami gmin. W miejscowościach tych należy zintensyfikować również działania na rzecz 

wyłonienia lokalnych liderów, skłonnych do zaangażowania się na rzecz własnych 

miejscowości 

12. Należy zintensyfikować działania na rzecz budowy mieszkań w gminach obszaru LGD 

13. 

Należy rozbudowywać sieć wodociągową przede wszystkim w związku z wyraźnym 

zapotrzebowaniem mieszkańców. Dalsza rozbudowa kanalizacji powinna być poprzedzona 

konsultacjami społecznymi, w ramach których rozważane będą różne alternatywne sposoby 

odprowadzania ścieków, a działania w kierunku rozbudowy sieci kanalizacyjnej powinny być 

prowadzone przede wszystkim w gminach, w których wyraźnie dostrzega się taką potrzebę 

14. 

Należy kontynuować działania miękkie w sferze kultury i sportu, zgodnie z aktualnymi 

potrzebami mieszkańców. Należy rozważyć, jakie inicjatywy kulturalne powinny zostać 

włączone w obszar promocji turystyki 

15. 
Należy w dalszym ciągu wspierać aktywność obywatelską oraz mniejsze organizacje 

pozarządowe mające potencjał w zakresie podejmowania działań prorozwojowych w gminach 

 

 


