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MAKROREGION SUDETY WSCHODNIE OBSZAREM
MARGINALNYM CZY PERYFERYJNYM
– PRÓBA IDENTYFIKACJI ASPEKTÓW

____________

MAKROREGION EASTERN SUDETEN MOUNTAINS
THIS MARGINAL OR PERIPHERAL AREA

– ATTEMPT OF THE IDENTIFICATION OF ASPECTS

Streszczenie

Celem rozwa a  jest próba odpowiedzi na pytanie: czy wspó czesna jako
i poziom charakterystyk gmin L dek Zdrój i Stronie l skie kwalifikuje teren jako
obszar marginalny, czy mo e ju  jako peryferyjny. Gdy dystans jest niewielki,
a efektem s  wyra ne deformacje, to terytorium posiada cechy obszaru marginal-
nego. Je li wielo , istotno  i ró norodno  problemów powoduje zwi kszenie
dystansu, gdy nast puje odizolowanie czy odseparowanie, gdy wyst puj  formy
patologiczne, a efektem s  postacie zdegradowane, to osi gany jest ju  poziom ob-
szaru peryferyjnego. Dystans to wypadkowa dost pno ci terenu (mo liwo ci sko-
munikowania), to samo  obszaru oraz zagadnienie: u ytkowanie a funkcja
obiektów. Zidentyfikowane charakterystyki lokalne parametrów, kwalifikuj  teren
jako obszar marginalny. Dalsza kontynuacja dotychczasowej opcji rozwoju, to
zwi kszenie dystansu i w konsekwencji niebezpiecze stwo peryferyjno ci.

S owa kluczowe: obszar marginalny, obszar peryferyjny, uwarunkowania rozwoju

Summary

An attempt of the answer to a question: whether the contemporary quality
and the level of characteristics of communes L dek Zdrój and Stronie l skie is
classifying as marginal or peripheral area. When distance is low and distinct de-
formations are an effect the territory has features of marginal area. If increasing
distance causes the multitude, the relevance and the diversity of problems, when
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isolating or separating is taking place, when pathological forms are appearing,
and downgraded figures are an effect, it is already a level of peripheral area.
Distance is a resultant of the availability of the area (possibilities to get in touch),
the identity of area and the use and the function of objects. Identified local char-
acteristics of parameters classify the area as marginal one. Further continuation
of the current option of the development implies increasing distance and in conse-
quence danger of the location outside the centre.

Key words: conditioning of development, marginal areas, peripheral areas

WPROWADZENIE

Makroregion Sudety Wschodnie, to obszar zlokalizowany we wschodniej
cz ci regionu k odzkiego. Wed ug systematyki fizyczno – geograficznej jest
sk adow  podprowincji Sudety z Przedgórzem Sudeckim nale cej do Masywu
Czeskiego [Pawlak 1997]. Terytorium sk ada si  z dwóch mezoregionów:
Masyw nie nika i Góry Z ote - rys. 1.

Cech  charakterystyczn  pasm górskich jest ró norodno  morfologiczna,
a w szczególno ci:

− relatywnie ma a wysoko  (szczególnie Góry Bialskie, Góry Z ote czy
pasmo Krowiarek),

− dynamiczne przewy szenia,
− wielo  dolin.
Obszarem bezpo rednich obserwacji badawczych s  gminy: L dek Zdrój

i Stronie l skie. L dek Zdrój jest uzdrowiskiem; st d istotne ograniczenia i
uwarunkowania w rozwoju. Do roku 1945, g ówn  determinant  rozwoju by a
funkcja wypoczynkowa. Natomiast okres ostatniego sze dziesi ciolecia, to
wyra na dominanta lecznictwa uzdrowiskowego. Stronie l skie prawa miejskie
uzyska o w roku 1967, za  uk ad urbanistyczny, to zespolenie cz ci wsi Stra-
chocin, Stronie l skie i Goszów. Jednostka to obraz ma ego miasta, gdzie roz-
wój pozostawa  w cis ej zale no ci z funkcj  przemys ow  (istniej ca od po o-
wy wieku XIX huty szk a kryszta owego). Uzupe niaj cym bod cem by a
funkcja zdrowia (szpital dla psychicznie i nerwowo chorych). Wspó cze nie tj.
w roku 2011, huta jako podmiot gospodarczy ju  nie istnieje. Dzia a tylko pry-
watna firma szlifierska, która wiadczy us ugi dla huty w Szczytnej l skiej. W
placówce leczniczej przeprowadzono restrukturyzacj , a efektem jest ogranicze-
nie wielko ci oraz radykalne zmniejszenie zatrudnienia.

W wietle wiod cych procesów kszta tuj cych wizerunek obszaru, formu-
uje si  cel rozwa a . Podejmuje si  mianowicie prób  okre lenia: czy - a je li,

to na ile - rozpatrywany teren jest obszarem marginalnym, czy te  ju  peryferyj-
nym. Skumulowanie znaczenia wybranych zagadnie  to w sumie pewna wypad-
kowa. Z kolei wielko  modu u jest miar  oddalenia. Gdy dystans jest niewielki,
a efektem s  zniekszta cenia, czy nawet deformacje, to terytorium posiada cechy
obszaru marginalizuj cego si  lub nawet zmarginalizowanego.
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I - mezoregion Masyw nie nika (mikroregion I1 - Masyw nie nika, I2 - Krowiarki), II - mezoregion Góry
Z ote (mikroregion II1 - Dolina Bia ej L deckiej, II2 - Kotlina L deckiej, II3 - Góry Z ote, II4 - Góry Bialskie,
II5 - Dolina Górnej Bia ej L deckiej)

ród o: opracowanie w asne

Rysunek 1. Podzia  fizyczno - geograficzny terytorium bada
Figure 1. The physical - geographical zoning of the territory of the research
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Gdy wyst puj  zjawiska typu: wielo , istotno  czy nierozwi zywalno
problemów, odseparowanie, zdegradowane formy zagospodarowania, czy nawet
procesy patologiczne, to teren posiada ju  charakter obszaru peryferyjnego.

Przedmiotem rozwa a  jest zagadnienie rodzaju i jako ci dost pno ci ko-
munikacyjnej terenu, to samo  obszaru oraz relacja: u ytkowanie a funkcja
obiektów.

PROBLEM DOST PNO CI KOMUNIKACYJNEJ

Brak czy utrudnienia w mo liwo ci skomunikowania jest wyra nym
symptomem odseparowania a nawet i odizolowania. Mo e by  ograniczeniem,
spowolnieniem, a nawet i hamulcem rozwoju. Analizuj c po o enie i hipsome-
tri  terytorium, wskazuje si  na wyra ne ograniczenia. Uwzgl dniwszy fakt, i
teren i to z dwóch stron, bezpo rednio s siaduje z granic  pa stwow , mo li-
wo  wykorzystania dróg komunikacji ko owej prowadz cych do Republiki
Czeskiej by a praktycznie adna. Drog  „zbiorcz ”, zespalaj c  ruch lokalny,
jest trakt wzd u  Bia ej L deckiej, pozwalaj cy na skomunikowanie z K odz-
kiem. Drug  mo liwo ci  jest po czenie drogowe przez prze cz Puchaczówka,
prowadz ce do trasy K odzko - Mi dzylesie - Boboszów. Inn  mo liwo ci  jest
droga cz ca L dek Zdrój z Z otym Stokiem, i dalej do trasy Nysa - K odzko.

Wieloletnie obserwacje wskazuj , e g ówny ruch samochodowy i to na
zasadzie wahad a, z (do) K odzka odbywa si  na trasie K odzko - elazno - O -
drzychowice - Trzebieszowice - L dek Zdrój - Stójków - Stronie l skie.

Dopiero od roku 2007, od kiedy to Polska i Republika Czeska przynale
do Strefy Schengen, zaistnia a mo liwo  skomunikowania przez Prze cz
L deck , z miejscowo ci  Javornik i dalej z Paczkowem, a od po udnia - przez
Prze cz P oszczyna z miejscowo ci  Stare Mesto i Hanusovice w Republice
Czeskiej.

Schematyczny uk ad mo liwo ci skomunikowania z krajem przedstawiono
na rys. 2.

I tak:
− od kierunku pó nocnego po czeniem drogowym, zreszt  bardzo popu-

larnym, jest trasa mi dzynarodowa E8 z Wroc awia przez Z bkowice l skie -
Bardo - centrum K odzka i dalej w kierunku Boboszowa,. Jednak e w miejsco-
wo ci elazno, opuszcza si  wspomniany i szlak komunikacji ko owej i kieruje
si  do L dka Zdroju. Odleg o  Wroc aw - L dek Zdrój to ok. 110 km. Jednak
ze wzgl du na olbrzymie nat enie ruchu - w tym i ci arowego – drog  jedno-
jezdniow  oraz realn  mo liwo  utrudnionego przejazdu przez K odzko, nale y
przewidzie , nawet i dwugodzinn  podró .
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ród o: opracowanie w asne.

Rysunek 2. System skomunikowania drogowego
Figure 2. System of road communication

Ewentualnie mo na wybra  przejazd przez Z bkowice l skie i dalej kie-
rowa  si  do Kamie ca l skiego i st d do Z otego Stoku. Nie jest to istotne
skrócenie odleg o ci, ale - bynajmniej cz ciowo - unika si  intensywnego ruchu
ko owego i konieczno ci przejazdu przez centrum K odzka.

Alternatywnym rozwi zaniem jest podró  z Wroc awia przez Strzelin,
Zi bice, Henryków do Paczkowa, aby pó niej przez czeskie miasteczko Javor-
nik, Prze cz L deck  dotrze  do L dka Zdroju. Odleg o  wynosi ok. 100 km,
ale przejazdy przez wiele wsi oraz ma ych miast, to w konsekwencji niemal e
dwugodzinna podró ;

− od kierunku pó nocno-wschodniego i wschodniego, skorzystanie z traktu
komunikacji ko owej Nysa - K odzko i dalej, albo na obwodnicy Paczkowa skie-
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rowa  si  do miasteczka Javornik, by dotrze  na Prze cz L deck , albo - doje-
cha  nieco dalej i w miejscowo ci Z oty Stok skorzysta  z po czenia Z oty Stok
- L dek Zdrój. Zaznacza si , odcinek Z oty Stok - L dek Zdrój przebiega przez
las bukowy, obfituje w wiele serpentyn, st d podró  w okresie zimowym i je-
siennym staje si  niebezpieczna.

Gdy za  chodzi o komunikacj  masow , to zaznacza si , e wykorzysty-
wany by  trakt komunikacji kolejowej K odzko - L dek Zdrój - Stronie l skie.
W roku 2004 ruch poci gów zosta  wstrzymany, pozosta y tylko elementy infra-
struktury kolejowej. Istnieje jedynie mo liwo  skorzystania z po cze  autobu-
sowych PKS. Analiza cz sto ci kursów wskazuje, e:

− I-szy kurs tak z K odzka jak L dka Zdroju nast puje przed godz. 6,
a ostatni - ok. 22;

− rednia cz sto  kursów to ok. 40-50 minut z zintensyfikowaniem
w godzinach szczytu tj. ok. godz. 7, 13-14 oraz 15-17;

− wyst puje wyra ne zmniejszenie kursów w niedziele oraz w okresie
Bo ego Narodzenia i Wielkanocy;

− w dnie robocze po cze  wahad owych K odzko - L dek Zdrój - Stronie
l skie jest ok. 20. W tym do najdalej oddalonych miejscowo ci, czyli do Bielic

- 2 kursy oraz 3 skomunikowania z Boles awowem przez Star  Moraw  – tj.
w s siedztwie wsi Kletno, gdzie znajduje si , sygnalizowana w wielu informato-
rach turystycznych, Jaskinia Nied wiedzia.

− s  trzy autobusowe po czenia wahad owe na trasie L dek Zdrój -
K odzko -Wroc aw i jedno L dek Zdrój - K odzko - Paczków - Nysa - Opole -
Warszawa.

− rozk ad jazdy lokalnych po cze  autobusowych czyli na trasie: L dek
Zdrój - K odzko, jest bardzo skomplikowany. Obja nienia dotycz ce kursów np.
tylko w dni nauki, tylko w dni robocze, tylko w niedziele, tylko w od X do III,
lub tylko w okresie od III – X, powoduj , e dla mieszka ca terenu zestaw obja-
nie  jest czytelny i powinien by  zrozumia y, dla turysty krajowego - z pewno-
ci  czytelny, ale czy zrozumia y - w tpliwe. Z kolei dla obcokrajowca – z pew-

no ci  nie czytelny i ca kowicie niezrozumia y - rys. 3;
− autobusowych po cze  nocnych, nie przewiduje si . „Niezmotoryzo-

wany” turysta czy pacjent zdany jest tylko na us ugi taxi wzgl dnie uprzejmo
znajomego.
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A - departure, B - arrival, C - explanation, D - relation, I - information,
* - 02 and 23.05 - no runs, 6 - only on Saturday, a - from 15.10 to 30.04. - no runs, d - only from 15.10 to
30.04, g - 24.12 - no runs, m - 24 and 31.12. - no runs, A - Saturday and holiday - no runs, C - only on Satur-
day, Sundays and festive days, D -  24 - 26.12, 31.12, Easter Saturday and Easter Sundays - no runs, F - only
from Monday to Friday, H -  only in the holidays, L -  25 - 26.12, 01.01. and Easter Sundays - no runs,
M - priority with monthly tickets, N - 25.12 and Easter Sundays - no runs, P - express bus, S - only in school
year, T - 26.12 and Easter Monday - no runs, U - 25.12, 01.01 and Easter Sundays - no runs, Y - 26.12 - no
runs

ród o: opracowanie w asne.

Rysunek 3. Rozk ad jazdy autobusów - fragment)
A - odjazd, B - przyjazd, C - obja nienia, D – relacja, I - informacja

Figure 3. Bus schedule - fragment



Jerzy Oleszek

212

PROBLEM UBOGIEJ TO SAMO CI MIEJSCA

Skutkiem ustale  ja ta skich i pó niejszych zawartych w Uk adzie Pocz-
damskim, ludno  dotychczas tutaj zamieszka a opuszcza a swoje domostwa.
Pozostawiany potencja  obejmowany by  przez przybywaj cych osadników.
Najbardziej dynamiczny nap yw imigrantów nast pi  w latach 1945-49. Osadni-
cy - co istotne - nie byli ani podmiotem, ani te  przedmiotem zaistnia ych proce-
sów spo ecznych, politycznych czy gospodarczych i co najistotniejsze - nie
osiedlali si  na terenie opuszczonym [ towska 2004]. Mieli i to jako pierwsi,
bezpo redni kontakt z pozosta  lub pozostawian  kultur . Powsta  proces, który
Tarko [1987] nazywa „zerwaniem wi zi w ród rzeczy”, czyli u ywanie (lub
porzucenie) nieznanych dot d urz dze  gospodarstwa domowego, kontakt
z nieznanymi technikami budowlanymi, brak wiedzy w zakresie utrzymania
i obs ugi m.in. drena  opaskowy, wodoci gi lokalne itp. Z kolei Thum [2008],
formu uje zjawisko jako „obejmowanie nowego, dot d absolutnie nieznanego
potencja u”. A Tomaszewski [1986] zaznacza, e przybywaj cy nie potrafili ani
gospodarowa , ani te  funkcjonowa  w nowych, ca kiem nieznanych warun-
kach.

Poszczególne elementy kultury niematerialnej sta y si  „baga em” wyje -
d aj cych. Jedynym elementem, który jest ladem i to ladem materialnym,
przesz ej pobo no ci ludowej s  elementy ma ej architektury sakralnej (kaplicz-
ki, pasje czy obiekty figuralne) [Oleszek, Kolanko 2009].

Natomiast przyje d aj cymi w w I-szym okresie imigracji t. w okresie
1945 – 49 byli g ównie osadnicy z dzisiejszej Ukrainy i to z okolic Lwowa, Tar-
nopola czy Stanis awowa (obszarów przestrzennie wzgl dnie jednorodnych, ale
etnicznie zró nicowanych) - ok. 50% ca ej populacji oraz z Ma opolski
(ok. 15%) i to g ównie z Beskidów (Beskid Zachodni, a konkretniej - Beskid

ywiecki i Beskid Makowski). Ok. 30% imigrantów tego okresu, to przyjezdni
z: kujawsko pomorskiego - ok. 2%, podkarpackiego - ok. 3%, wi tokrzyskiego
- ok. 2%, opolskiego - ok. 3,5%, podlaskiego - ok. 1%, ódzkiego - ok.4%,
lubelskiego - ok.3%, warmi sko - mazurskiego - ok.2%, zachodniopomorskiego
- ok. 1%, pomorskiego - ok. 1%, lubuskiego - 1% czy z: Litwy - ok. 4%, Bia o-
rusi - ok. 2%, Niemiec - ok. 1% i Kazachstanu, otwy, S owacji, Czech, Austrii,
W och, Francji, Belgii - a udzia  imigrantów z ka dego z pa stw jest ladowy
i nie przekracza 0,5% [Oleszek 2010]. Zwraca si  uwag , e przejmowanie
obej  nast powa o w sposób niezorganizowany, mo na by okre li , e losowy.
Z informacji pozyskanych rodowiskowych z wywiadów rodowiskowych, wy-
nika, e najbardziej  jednorodne, bo pochodz ce z jednej lub kilku wsi wspó -
czesnej Ukrainy, spo ecze stwo, to mieszka cy wsi Stary i Nowy Kaliszów,
miejscowo ci po o onych poza obszarem bezpo rednich obserwacji badawczych
(gmina Bystrzyca K odzka).
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W latach 1964 - 80 nast pi  istotny nap yw ludno ci z woj. dolno l skiego
[Oleszek 2010]. Jest to jednak e okres, który zacz  si  ju  wier  wieku po … -
to po pierwsze, a po drugie - ludno  nap ywowa reprezentowa a wtórny zasób
kultury, przy jednoczesnej ju  wewn trznej ró norodno ci etnicznej. W konse-
kwencji uformowa o si  pot ne i to zarówno tak rodzajowo jak i jako ciowo,
skomplikowanie.

Czy istnieje mo liwo  powstania nowych, a przy tym wyra nych ele-
mentów kultury niematerialnej. Odpowied  mo e by  pozytywna, lecz:

− czy b dzie to kontynuacja uk adów historycznie ukszta towanych - w t-
pliwe i nieprawdopodobne, wi c

− jako postacie, które tylko „lu no” nawi zuj  do form dawnych, albo co
ca kiem nowego, wspó cze nie stworzonego.

Wspó cze nie czynione s  pewne i to pojedyncze przedsi wzi cia, ale ich
intensywno , kreacja czy okres kontynuacji nie upowa nia, aby uzna , e ju
wpisa y si , a tym bardziej - ju  ukorzeni y si  w tutejszym regionie.

Zatem, czy mo liwym jest, aby co  przeobrazi , co  uporz dkowa  w dal-
szym „…zatracaniu si  w bezczasowo ci i masie” [Tusk 1988]. Szansa istnieje,
lecz nale a oby zastanowi  si  czy aby - cytowana ju  [Oleszek 2010] - recepta
Antoine’a de Saint - Exupery’go, który na pytanie „jak odzyska  ludzi”, radzi
„… eby stali si  bra mi,  zmu  ich, aby budowali razem wie ” - jest tutaj re-
alizowalna.

PROBLEM FUNKCJA A U YTKOWANIE OBIEKTÓW

Niew tpliwie bod cem wiod cym, kszta tuj cym tak formu  jak i kierun-
ki rozwoju obszaru s  miasta. Tutaj jednostkami posiadaj cymi prawa miejskie
jest L dek Zdrój i Stronie l skie.

W wieku XVIII, kiedy to L dek by  kurortem, przyje d a a tutaj czo owa
arystokracja zarówno z Prus, Wielkopolski jak i te  z Rosji czy l ska. Wzno-
szono, bogato dekorowane detalami w stylu barokowym czy klasycystycznym,
pensjonaty. Z ko cem wieku XIX na terenie lasu miejskiego wyznaczono, ist-
niej ce do dzi , tereny spacerowe. W latach 1877 - 80 wzniesiono nowy o cie-
kawej neobarokowej architekturze budynek - dzisiejszy „Wojciech”. W latach
dwudziestych i trzydziestych wieku XX-tego wybudowano nowe zak ady przy-
rodolecznicze (m.in. obecny „Jerzy”, „Adam”, “Józef” oraz wznoszono kolejne
pensjonaty w tym z dominuj cym w krajobrazie kurortu, domem kupieckim.

Podczas II wojny wiatowej cz  uzdrowiskowa wykorzystana by a jako
baza rehabilitacyjna o nierzy niemieckich, a cz  jako ochronki dla sierot
z rodzin wojskowych. Ci zkowski [1998] zwraca uwag , e pierwsi polscy
osadnicy oraz o nierze Armii Czerwonej byli zaskoczeni ilo ci  hoteli, pensjo-
natów, restauracji, kawiarni oraz bogato urz dzonymi i wzorowo zadbanymi
parkami.
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W latach roku 1947 - 49 dzia alno  lecznicza cznie z istniej cym maj t-
kiem, zosta a przej ta przez Ministerstwo Zdrowia. Wi kszo  pensjonatów
przesz o na w asno  podmiotu ówcze nie monopolizuj cego krajowy wypoczy-
nek, czyli Funduszu Wczasów Pracowniczych. Cz stym przypadkiem by o
przekszta cenie dotychczasowych hoteli czy obiektów pensjonatowych na
obiekty mieszkalne (m.in. b. hotel Luizy czy hotel „Kronpritz”, a o poszczegól-
nych pensjonatach ju  nie wspominaj c).

W latach pi dziesi tych XX wieku zorganizowano Wojskowy Zespó  Sa-
natoryjny, nieco pó niej - sanatorium dla potrzeb Pó nocnej Grupy Wojsk Armii
Radzieckiej. Placówka „radziecka” funkcjonowa a do roku1991, a pozostawione
obiekty zosta y skomunalizowane.

W grupie gestorów zapewniaj cych pobyt nie mo na pomin  zak ado-
wych domów wypoczynkowych.

Zasób, który tworzony by  dla przyje d aj cych „do wód” kuracjuszy,
uleg  transformacji dla potrzeb pacjentów. Stopniowo zanika a dyfuzja prze-
strzenna kurortu. W s siednich wsiach ulega  likwidacji jak e istotny, a wyni-
kaj cy z charakteru dawnego kurortu, bodziec rozwoju. Dotyczy to w szczegól-
no ci, niezamieszka ej dzi  wsi Wrzosówka, gdzie przebiega  trakt w drówkowy
z L dka Zdroju na najwy szy szczyt Borówkowa, oraz Karpów - gdzie obok
istniej cych pensjonatów czy ma ych gospodarstw rolnych, funkcjonowa y,
gospody i go ci ce (tzw.Gasthaus)..

Mimo zmian systemowych i gospodarczych, zapocz tkowana jeszcze
w latach 50-tych XX wieku dominacja funkcji leczniczej, jest w dalszym ci gu
kontynuowana. Zmieni a si  jedynie formu a. Kiedy  preferowany wypoczynek
po czony z regeneracj  stanu zdrowia, jest ma o - je li w ogóle - znacz cy.
Dowodem jest wspó czesna struktura funkcjonalna. Oprócz bowiem funkcji
bytowej, funkcja lecznicza realizowana jest przez „Uzdrowisko L dek-
D ugopole" Spó ka Akcyjna z 100% udzia em Skarbu Pa stwa, a zakres us ug
to: lecznictwo, rehabilitacja w tym i us uga hotelowa. Dopiero od roku 2007
podmiot udost pnia komercyjnie swój potencja  w zakresie niektórych zabiegów
regeneruj cych zdrowie. Funkcjonuje 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo –
Rehabilitacyjny z zakresem: lecznictwo, rehabilitacja w tym us uga hotelowa.
Dzia alno  Funduszu Wczasów Pracowniczych - kiedy  potentata w zakresie
wypoczynku zorganizowanego, dzi  jest tylko zauwa alna.

Oferta gestorów skierowana jest do osób posiadaj cych odpowiedni  do-
kumentacj  medyczn .

Wspó cze nie postrzega si  istotno  dzia alno ci podmiotu prywatnego.
Gestor oferuje w zasadzie us ug  pobytow  i to w ograniczeniu tylko do nocle-
gów. Generalizuj c - aktualnie istniej cy potencja  i charakter dzia alno ci sek-
tora, sk ania do okre lenia, i  jest to faza indywidualnego poszukiwania profilu
dzia ania.
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Reasumuj c, wspó czesny obraz uzdrowiska L dek Zdrój kszta towany
jest przez funkcj  zdrowia, a preferowanym nurtem jest platforma turystyki me-
dycznej, a nie stricte zdrowotnej. Istnieje, wi c - jeszcze! - i to jak e bogaty
i ró norodny zasób, ale z drugiej strony - zaw ony popyt.

Drugim miastem jest Stronie l skie. Wspó czesna forma funkcjonowania
jednostki jest trudna do jednoznacznego sprecyzowania. Dotychczasowe zna-
czenie huty „Violetta czy szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych, jako ele-
mentów miasto - rozwojowych, uleg o istotnemu os abieniu. W wietle poczy-
nionych ju  inwestycji w zakresie infrastruktury turystycznej (m.in. stacja
narciarska „Czarna Góra” w Siennej, kompleks wyci gów narciarskich w Ka-
mienicy, Jaskinia Nied wiedzia w Kletnie, k pielisko w Starej Morawie), ist-
nieje szansa przekszta cenia jednostki w o rodek wi cy lokalny ruch tury-
styczny. Jednak e aktualne skoncentrowanie si  na realizacji funkcji bytowych,
ubogi zasób infrastruktury gastronomicznej czy monofunkcyjny zestaw us ug
dla turystyki tak amatorskiej jak i kwalifikowanej, lokuje miasto nawet nie jako
przystanek do atrakcji turystycznych. Aby osi gn  proponowany charakter,
konieczne jest przeorientowanie dotychczasowego kierunku i konsekwentna
realizacja poszczególnych celów cz stkowych. Powstanie kilku pensjonatów czy
prowadzenie wynajmu kwater, to tylko namiastka, skromny zaczyn przysz ej
postaci miejscowo ci.

Z kolei, gdy chodzi o obszar wiejski, to post puje zanik sielsko ci i to
szczególnie w jednostkach relatywnie ma ych. Wyst puje proces zmiany sposo-
bu u ytkowania by ych zagród. Post puj cym procesem jest zaniechanie u yt-
kowania budynków czy pomieszcze  produkcyjnych. Niekiedy s  one adapto-
wane na inne, nierolnicze cele, jak gara , warsztat, a nawet jako obiekt, gdzie
przestrze  zagospodarowuje si  na kwatery do wynaj cia. Jednak e sytuacj ,
która budzi niepokój jest brak jakiegokolwiek u ytkowania obiektów produk-
cyjnych. Czy jest obraz tylko zaniechania czy ju  porzucenia - trudno i to jedno-
znacznie rozstrzygn . Konsekwencj  jest tylko jedno, dynamiczna dekapitali-
zacja, a w nieodleg ym czasie - nawet i zrujnowanie.

Obserwuje si  coraz to wi ksz  liczb  domów weekendowych czy II-gich
domów. Dopóki nie zostanie przekroczona strefa zrównowa enia mi dzy zabu-
dow  stricte wiejsk , a wspomnianymi obiektami, dopóty wie  zachowa swój
charakter, swoj  to samo . Gdy jednak nast pi zachwianie, a nawet prze om,
efektem jest ju  deformacja uk adu, a w konsekwencji - zanik rodowiska wiej-
skiego. Przyk adem jest sytuacja m.in. w miejscowo ci Sienna, Bielice, Wój-
tówka, Nowa Morawa, czy Or owiec, gdzie formu a jednostki albo ju  jest, albo
b dzie i to w najbli szym czasie, oparta na obiektach wypoczynkowych. Dalsza
ekspansja i to prowadzona w nie adzie przestrzennym, przy braku korelacji
z miejscowym stylem budowlanym, to nic innego jak przepoczwarzenie w now ,
trudn  do zdefiniowania, posta . Nie b dzie to na pewno ci  wie . Jakie wi c
elementy, jakie cechy b d  okre la y regionaln  osobliwo  czy atrakcyjno
obszaru – pozostawia si  jako pytanie retoryczne.
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PODSUMOWANIE

Mezoregion Sudety Wschodnie to z pewno ci  teren o z o onej proble-
matyce. Konglomerat uwarunkowa  naturalnych, to istotne zaw enia tak zakre-
su rozwoju jak i wachlarza wzgl dnie zale nych bod ców rozwojowych. Wy-
padkow  determinant jest dystans. Modu  wypadkowej, tworzony jest przez:
a) dost pno  komunikacyjn  i to zarówno w uk adzie sieci dróg komunikacji
ko owej oraz komunikacji masowej, b) to samo  miejsca jako g ówna warto
postaci terytorium i c) relacja funkcja a u ytkowanie obiektów jako miara prze-
kszta ce  gospodarczych. Wielko  modu u pozwala okre li : na ile spe nione s
kryteria obszaru marginalnego, czy nawet - peryferyjnego.

Gdy chodzi o dost pno  komunikacyjn , to stwierdza si , e istnieje do-
bra, bo wielowariantowa mo liwo  skomunikowania z innymi regionami kraju.
Odleg o  do najbli szego o rodka wielkomiejskiego (Wroc aw, Opole), nie jest
zniech caj ca, ale najkrótszy czas podró y, i to samochodem osobowym, jest
relatywnie wysoki - nieca e 2 godziny. Podró  autobusem po piesznym z L dka
Zdrój do Wroc awia trwa 2,5 godz. a do Warszawy - 8 godz. Przejazd kolej , to
tylko odcinek Wroc aw - K odzko (ok. 2,5 h), a pó niej autobusem do L dka
Zdrój; w sumie ok. ok. 3 - 4 godzin podró y.

Zagadnienie skomunikowania indywidualnego ocenia si  jako problem
trudny. Komunikacja masowa z K odzkiem dostosowana jest do potrzeb ludno-
ci miejscowej. Jest to niew tpliwe zjawisko separuj ce teren. W konsekwencji

dost pno  komunikacyjn  obszaru okre la si  jako niezadowalaj c .
Gdy chodzi o to samo  miejsca, to zaznacza si , e obszar cechuje si

istotn  u omno ci . Z wyj tkiem elementów ma ej architektury sakralnej, b d -
cej zreszt  wyrazem przesz ej pobo no ci ludowej, inne ukszta towane histo-
rycznie postacie kultury niematerialnej zanik y. Z kolei w aspekcie materialnym,
a konkretniej, formach budownictwa rodzimego, zauwa a si  symptomy degra-
dacji. Jest to skutek ograniczonej czy s abej dba o ci b d  zaniechania u ytko-
wania obiektów produkcyjnych w zagrodach.

W niektórych wsiach przekroczono stref  relatywnej równowagi mi dzy
budownictwem letniskowym, a obiektami wiejskimi. Dalsza kontynuacja, grozi
zanikiem jednostki jako wsi. Powstaj cy uk ad mo e sta  si  zaczynem to sa-
mo ci nowej, mo e jak  atrakcj  czy nawet osobliwo ci  terenu, ale na pewno
nie b dzie to kontynuacja historycznie ukszta towanej formu y.

W przypadku uzdrowiska L dek Zdrój bod cem nadaj cym wysoki splen-
dor by a funkcja wypoczynkowa. W ostatnim pó wieczu nast pi a reorientacja
i priorytetem sta o si  lecznictwo. Dopiero od roku 2007, istnieje mo liwo
skorzystania przez przyje d aj cych i to w celach wypoczynkowych, z niektó-
rych urz dze  infrastruktury leczniczej.

Podsumowuj c - rozpatrywany teren spe nia kryteria obszaru marginalne-
go. Mo na by nawet i s dzi , e zosta a ju  osi gni ta faza pocz tkowa obszaru
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peryferyjnego. Je li dalej kontynuowany b dzie aktualny trend, aktualny kieru-
nek, którego podstaw  jest turystyka medyczna (L dek Zdrój) czy monofunk-
cyjno  turystyki (amatorskie narciarstwo zjazdowe w Stroniu l skim), to od-
leg o  b dzie si  powi ksza . Istnieje i to realne, niebezpiecze stwo osi gni cia
poziomu peryferyjno ci, a w dalszym, nieodleg ym ju  czasie - nawet i zapa ci.
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