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Wstęp 

Niezwykle złożone i trudne procesy transformac.:ii obszarów wiejskich w 
Polsce do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej i funkcjonowania w 
ramach Unii Europejskiej z całą ostrością ujawniły wiele barier o charakterze 
lokalnym, regionalnym i globalnym. Wśród tych barier na czoło wysuwa się nie
dostatek kapitału zarówno ludności wiejskiej, jak i państwa, który mógłby sku
tecznie wesprzeć rozwój obszarów wiejskich. Zdaniem wielu autorów [KNOBLAUCH 

1999; RAŹNIEWSKI, GOTKIEWICZ 1999; LEWCZUK (red.) 2002] najważniejszą barierą 

rozwoju obszarów wiejskich są postawy samych mieszkańców, mające swoje po
dłoże w minionym systemie gospodarki centralnie sterowanej, istniejących stereo
typach, wyczekiwaniu na lepsze czasy i braku zachowań przedsiębiorczych w dzia
łalności gospodarczej. Wszystko to razem wzięte nie służy aktualnie procesowi 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, w tym także restrukturyzacji i mo
dernizacji rolnictwa. Powszechnie jest wiadomo, że tylko przyspieszenie tych pro
cesów i pomyślny ich rozwój może zapewnić maksymalne ograniczenie bezrobo
cia na obszarach wiejskich i przyczynić się do podniesienia standardu i jakości 
życia mieszkańców wsi. Rozwiązanie tych problemów, jak pokazuje piętnastoletni 
okres transformacji ustrojowej w Polsce, jest niezwykle trudne. 

Okres budowania w Polsce gospodarki rynkowej ujawnił wiele negatywnych 
zjawisk o charakterze gospodarczym, społecznym, a także w sferze mentalności 
czy świadomości społeczeństwa. Obok pozytywnych i pożądanych efektów trans
formacji ustrojowej pojawiły się olbrzymie obszary biedy i ubóstwa, szczególnie 
widoczne w północnej i wschodniej Polsce. Proces transformacji ustrojowej na 
tych obszarach przebiega szczególnie trudno, a jego efektem ubocznym jest dras
tyczne obniżenie poziomu życia mieszkańców wsi. W odniesieniu do rolnictwa na 
obszarach północnej i wschodniej Polski obserwuje się coraz niższą kondycję zde
cydowanej większości gospodarstw rolnych oraz niemożliwość znalezienia pracy 
poza gospodarstwem. Obserwuje się również marazm w rozwoju małych i śred
nich miast dotkniętych bezrobociem strukturalnym. 

Najtrudniejszym i najbardziej bolesnym problemem jest zagrożenie bytu 
biologicznego dla ponad miliona rodzin rolniczych. Obszary wiejskie dotknięte 
największym zagrożeniem, to głównie ziemie północne, a więc zdominowane 
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przez były sektor pegeerowski i ubogie oraz od lat zacofane obszary tzw. ,,ściany 
wschodniej". Można stwierdzić, że obecnie zr.rysowujc się coraz wyraźniej prawi
dłowość polegająca na tym, że bogate rolnictwo i obszary wiejskie zachodniej 
Polski stają się jeszcze bardziej bogatsze, a biedne - .,ściany wschodniej" coraz 
bardziej biednieją. Ta wyraźna dysproporcja pogłębia się coraz wyraźniej, przy 
cichej aprobacie kolejnych rządów. Przedstawiona sytuacja stanowi kluczowy 
problem w Polsce okresu transformacji i integracji europejskiej. Problem ten 
musi w trybie pilnym być podjęty przez rząd, naukę, doradztwo, edukację 
i wszystkich, którym rozszerzająca się sfera biedy i ubóstwa nic jest obojętna. 

Metodologia badań 

Głównym celem niniejszej pracy jest poznanie problemów społeczno-gospo
darczego rozwoju obszarów wiejskich zachodniego pogranicza Polski. Celem poz
nawczym badań była identyfikacja szans i barier rozwoju gmin i określenie 

perspektywicznych funkcji obszarów wiejskich zachodniego pogranicza . Natomiast 
celem utylitarnym badań było poznanie sposobów rozwiązywania problemów 
gmin, a zwłaszcza działań na rzecz ograniczenia bezrobocia wśród ludności 
wiejskiej. 

Przedmiotem badaf1 były aktualne i i:,erspektywiczne funkcje gmin oraz 
szanse i bariery społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich, wchodzą
cych w skład następujących euroregionów: ,,Nysa", ,,Sprewa-Nysa-Bóbr", ,,Pro
Europa-Viadrina" i „Pomerania". W badaniach szczególną uwagę zwrócono nic 
tylko na poznanie opinii wójtów i burmistrzów gmin w dziedzinie najważniejszych 
problemów nurtujących ich gminy, ale także na sposoby rozwiązywania tych pro
blemów. 

Badania zostały przeprowadzone w czwartym kwartale 2002 roku. W bada
niach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestio
nariusza wywiadu. Wywiad z 140 wójtami i burmistrzami losowo wybranych gmin 
przeprowadzili doradcy wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz pra
cownicy wyżej wymienionych euroregionów. W poszczególnych euroregionach 
badaniami objęto następującą liczbę gmin: 

Euroregion „Nysa" - 42 gminy, 
Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr" - 40 gmin, 
Euroregion „Pro-Europa-Viadrina" - 25 gmin, 
Euroregion „Pomerania" - 33 gminy. 

Ponadto badano dokumentację urzędową wyżej wymienionych euroregio
nów oraz innych instytucji na obszarach przygranicznych. Zebrane dane opraco
wano statystycznie w oparciu o metody zaczerpnięte z nauk społeczno-ekono
micznych i rolniczych. 

Wyniki i dyskusja 

Obszary wiejskie zachodniego pogranicza Polski mają charakter głównie 
rolniczy z dominacją do 1989 roku sektora uspołecznionego, a więc najczęściej 
państwowych gospodarstw rolnych. Jedynie obszar Euroregionu „Pro-Europa-
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Viadrina" (byłe województwo gorzowskie) ma charakter przemysłowo-rolniczy. 
Po polskiej stronic euroregionu 62,4% pracujących w branży przemysłowej za
trudniona jest bezpośrednio w przemyśle. Do najbardziej rozwiniętych gałęzi na
leży przemysł chemiczny, maszynowy, celulozowy, papierniczy, lekki i spożywczy 
[SINGER, SZYDLAK 1999]. 

Okres transformacji ustrojowej po 1989 roku na zachodnim pograniczu Pol
ski mimo wielu pozytywów nadal pozostawił część gospodarki rolnej w stagnacji. 
Recesyjna struktura rolnictwa powstała częściowo w wyniku zlikwidowanych gos
podarstw państwowych i odpływu migracyjnego najbardziej przedsiębiorczej lud
ności ze wsi, a zwłaszcza z obszarów o rozdrobnionym rolnictwie. Sytua~ja ta spo
wodowała spore obszary ukrytego bezrobocia na wsi oraz rozszerzającą się sferę 
biedy i ubóstwa. W tej sytuacji szansy wyjścia dla tych obszarów z zapaści gospo
darczej słusznie upatruje się w strategii wielofunkcyjnego rozwoju gospodarstw 
rolnych i wsi. Mając to na uwadze w badaniach własnych interesujące było pozna
nie - jak po niemal 15 latach transformacji ustrojowej ukształtowały się aktualne 
funkcje obszarów wiejskich i jakie są ich perspektywy rozwoju w przyszłości. 

Uwzględniając te problemy w badaniach zwrócono się do wójtów i burmistrzów 
gmin zachodniego pogranicza Polski z pytaniem o określenie aktualnej i perspek
tywicznej funkcji ich gminy (tab. 1) 

Tabela 1; Table 1 

Aktualne i perspektywiczne funkcje gmin 
Current and prospective functions of the communes 

Obecnie(~ W przyszłości (%) 

Funkcje gmin 
Currently ( o) In future(%) 

Functions of communes euroregiony*; euroregions • 

N SNB PEV p N SNB PEV p 

Rolnicza; Agricultural 45,2 35,0 40,0 60,6 21,5 10,0 8,0 8,3 

Rolniczo-przetwórcza; Agro-processing 2,4 5,0 8,0 9,1 7,1 17,5 4,0 22,2 

Rolniczo-turystyczna; Agro-tourism 31,0 22,5 32,0 18,2 40,6 45,0 48,0 41 ,7 

Turystyczna; Touristic 4,7 2,5 4,0 0,0 11,9 5,0 8,0 2,8 

Przemysłowa; Industrial 4,7 7,5 0,0 3,0 4,7 5,0 4,0 5,6 

Rolniczo-przemysłowa; Agro-industrial 9,6 17,5 8,0 6,1 2,4 10,0 8,0 5.6 

Rolniczo-usługowa; Agro-service 2,4 5,0 0,0 0,0 2,4 2,5 0,0 o.o 
Rolniczo-usługowo-przemysłowa 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2,8 
Agro-service-industrial 

Przemysłowo-rolniczo-turystyczna 
Industria 1-agrotou ris tie 

0,0 5,0 8,0 3,0 4,7 2,5 8,0 11,0 

Rolniczo-przctwórczo-turystyczna 
Agro-processing & touristic 

0,0 0,0 o.o 0,0 4,7 o.o 12,0 0,0 

- Objaśnienie skrótów nazw euroregionów; Abbreviations for the Euroregions names: N -
Nysa, SNB - Sprewa-Nysa-Bóbr, PEV - Pro-Europa-Viadrina, P - Pomerania 

Z badań wynika, że na koniec 2002 roku w prawie co drugiej badanej gmi
nie zachodniego pogranicza Polski dominującą funkcją było rolnictwo. Z kolei 
w co czwartej gminie dominowała funkcja rolniczo-turystyczna. Jedynie w co 
dziesiątej badanej gminie dominowała funkcja rolniczo-przemysłowa. W badanym 
okresie dominujące funkcje gmin w poszczególnych euroregionach zachodniego 
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pogranicza były bardzo zróżnicowane. Jako p!"zykład można podać, że w Eurore
gionie „Pomerania" w ponad 60,0% gmin przygranicznych dominującą funkcją 
było rolnictwo. Natomiast prawie w co piątej gminie (18,2% gmin) tego eurore
gionu dominowała funkcja rolniczo-turystyczna. Z kolei w Euroregionie „Nysa" 
i „Pro-Europa-Viadrina" w prawic co trzeciej gminie dominowała funkcja rolni
czo-turystyczna (tab. 1 ). 

Powszechnie jest wiadomo, że obszary wiejskie zdominowane przez rolnict
wo borykają się obecnie z wieloma problemami i bez gruntownej restrukturyzacji 
i modernizacji rolnictwa nie mają szans na wyjście z zapaści gospodarczej. Należy 
również podkreślić, że na obszarach tych istnieje pilna konieczność rozwoju funk
cji pozarolniczych. W przeciwnym bowiem wypadku nic uda się podnieść standar
du i jakości życia mieszkańców wsi. Mając to na uwadze badani wójtowie i bur
mistrzowie zaproponowali, aby zmniejszyć funkcje rolnicze gmin zachodniego 
pogranicza Polski i rozbudować funkcje rolniczo-turystyczne i turystyczne. Anali
zując kierunki zmian dominujących funkcji gmin obecnie i w przyszłości w posz
czególnych euroregionach zachodniego pogranicza Polski można stwierdzić, że 
idą one w kierunku rozbudowy turystyki i dziedzin jej towarzyszących w oparciu 
o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe. Rozwój turystyki będzie umiejętnie 
zsynchronizowany z rozwojem rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego rów
nież dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego. Należy podkreślić, że koncepcja 
tego kierunku rozwoju obszarów wiejskich zachodniego pogranicza Polski jest 
bardzo słuszna, gdyż zmierza do racjonalnego wykorzystania posiadanych zaso
bów przyrodniczych. Również z badań JASILEWICZA [2001) wynika, że wybór funk
cji gospodarczych gmin w dużym stopniu uzależniony jest od warunków lokal
nych, tj. posiadanych zasobów mineralnych, walorów turystycznych, jakości rolni
czej przestrzeni produkcyjnej, a także położenia (względem granicy państwa, szla
ków i węzłów komunikacyjnych), zasobów wodnych, siły roboczej. Samorządy 
w pierwszym etapie powinny dołożyć wszelkich starań do poprawy wyposażenia 
infrastrukturalnego, zmierzając do pełnej kompleksowej infrastruktury. Jest to 
podstawowy warunek pozyskiwania inwestorów z zewnątrz, w tym z zagranicy 
(przygraniczne położenie regionu stwarza ku temu dogodne warunki). 

Szczegółowa analiza kształtowania się aktualnych i przyszłych funkcji bada
nych gmin wskazuje, że rolnictwo i obszary wiejskie zachodniego pogranicza Pol
ski muszą przejść bardzo trudny proces przemian strukturalnych. Proces ten wi
nien zmierzać w kierunku umiejętności pozyskiwania dodatkowych i alternatyw
nych źródeł dochodów w oparciu o zasoby lokalnego środowiska, własnych gospo
darstw, a zwłaszcza niekonwencjonalnych kierunków wykorzystania ziemi na cele 
nierolnicze. Jest to problem niezwykle trudny i wymaga wszechstronnego wspar
cia ze strony wiciu instytucji i organizacji o charakterze lokalnym i ponad lokal
nym. W rozwiązywaniu tego problemu określona rola przypada również dla eu
roregionów: ,,Nysa", ,,Sprewa-Nysa-Bóbr", ,,Pro-Europa-Viadrina" i „Pomera
nia". Chodzi tu głównie o właściwą strategię rozwoju współpracy transgranicznej, 
głównie polsko-niemieckiej, współpraca ta ukierunkowana winna być na wspiera
nie procesu przedsiębiorczego wychowania mieszkańców wsi i małych miast dotk
niętych bezrobociem strukturalnym. 

Z wypowiedzi ponad 90% badanych wójtów i burmistrzów wynika, że 
gminy zachodniego pogranicza czeka gruntowna przebudowa w zakresie zmiany 
funkcji gospodarczych na obszarach wiejskich. Mając to na uwadze w badaniach 
własnych ważnym celem poznawczym było określenie najważniejszych problemów 
społeczno-gospodarczych gmin, które mogą warunkować procesy restrukturyzacji 
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Tabela 2; Table 2 

Główne problemy gospodarcze i społeczne badanych gmin (%) 
Main economic and social problems of surveyed communes (%) 

Problemy; Problcms 
Euroregiony• 
Euroregions* 

N SNB PEV p 

Sbba bonilacja gleb; Poor soil quality class 2,7 1C,O 17,4 3,2 

Wysokie bezrobocie; High unemployment rate 81,1 82,5 85,7 87,1 

Rozwiązanie PGR; PGR (farmer state-owned farms) break-up o.o 12,5 13,0 25.4 

Bardzo ma ta ilość za kładów ( ograniczony rozwój gospodarczy) 
A very limi ted number of entcrpriscs (rcstricted economic development) 

10,8 17,5 17,4 16,1 

Slagnacja w zakresie rozwoju turystyki 
Stagnation of tourism devclopment 

5,4 2,5 17,4 12,9 

Duże ohci ,iżcn i e budżetu gminy opiek,1 społeczną 
Commune budgct bu rdencd with welfare s1;rviccs spending 

2,7 7,5 8,7 6,5 

N i ż demograficzny; Period of the birth rate decrease o.o 2,5 0,0 6,5 

Migracja młodych ludzi ; Young people's migration 2,7 0,0 4,3 0,0 

Zbyt produktów rolnych; Market for ag ricu ltural produce 5,4 12,0 4,3 12,9 

Bra k funduszy na modernizacjt; gospodarstwa 2,7 0,0 4,3 12,9 
Shortage of funds fo r cconomic modernization 

Słaba infrastruktura techniczna; Poor technological infras tructure 29,7 35,0 65,2 38,7 

Brak oczyszczalni ścieków ; Lack of sewage treatment plants 5,4 17,5 17,4 19,4 

Brak wodociągów i kanalizacji 16,2 30,0 47,8 41,9 
Lack of water supply a nd sewerage systems 

Brak wysyp iska śmieci; Lack of waste dump 5,4 5,0 13,0 12,9 

Zia sytuacja s ł użby zdrowia; Bad health service condi tion 0,0 2,5 0,0 3,2 

Zły system kszt a łcenia (słabe wykształcenie) 2,7 10,0 13,0 3.2 
Poor educat ional sys tem (low level of education) 

Zagospodarowanie obszarów rolnych; Farmland management 0,0 5,0 4,3 9,7 

Brak planu zagospodarowania; Lack of land management plan 0,0 2,5 0,0 0,0 

Rozdrobnienie gospodarstw; Dispersion of farms 0,0 o.o 0,0 3,2 

Ruch tranzytowy w mieście; Transit traflic in a town o.o 2,5 0,0 9,7 

Brak komunikacji , transportu 5,4 0,0 4,3 6,5 
Lack of communicat ion and transport systems 

Rozwój sportu i rekreacji; Sport and recreation development 0,0 o.o 13,0 22,6 

Brak m ieszkań ; Shortage of llats / housing problems 2,4 7,5 26,1 9,7 

Zubożenie spolcczcństwa ; lmpoverishment of the society 5,4 0,0 17.4 0,0 

Marazm ; Lethargy 2,7 2,5 0,0 12,5 

Patologie; Pat hologics 0,0 7,5 13,0 6,5 

Brak przetwórni owoców i warzyw 0,0 0,0 8,7 o.o 
Lack of fruit and vegetab lc proccssing plant 

Brak melioracji grun tów; No land rcclamation 0 ,0 0,0 13,0 0,0 

Zadłużenie i likwidacja szpitala; Debts and liquidation of loca! hospital o.o 0,0 4,3 0,0 

Ochrona środowiska; Environmental protcction 5.4 0,0 4,3 o.o 
Brak danych; No data available 11,9 0,0 8,0 6,1 

Razem ; Total 88,1 100,0 92,0 93,9 

- Objaśnienie skrótów nazw euroregionów; Abbreviations for the Euroregions names: N -
Nysa, SNB - Sprewa-Nysa-Bóbr, PEY - Pro-Europa-Viadrina , P - Pome ra nia 



198 A. Lewczuk, W. Gotkiewicz 

i modernizacji lokalnej gospodarki w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju. Głów
ne problemy gospodarcze i społeczne badanych gmin w opinii wójtów i burmis
trzów przedstawiono w tabeli 2. 

Z badań wynika, że najważniejszym problemem ponad 80% gmin przygra
nicznych jest wysokie bezrobocie, które powstało między innymi po rozwiązaniu 
państwowych gospodarstw rolnych. Szczególnie trudna sytuacja w tej dziedzinie 
wystąpiła w Euroregionie „Pomerania". Mianowicie przedstawiciel co czwartej 
badanej gminy (25,4%) uznał rozwiązanie PGR jako jeden z głównych proble
mów rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego. Do innych, ważnych 
problemów gospodarczych i społecznych gmin wójtowie i burmistrzowie zaliczyli 
niski poziom infrastruktury na obszarach wiejskich, a w szczególności : 

słaba infrastruktura techniczna, 
brak wodociągów i kanalizacji, 
brak oczyszczalni ścieków, 
brak wysypiska śmieci. 

Z wypowiedzi badanych wójtów i burmistrzów wynika, że wielofunkcyjny 
rozwój obszarów wiejskich zachodniego pogranicza, a zwłaszcza rozbudowa 
funkcji turystycznej nie jest możliwa bez poprawy poziomu infrastruktury. 

Z badań wynika, że zdecydowana większość wójtów i burmistrzów oceniło 
poziom rozwoju infrastruktury swoich gmin w porównaniu do województwa jako 
średni (w 67,1% gmin) i niski (10,7%). Tylko 7,5% wójtów i burmistrzów oceniło 
poziom rozwoju infrastruktury w swoich gminach jako wysoki. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że prawie co piąty (18,6%) wójt i burmistrz miał trudności z oceną 
poziomu rozwoju infrastruktury i uchylił się od odpowiedzi na to pytanie. Jest to 
zjawisko niekorzystne, gdyż dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społecz
na może być czynnikiem sprzyjającym przyciąganiu inwestorów krajowych i zagra
nicznych , a więc przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich i małych miast. 

W badaniach nad aktywizacją społeczno-gospodarczą obszarów wiejskich 
pogranicza zachodniego wielu autorów szczególną uwagę zwraca na rolę infra
struktury w procesie ożywienia gospodarczego tych terenów. PII\CEK [1996] ocenia
jąc poziom rozwoju infrastruktury w kontekście wielofunkcyjnego rozwoju wsi 
zachodniego pogranicza stwierdza, że generalnie jest on niezadowalający, pomi
mo podejmowanych przez władze, jak i społeczeństwo wiejskie starań mających 
na celu nadrobienie zaległości w tym zakresie. Z badań tych wynika, że w hierar
chii czynników sprzyjających napływowi kapitału zagranicznego ważne znaczenie 
mają powiązania komunikacyjne i telekomunikacyjne oraz stan środowiska natu
ralnego. Zdaniem autorki w polityce regionalnej, jak i lokalnej powinno zwracać 
się szczególną uwagę na tworzenie możliwie szerokiej gamy atrakcyjnych ofert 
lokalizacyjnych, poprzez poprawę jakości infrastruktury na obszarach wiejskich. 
Również z badań KŁODZIŃSKIEGO i WŁODARCZYKA (1999] wynika, że infrastruktura 
jest jednym z ważniejszych czynników, składających się na tak zwane „środowisko 
biznesowe", stanowiące o możliwościach zmniejszenia zacofania i poprawienia 
możliwości konkurencyjnych terenów wiejskich. Infrastruktura wiejska zwiększa 
dostępność dla podmiotów gospodarczych i wywiera bezpośredni wpływ na efek
tywność małego i średniego biznesu wiejskiego. 

Badani wójtowie i burmistrzowie nie tylko zgłosili główne problemy gospo
darcze i społeczne swoich gmin, ale także zaproponowali sposoby ich rozwi,izywa
nia (tab. 3) . 
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Tabela 3; Table 3 

Sposoby rozwiązywania problemów gmin w opinii wójtów i burmistrzów(%) 
Ways to salve commune problems in opinions of borough leaders and mayors (%) 

Sposób rozwiązania problemu 
Euroregiony• 
Euroregions• 

The way to solve a problem 
N SNB PEV p 

Utworzenie strefy ekonomicznej 0,0 2,5 4,2 o.o 
Estahlishing of special cconomic zone 

Ulgi podatkowe dla przedsi<;biorców; Tax rcliefs for entreprencurs 14,7 12,5 37,5 34,5 

Próby ściągnic;cia inwestorów; Attempts to attracting investors 55,9 55,0 0,0 72,4 

Rozwój agroturystyki; Agrotourism development 5,9 10,0 20,8 13,8 

Przekwalifikowanie gruntów na budowlane 0,0 10,0 12,5 10,3 
Reclassification of land into building grounds 

Prace intcrwcm.-yjne, tworzenie programów dla bezrobotnych 20,6 22,5 25.0 10,3 
Intervcntion works, aid programmes for unemployed 

Ścisła weryf1kacja wniosków; Rigorous verification of motions/applications 0,0 2,5 66,7 3,4 

Program zalesiania słabych gleb 2,9 5,0 0,0 6,9 
Afforestation programmcs of poor soi l-~reas 

Inwestycje w infrastrukturze (budowa dróg i mostów) 32,4 37,5 0,0 34,5 
lnvestmcnts in infrastructurc (road ami bridge construction) 

Kanalizacja; Sewerage system 23,5 5,0 41,7 44,8 

Utworzenie Centrum Przedsi<;biorczości i Funduszu Gwarancji Kredyto- 0,0 0,0 3,4 
wych; Establishment of Enterprise Center and Credit Guarantee Funds 

Nowe ujc;cia wody; New water intakcs 14,7 10,0 29,2 6,9 

Budowa gazociągów, sieci telefonicznych 5,9 2,5 0,0 10,3 
Gas-supply mains and telephone network construction 

Budownictwo komunalne i przydziały mieszkań o.o 12,5 25,0 17.2 
Council housing, Hat allotment 

Pozyskanie środków finansowych; Raising financial means 32,4 40,0 58.3 37,4 

Edukacja, szkolenia; Education, training courses 41,2 12,5 41 ,7 27,6 

Wzmocnienie pozycji miasta w powiecie 0,0 2,5 0,0 0,0 
Enhancemcnt of the town position in district 

Pomoc organizacjom społecznym 0,0 0,0 o.o 3,4 
Aid to social institutions 

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 0,0 2,5 0,0 3,4 
Working out a spatial management plan 

- Objaśnienie skrótów nazw euroregionów; Abbreviations for the Euroregions names: N -
Nysa, SNB - Sprewa-Nysa-Bóbr, PEV - Pro-Europa-Viadrina, P - Pomerania 

Z badań wynika, że w 60% gmin zachodniego pogranicza podjęto starania 
o pozyskanie inwestorów z zewnątrz. Wraz z podjęciem działań zwiększenia skali 
inwestycji w oparciu o kapitał zewnętrzny zdecydowana większość badanych gmin 
podjęła starania o uruchomienie inwestycji w infrastrukturze, a zwłaszcza w budo
wie dróg i mostów. Zdaniem wójtów i burmistrzów bardzo ważnym zadaniem 
w zakresie poprawy infrastruktury jest rozbudowa kanalizacji oraz nowych ujęć 
wody. Warto również podkreślić, że w opinii badanych wójtów i burmistrzów 
dobrym sposobem na rozwiązanie problemów swoich gmin, a zwłaszcza dużego 
bezrobocia, jest pozyskanie środków finansowych. Do innych, również ważnych 
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sposobów rozwiązywania problemów swoich gmin wójtowie i burmistrzowie zali
czyli: 

rozwój edukacji i szkolenia mieszkańców gmin w zakresie rozwoju przedsię
biorczości oraz pozyskiwania dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodu, 
ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, 
prace interwencyjne, tworzenie programów dla bezrobotnych, 
rozwój budownictwa komunalnego i przydziały mieszkań, 
rozwój agroturystyki. 

Jak wcześniej podkreślono najważniejszym problemem badanych gmin za
chodniego pogranicza jest wysokie bezrobocie. Mając to na uwadze badanym 
wójtom i burmistrzom postawiono pytanie - czy stan bezrobocia w ich gminie 
wymaga opracowania specjalnego programu aktywizacji gospodarczej? W odpo
wiedzi stwierdzono, że w 68,5% gmin zachodniego pogranicza istnieje potrzeba 
opracowania specjalnego programu aktywizacji gospodarczej (tab. 4). Planowano, 
że takie programy w 58,5% gmin zostaną opracowane w 2003 roku, zaś w dal
szych 14,9% gmin w 2004 roku. Z badań wynika również, że w prawie co piątej 
gminie nie zachodzi potrzeba opracowywania programów aktywizacji gospodar
czej, gdyż skala bezrobocia jest niska. Warto podkreślić, że na koniec 2002 roku 
tylko 13,4% gmin zachodniego pogranicza posiadało opracowany program akty
wizacji gospodarczej. Program ten obejmował: ,,Zielone miejsca pracy", .,Pierw
szą pracę", ,,Absolwent" oraz działania w zakresie szkoleń, informacji zawodowej, 
prace interwencyjne i pożyczki. 

Tabela 4; Table 4 

Potrzeba opracowania specjalnego programu aktywizacji gospodarcz-::j gmin 
The need to work out a special programme of commune economic mobilization 

Wyszczególnienie Euroregiony* (%) ; Euroregions*(% ) 
Specification N SNB PEY p R 

Tak; Yes 84,6 65,0 55.0 57,1 68.S 

Będzie opracowany w roku 2003; The 
programme will be worked out in 2003 33,4 76,9 72,7 68,7 58,5 

2004 0,0 23,1 27.3 25.0 14,9 
2005 18,2 0,0 0,0 6,3 8,0 
2006 3,0 o.o o.o 0,0 1,2 
2008 3,0 o.o o.o o.o 1,2 
2010 36.4 o.o 0,0 o.o 13,8 
2015 3,0 0,0 0,0 0,0 1,2 
2020 3,0 0,0 0,0 0,0 1,2 

Nic zachodzi taka potrzeba; No need to 
2,6 25,0 20,0 28,6 18,l 

work out a special programme 

Gmina posiada taki program 
12,8 7,5 25,0 14,3 13,4 

A commune has the programme 

Brak danych; No data available 7,1 2,5 o.o 15,l 9,3 

- Objaśnienie skrótów nazw euroregionów; Abbreviations for the Euroregions names: N -
Nysa, SNB - Sprewa-Nysa-Bóbr, PEV - Pro-Europa-Viadrina, P - Pomerania, R - razem eu
roregiony; Euroregions altogether 

Stwierdzono również, że badane gminy zachodniego pogranicza podejmują 
szereg różnorodnych działań na rzecz ograniczenia bezrobocia na obszarach 
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wiejskich (tab. 5). Do najczęściej podejmowanych działań gmin w tym zakresie 
należy zaliczyć: 

szkolenia i przekwalifikowania bezrobotnych ( 43,8% gmin), 
roboty publiczne i interwencyjne (37,5% ), 
wspieranie lokalnego biznesu (26,8% ), 
tworzenie nowych stanowisk pracy, m.in. z Funduszu AWRSP (13,4% ), 
rozwój agroturystyki (13,4% ), 
wspieranie rozwoju dwuzawodowości (11,6%). 

Tabela 5; Table 5 

Działania gmin na rzecz ograniczenia bezrobocia wśród ludności wiejskiej(%) 
Commune actions for control of unemployment among rural population (%) 

Wyszczególnienie Euroregiony•; Euroregions* 

Spccification N SNB PEV p R 

Roboty publiczne i interwencyjne; Public and intcrvcntion works 14,3 42,5 55,0 37,5 37,5 

Wspieranie rozwoj u dwuzawodowości 8,6 5,0 15 ,0 20,8 11,6 
Support for acquiring another profession 

Handel przygraniczny; Border trade o.o 2,2 o.o 0,0 0,9 

Inwestycje w infrastruktur<; techniczną i społeczną 8.6 2,2 20,0 4,2 7,1 
1 nvestmcnts in tech nica I infrastructure 

Tworzenie nowych stanowisk prac,-y z Funduszu AWRSP i nie tylko 5,7 10,0 30,0 12,5 13,4 
Creating new work places with AWRSP Fund and other mcans 

Realizacja programów pomocowych; Realization of aid programmes 5,7 7,5 25,0 37,5 13,4 

Wspieranie lokalnego biznesu; Support of local business 8,6 27,5 35,0 20,8 26.8 

Szkolenia i przekwalifikowania; Training and retraining courses 74,3 22,5 30,0 33,3 43,8 

Agroturystyka; Agrotourism 17,1 5,0 20,0 12,5 13,4 

Polityka podatkowa gminy; Commune tax policy 2.9 2,2 5,0 4,2 3,6 

Brak działań ; No actions taken 2,9 0,0 0,0 0,0 1,8 

Opracow:mic planów przestrzennego zagospodarowania w celu urno- 0,0 o.o 0,0 4,2 0,9 
żliwicnia inwestowa nia w działalność pozarolniczą; Working out spa-
tial management plans aimed at enabling investment in non-agricul-
tural activity 

Organizowanie świetlic środowiskowych 0,0 o.o 0,0 4.2 0,9 
Establishing of cnvironmental clubs 

- Objaśnienie skrótów nazw euroregionów; Abbreviations for the Euroregions names: N -
Nysa. SNB - Sprewa-Nysa-Bóbr, PEV - Pro-Europa-Viadrina, P - Pomerania, R - razem eu
roregiony; Euroregions altogether 

Również z badań SPYCHAI.SKIEGO [1999] wynika, że problem bezrobocia na 
Pomorzu Zachodnim jest zjawiskiem o tak dużej skali, iż wymaga połączenia wy
siłków finansowych i organizacyjnych co najmniej dwóch szczebli samorządu tery
torialnego (gmina, powiat) w przygotowaniu efektywnego programu jego ograni
czenia. Zdaniem autora w zakresie ograniczenia wysokiej stopy bezrobocia struk
turalnego na obszarach wiejskich niezbędne są zintegrowane programy promowa
nia zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. W tym celu konieczne jest 
zaangażowa nie środków własnych samorządów, pieniądze centralne z urzędów 
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pracy i agencji rządowych, jak i środki pomocowe zagraniczne. Wysiłki władz lo
kalnych nie mogą jednak dotyczyć biernych form przeciwdziałania bezrobociu, ale 
powinny być skierowane na motywowanie rozwoju gospodarstw rolnych w celu 
wielofunkcyjnego wykorzystania zasobów lokalnych. 

Pilna konieczność aktywizacji społeczno-gospodarczej gmin zachodniego 
pogranicza wynika nie tylko z dużej skali bezrobocia na obszarach wiejskich, ale 
także z wadliwej struktury zatrudnienia (tab. 6). 

Tabela 6; Table 6 

Struktura zatrudnienia w badanych gminach 
Structure of employment in surveyed communes 

Euroregiony•; Euroregions• 
Wyszczególnienie 

średnio(%); on avcrage (% ) 
Specification 

N SNB PEV p R 

Strefa budżetowa : Public sector 22,1 16.8 18,2 17,1 19,3 

Rolnictwo; Agricultural sector 25,4 30,8 36,2 42,4 33,3 

Przedsit;biorstwa prywatne; Privately owned cnterprises 30,2 34,8 34,6 24,4 31,3 

Inne (przedsit;biorstwa państwowe) 21,9 17,6 ll ,0 16,1 16,1 
Other (state-owned enterpriscs) 

- Objaśnienie skrótów nazw euroregionów; Abbreviations for the Euroregions names: N -
Nysa, SNB - Sprewa-Nysa-Bóbr, PEV - Pro-Europa-Viadrina. P - Pomerania, R - razem eu
roregiony; Euroregions altogether 

Z badań wynika, że co trzecia osoba zawodowo czynna (33.3%) pracuje 
w rolnictwie, które jest nisko wydajne i mało konkurencyjne w stosunku do 
rolnictwa w niemieckiej i czeskiej części badanych euroregionów. Podkreślenia 
wymaga fakt, że skala zatrudnienia przesuwa się stopniowo na przedsiębiorstwa 
prywatne (31 ,3%) i inne (16,1 %). Z kolei prawie co piąta osoba (19.3 %) pracuje 
w sferze budżetowej . Wynika stąd, że istnieje pilna potrzeba rozbudowy sektora 
prywatnej przedsiębiorczości , zwłaszcza w sferze turystyki i usług oraz przetwórst
wa rolno-spożywczego. Jest to zresztą zgodne z kierunkiem zmian dominujących 
funkcji gmin z obecnie rolniczej na turystyczno-rolnicze i turystyczne. 

Podsumowanie i wnioski 

1. Wśród wielu problemów społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejs
kich Euroregionu „Nysa" w opinii 81,1 % wójtów i burmistrzów gmin do 
najważniejszych należy zaliczyć wysokie bezrobocie ( około 28% ) oraz niski 
poziom rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w co trzeciej gminie. 
Innym ważnym problemem jest nadmierne zatrudnienie w rolnictwie (po
nad 25% osób zawodowo czynnych), które jest nisko wydajne i mało kon
kurencyjne w stosunku do rolnictwa w niemieckiej i czeskiej części eurore
gionu. Powszechnie jest wiadomo, że obszary wiejskie zdominowane przez 
rolnictwo bo1ykają się z wieloma problemami. Mając to na uwadze badani 
wójtowie i burmistrzowie zaproponowali, aby zmniejszyć funkcj e rolnicze 
gmin euroregionu z 45,2% obecnie na 21,5% w przyszłości. Zmniejszeniu 
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funkcji rolniczej winna towarzyszyć rozbudowa funkcji rolniczo-turystycznej 
z 31,0% obecnie do 40,6% gmin w przyszłości. Jednocześnie w zamierze
niach wójtów i burmistrzów jest zwiększenie funkcji wyłącznie turystycznej 
gmin z 4,7% obecnie do 11,9% gmin w przyszłości. Należy stwierdzić, że 
ponad 85,0% gmin Euroregionu „Nysa" czeka gruntowna przebudowa 
funkcji w kierunku rozwoju turystyki i dziedzin jej towarzyszących . Są to 
zamierzenia słuszne, konieczne, ale jednocześnie bardzo trudne do realiza
cji, gdyż wymagają ogromnej pracy w dziedzinie przedsiębiorczego wycho
wania społeczeństwa na obszarach wiejskich. 

2. Obszary wiejskie Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr" posiadają niekorzystne 
warunki dla rozwoju rolnictwa, głównie ze względu na słabe gleby. Z dru
giej strony liczne bogactwa krajobrazu i łagodny klimat, a zwłaszcza lasy, 
rzeki i jeziora, a także pomniki i zabytki stanowią ogromny potencjał dla 
rozwoju turystyki i agroturystyki. W tej sytua~ji istnieje pilna potrzeba prze
budowy funkcji gmin z dotychczasowej rolniczej na rolniczo-turystyczną 

i inną. Z badań wynika, że w przyszłości dominującą funkcją obszarów 
wiejskich winna być funkcja rolniczo-turystyczna (45,0% gmin), rolniczo
przetwórcza (17,5% ), rolniczo-przemysłowa (10,0%) i rolnicza (10,0% ). 
Oznacza to, że obszary wiejskie Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr" muszą 
przejść bardzo trudny proces przemian strukturalnych, m.in. w kierunku 
wykształcenia umiejętności ludności wiejskiej w pozyskiwaniu dodatkowych 
i alternatywnych źródeł dochodu w oparciu o bogate zasoby przyrodnicze 
środowisk lokalnych, własnych gospodarstw, a zwłaszcza niekonwencjonal
nych kierunków wykorzystania ziemi na cele nierolnicze. Jest to proces nie
zwykle trudny i wymaga wszechstronnego wsparcia ze strony wielu instytu~ji 
i organizacji o charakterze lokalnym i ponad lokalnym, w tym także Euro
regionu „Sprewa-Nysa-Bóbr". 

3. Obszar Euroregionu „Pro-Europa-Viadrina" ma charakter przemysłowo
rolniczy. Dlatego też począwszy od 1990 r. podlega on procesowi intensyw
nych przemian strukturalnych w dziedzinie gospodarczej. Podniesienie po
tencjału gospodarczego gmin po polskiej stronie euroregionu powinno do
prowadzić do zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców po 
obu stronach granicy, a zatem i przyczynić się do stworzenia warunków do 
harmonijnego rozwoju całego regionu. Najważniejszym problemem blisko 
90,0% badanych polskich gmin przygranicznych jest wysokie bezrobocie, 
które powstało między innymi po upadku państwowych gospodarstw rol
nych. Ważnym problemem badanych gmin w opinii wójtów i burmistrzów 
jest również słaba infrastruktura techniczna w 65,2% gmin, a głównie brak 
wodociągów i kanalizacji (47,8% gmin) oraz oczyszczalni ścieków (17,4% 
gmin). Należy podkreślić, że dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna 
i społeczna może wspomóc pozyskanie inwestorów z zewnątrz, a także roz
wój przedsiębiorczości wiejskich, a zwłaszcza turystyki i agroturystyki. 

4. Obszary wiejskie Euroregionu „Pomerania" mają charakter rolniczy, gdyż 
w ponad 60,0% gmin przygranicznych dominującą funkcją jest rolnictwo. 
Zaledwie w co piątej gminie (18,2%) dominującą funkcją jest funkcja 
rolniczo-turystyczna. W obecnej sytuacji obszary wiejskie zdominowane 
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przez rolnictwo borykają sic, z wieloma problemami i bez gruntownej res
trukturyzacji i modernizacji gospodarki lokalnej nic mają szans na wyjście 
z zapaści gospodarczej. Mając to na uwadze badani wójtowie i burmistrzo
wie zaproponowali, aby zmniejszyć funkcję rolniczą z 60,6% gmin obecnie 
do 8,3% gmin w przyszłości. Zdaniem respondentów w 41,7% gmin Euro
regionu „Pomerania" należy rozbudować jako dominującą funkcję rolniczo
turystyczną, zaś w 22,2% gmin funkcję rolniczo-przetwórczą. Z kolei w co 
dziesiątej gminie (11 % gmin) zdaniem wójtów i burmistrzów należy rozbu
dować funkcję przemysłowo-rolniczo-turystyczną. Jednym z najważniejszych 
problemów 87,1 % gmin przygranicznych jest również wysokie bezrobocie, 
które powstało po rozwiązaniu państwowych gospodarstw rolnych. Potwier
dza to pilną potrzebę przebudowy funkcji gmin, a zwłaszcza rozwój przed
siębiorczości w sferze turystyki i usług oraz przetwórstwa rolno-spożywcze
go. 
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nie, Warszawa: 194-210. 

Słowa kluczowe: wiejskie obszary przygraniczne, problemy rozwoju, bezrobo
cie, wielofunkcyjny rozwój, przedsiębiorczość, infrastruktura 
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Streszczenie 

W pracy szczególną uwagę zwrócono na poznanie głównych problemów 
nurtujących wiejskie obszary przygraniczne zachodniej Polski i sposoby ich roz
wiązywania przez lokalne władze i społeczności . Szczegółowej analizie poddano 
szanse i bariery społeczno-gospodarczego rozwoju gmin wchodzących w skład 
nast t;pujących euroregionów: ,,Nysa", ,,Sprewa-Nysa-Bóbr", ,,Pro-Europa-Viadri
na '· i „Pomerania". Badania zostały przeprowadzone w czwartym kwartale 2002 
roku . Główną metodą badawczą był wywiad bezpośredni z zastosowaniem kwe
stionariusza wywiadu z 140 wójtami i burmistrzami gmin wchodzących w skład 
wyżej wymienionych euroregionów. Z badań wynika, że najważniejszym proble
mem społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich zachodniego pograni
cza jest wysokie bezrobocie, niski poziom rozwoju infrastruktury oraz restruktury
zac_ja i modernizacja rolnictwa. Badane gminy podjęły szereg różnorodnych dzia
łań na rzecz ograniczenia barier w rozwoju obszarów wiejskich, a głównie po
przez pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz oraz rozwój edukacji w dzie
dzinie przedsit;hiorczcgo wychowania ludności rolniczej i wiejskiej w dziedzinie 
pozyskiwania dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodu w oparciu o lokalne 
zasoby. Stwierdzono, że istnieje pilna potrzeba rozbudowy sektora drobnej przed
siębiorczości, zwłaszcza w sferze turystyki i usług oraz przetwórstwa rolno-spo
żywczego. Jest to zresztą zgodne z kierunkiem zmian dominujących funkcji gmin 
z obecnie rolniczej na turystyczno-rolnicze i turystyczne. 
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Summary 

Paper focused mainly on recognition of the main problems, which bother 
border rura! areas in Western Poland, and on the ways to solve the problems by 
!ocal governments and communities. Chances and barriers for socio-economic 
development of the communes included in following Euroregions: ,,Nysa", 
,.Sprewa-Nysa-Bóbr", ,,Pro-Europa-Viadrina" and „Pomerania", were thoroughly 
analysed. The research was carried out in the last quarter of 2002. Main research 
method consisted in direct survey (with a questionnaire form); 140 commune 
governors and mayors of the communes included in above-mentioned Eurore
gions werc interviewed. The results showed that the biggest problems in develop
mcnt of socio-economic rura) areas at western borderland of Poland covered: 
high unemployment rate, low level of infrastructure development and agricultural 
restructuring and modernization. Surveyed communes undertook a number of 
stcps to restrict the devclopment barriers for rura! areas, mainly through finding 
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financial means from outside as well as the progress in enterprising education of 
agricultural and rura! population, concerning mainly the search for supplemen
tary and alternative income sources based on loca! resources. lt was stated an 
urgent need to expand the srnall-scale enterprise sector, especially in the sphere 
of tourism, services and processing of the farm produce. lt is actually in accor
dance with the trends to changing dominant functions of the communes from 
agricultural functions at present to touristic-and-agricultural and touristic ones in 
the nearest future. 
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