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1. Wstęp
Karpackie gminy to obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych. W skali całego
kraju wyróżniają się bogactwem świata przyrody oraz wciąż żywymi tradycjami i folklorem. Wszyscy
korzystamy z tego dziedzictwa – Karpaty zapewniają nam czystą wodę i powietrze, są dla nas
miejscem odpoczynku i doświadczania wciąż żywej „góralskiej” kultury, a ich piękno jest źródłem
estetycznych czy duchowych doznań. Jest więc to nasze wspólne dziedzictwo, które zasługuje na
ochronę dla nas i dla przyszłych pokoleń. Jednocześnie specyficzne uwarunkowania geograficzne
i społeczne, które pozwoliły zachować do naszych czasów to środowiskowe i kulturowe bogactwo,
mogą sprawiać, że życie tutejszych społeczności lokalnych nie zawsze jest łatwe. Wyzwaniem
obecnych czasów powinno więc być równocześnie zapewnienie godnego, dobrego życia tutejszym
mieszkańcom. Oznacza to, że musimy szukać takich rozwiązań dla karpackich gmin, które wspierałyby
rozwój i stabilność ekonomiczną lokalnych społeczności i jednocześnie wspomagały zachowanie
przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa tego regionu. Kluczowe jest więc dostrzeżenie w zasobach
przyrodniczych i kulturowych rzeczywistego potencjału do rozwijania działalności gospodarczej oraz
zrozumienie, że przyroda i kultura tego obszaru to fundament gmin karpackich, na którym
powinniśmy budować przyszłość. Jednym z największych wyzwań z tym związanych jest konieczność
długofalowego planowania rozwoju ekonomicznego gminy, które wychodzi ponad kadencyjność
krótkoterminowych rozwiązań. Rozwój gospodarczy w Karpatach musi być zrównoważony,
realizowany w poszanowaniu do tutejszego dziedzictwa tak, abyśmy nie niszczyli kapitału, na którym
zbudowana jest tożsamość Karpat oraz przyszły rozwój tego regionu. Niniejsza strategia jest próbą
znalezienia właśnie takich rozwiązań.
Tomasz Wilk
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2. Streszczenie
1. Wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe gmin karpackich mogą stanowić podstawę
rozwoju wielu form działalności gospodarczej. Budowanie tutejszej gospodarki na prośrodowiskowych fundamentach gwarantuje zachowanie autentyczności tego regionu, przy
jednoczesnym oparciu jego ekonomicznego rozwoju na tym co jest wyróżnikiem i mocną stroną
Karpat – wysokiej jakości środowisku naturalnym i bogatej kulturze. W takim ujęciu niezwykle
istotna jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Karpat, nie tylko dla jej
unikatowych walorów, ale także dla zapewnienia stabilności gospodarczej regionu.
2. Wysokiej jakości środowisko naturalne wpływa pozytywnie na nasz dobrobyt, będąc źródłem
wielu produktów i motorem wielu procesów, z których bezpośrednio korzystamy. Te tzw.
usługi ekosystemowe, to m.in. takie produkty, których dostarczają nam ekosystemy, jak
żywność, czysta woda, paliwa, czy substancje czynne leków. Ekosystemy wpływają na nasze życie
także poprzez utrzymanie jakości powietrza, regulację klimatu, kontrolę erozji gleb i retencji
wód, zapylanie roślin itp. Przyroda pozytywnie wpływa także na nasze zdrowie i samopoczucie,
zapewniając możliwość rekreacji i spędzania czasu wolnego. Zachowanie w dobrym stanie
środowiska naturalnego zapewnia nam więc lepsze życie.
3. Niniejsza strategia jest próbą wskazania takich rozwiązań na poziomie gminy, które wspierać
będą jej stabilność ekonomiczną, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnych walorów
przyrodniczych i kulturowych. Wdrażanie przedstawionych tu propozycji w szczególności
zależeć może od aktywności lokalnego samorządu, wybranych grup przedsiębiorców, czy np.
reprezentantów lokalnej grupy działania. Decyzje dotyczące podjęcia pro-środowiskowych
rozwiązań na terenie gminy, powinny brać pod uwagę: (i) długoterminowości takich rozwiązań;
(ii) kontekst korzyści innych niż wartości ekonomiczne oraz (iii) synergię z innymi dziedzinami
gospodarki (np. zrównoważoną turystyką, czy wyrobem produktów lokalnych).

4. Gmina Ujsoły posiada swoiste walory, stwarzające podstawę do rozwoju zrównoważonej
turystyki. Są to: górski krajobraz, rozległe powierzchnie lasów, zachowane tradycje i zwyczaje
lokalne, tradycyjne produkty regionalne, oraz zaplecze noclegowe i rekreacyjne. W oparciu o nie
można kształtować ofertę pobytową z zakresu agroturystyki, powiązanej z aktywnym
wypoczynkiem, czy poznawaniem tradycji pasterskich. W strategii przyjęto trzy główne cele
rozwojowe: 1) wykreowanie kompleksowej oferty turystycznej na bazie posiadanych zasobów
turystycznych, 2) rozwój bazy agroturystycznej, 3) promocja turystyczna gminy. Ich realizacja
powinna przyczynić się do zwiększenia roli turystyki w gospodarce gminy.
5. Odpowiednie walory środowiskowe oraz uwarunkowania historyczne i gospodarcze gminy
Ujsoły stwarzają dobre podstawy do rozwoju działalności pasterskiej. Istotne czynniki
sprzyjające rozwojowi wypasu kulturowego w gminie, to m.in. nieużytkowane w znacznym
stopniu pastwiska i tereny zielone, istniejące tu w przeszłości tradycje gospodarki pasterskiej
oraz potencjał do wyrobu produktów regionalnych, w szczególności serów. Główne działania
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powinny skupiać się na utworzeniu grup pasterskich, stworzeniu systemu wsparcia dla
realizowanego wypasu kulturowego, oraz wzbogacenie go o inne, powiązane formy działalności
gospodarczej, np. rozwój oferty agroturystycznej związanej z wyrobem rękodzieła,
kultywowaniem zwyczajów pasterskich oraz funkcjonowaniem pasterskiej zagrody edukacyjnej,
a także wyrób i sprzedaż produktów regionalnych (serów).
6. Wdrażanie przedstawionych w niniejszej strategii rozwiązań może być startem do budowania
przez gminę Ujsoły, marki „zielonej gminy” - gminy ekonomicznie stabilnej, będącej dobrym
miejscem do życia dla lokalnych mieszkańców oraz przyciągającej turystów czy wybranych
inwestorów. Realizacja szerszej, spójnej wizji planowania rozwoju gminy w zrównoważony
sposób, oprócz właściwego adresowania kwestii środowiskowych w zarządzaniu gminą, może
obejmować wdrażanie konkretnych projektów mających na celu ochronę zasobów
przyrodniczych czy projektów związanych z edukacją ekologiczną, dbanie o jakość wód,
powietrza, odpowiednią gospodarkę odpadami i estetykę gminy, właściwe zagospodarowanie
przestrzenne gminy, a także promocję ekologicznego rolnictwa.
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3. Rozwój pro-środowiskowych form działalności gospodarczej
w warunkach gmin karpackich - wprowadzenie
Opracowanie: Tomasz Wilk

Karpaty to region o wyjątkowych w skali całego kraju krajobrazach, unikatowej faunie i florze,
niepowtarzalnych zabytkach oraz wciąż żywych tradycjach i folklorze kultywowanym przez lokalne
społeczności. To przyrodniczo-kulturowe dziedzictwo bez wątpienia wymaga naszej aktywnej
ochrony. Jednocześnie jednak mieszkańcy tego regionu mają prawo, aby ich wsie, gminy i powiaty
rozwijały się gospodarczo. Poszukiwanie rozwiązań, które godziłyby te na pierwszy rzut oka
przeciwstawne procesy jest niezbędne, aby na długo zapewnić zrównoważony rozwój tego regionu,
godzący potrzeby wszystkich stron. Niniejsza strategia ma na celu wskazanie takich form działalności
gospodarczej, które mogą przyczyniać się zarówno do podniesienia statusu życia lokalnych
społeczności, jak i do zachowania przyrody i kultury obszaru Karpat.
Na wdrażaniu zawartych tu pomysłów zyskamy Wszyscy – społeczeństwo, jako odbiorca dóbr,
których dostarczają nam Karpaty w postaci zdrowej żywności, czystej wody czy miejsca do
wypoczynku; a także lokalne społeczności mogąc budować gospodarczy kapitał w oparciu o to, co jest
im bliskie – kulturę i przyrodę swojego regionu.
Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania zainspirują lokalne władze, aktywnych
przedsiębiorców czy lokalnych liderów w gminie, do szukania własnych pomysłów na aktywizację prośrodowiskowych form działalności gospodarczej w gminie. Wierzymy też, że zrozumienie, jak ważne
jest środowisko naturalne dla dobrobytu naszego społeczeństwa, zachęci do baczniejszego zwracania
uwagi na potrzeby ochrony przyrody, zarówno w podejmowaniu codziennych decyzji, jak
i w strategicznym planowaniu długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa, gminy czy powiatu.

Rozwój gospodarczy w Karpatach – gdzie szukać dobrych rozwiązań?
Specyfika Karpat, związana z ich topografią, klimatem, warunkami środowiskowymi czy kulturą,
w znaczący sposób determinuje możliwe kierunki rozwoju gospodarczego. Dziedzictwo przyrodnicze,
kulturowe i społeczne Karpat to wciąż niedoceniany kapitał, często uważany za hamulec rozwoju. Bez
wątpienia charakterystyka regionu sprawia, że pewne szczególne formy rozwoju (np. przemysł ciężki)
nie będą tu miały racji bytu, jednak inne gałęzie gospodarki (np. turystyka czy rolnictwo ekologiczne),
mogą być rozwijane z powodzeniem. Kluczową kwestią jest postawienie na rozwój wykorzystujący
lokalne, zastane warunki przyrodnicze i kulturowe oraz zrozumienie, że ochrona tych zasobów jest
niezbędna, jeśli chcemy zapewnić trwały rozwój karpackich społeczności.
Dlaczego poszukiwanie rozwiązań bazujących „w przyjazny sposób” na lokalnych zasobach
przyrodniczych czy kulturowych jest tak istotne? Po pierwsze wdrażanie ich jest z reguły najmniej
kapitałochłonne, gwarantuje „autentyczność” produktu osadzonego w miejscowych realiach oraz
łatwiejsze zdobycie dla takich pomysłów akceptacji lokalnych społeczności. Wszystko to może
znacznie podnosić szansę na realizację przedsięwzięcia i jego długoterminową kontynuację. Po drugie
rozwiązania takie, jeśli są odpowiednio zaplanowane, w najmniejszym stopni ingerują w dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze. Sprzyja to zachowaniu specyfiki regionu, zwyczajów i tradycji lokalnych
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społeczności, poniekąd gwarantując, że rozwój ekonomiczny nie odbywa się kosztem tożsamości
lokalnych społeczności oraz nie obniża jakości życia mieszkańców. Rozwiązania bazujące na lokalnych
zasobach mają także największą szansę wchodzić w synergię z innymi formami działalności
gospodarczej, w szczególności ze zrównoważoną turystyką. Turyści, jak nikt inny, zweryfikują, czy
proponowane przez nas produkty spełniają kryteria autentyczności, naturalności i bliskości
z przyrodą. Rozwiązania szanujące lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe są także z reguły
najbardziej „zrównoważone” – wiele z nich nie przyniesie dużego zysku w krótkim czasie, ale
w dłuższej perspektywie zagwarantuje większe korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i w sferze
jakości życia. Widok, jaki roztacza się za oknem przeciętnego karpackiego domu, to mozaika lasów,
łąk i pól, wciąż noszących stosunkowo niewielkie piętno obecności człowieka. Niezwykle istotne jest,
aby w tym krajobrazie zobaczyć potencjał dla zrównoważonego rozwoju Karpat. W takim ujęciu
zasoby przyrodnicze czy kulturowe są podstawą rozwoju wielu form działalności społecznej
i gospodarczej - jasna staje się więc potrzeba ich ochrony.

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego – dlaczego należy o tym pamiętać?
Wiele decyzji, które podejmujemy prowadząc swoje gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo lub
zarządzając gminą, czy powiatem, ma bezpośredni wpływ na otaczające nas środowisko naturalne.
Dlaczego tak istotne jest, aby ten wpływ umieć oceniać i w miarę możliwości minimalizować?
Odpowiedzi jest wiele i obejmują one argumenty zarówno naukowe, jak i etyczne, ale być może
najważniejszym z nich jest ten, że jakość naszego życia bezpośrednio zależy od stanu środowiska
przyrodniczego. Ochrona siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, a także krajobrazu ma
bezpośrednie, mocne przełożenie na to, jak żyje się nam i jak będzie się żyć naszym dzieciom
i wnukom. Coraz więcej publikacji naukowych podkreśla ten związek, a stan środowiska naturalnego
uwzględniany jest m.in. we wskaźnikach jakości życia mieszkańców wielu krajów Unii Europejskiej.
Paleta usług i dóbr, których źródłem jest środowisko naturalne, to tzw. usługi ekosystemowe.
Obejmują one m.in. „bezpośrednie” produkty, których dostarczają nam ekosystemy, jak żywność,
czyta woda, paliwa, surowce naturalne czy substancje czynne leków. Ekosystemy kształtują także
wiele procesów, wpływających na nasze życie poprzez utrzymanie jakości powietrza, regulację
klimatu, kontrolę erozji gleb, regulację przepływu i retencji wód, zapylanie roślin itp. Środowisko
naturalne wpływa pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie, zapewniając możliwość rekreacji
i spędzania czasu wolnego; jest także źródłem wartości duchowych i etycznych. Jakość usług
ekosystemowych, „świadczonych” przez przyrodę, zależy oczywiście od stanu środowiska – czym
jest on lepszy, tym wyższej jakości są usługi. Warto podkreślić, że wiele z usług ekosystemowych
działa lokalnie, inne maja charakter regionalny, a nawet globalny – od tego, w jakim stanie będą łąki,
strumienie i lasy za naszym oknem, zależeć będzie nie tylko jakość powietrza i wody w naszym
miejscu zamieszkania, ale także w całym regionie lub kraju.
W przedstawionym powyżej ujęciu przyroda to nie hamulec rozwoju gospodarczego, a raczej
strażnik dbający o to, żeby rozwój ten uznawał nie tylko ekonomiczne wartości. Szeroko
pojmowany dobrobyt nas wszystkich powinien być mierzony nie tylko stanem posiadania, ale także
jakością naszego życia, która przecież tak mocno zależy od środowiska naturalnego. Podsumowując,
ochrona przyrody to nie fanaberia nielicznej grupy osób, lecz nieunikniona konieczność. Kwestię tę
trafnie podsumowuje Wizja 2050 Rady Komisji Europejskiej: „do 2050 roku funkcje ekosystemów
i korzyści, jakich dostarczają jako naturalny kapitał, będą chronione, docenione i odpowiednio
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odtworzone, zarówno dla ich wartości samej w sobie, jak i ze względu na kluczowy wkład w jakość
życia człowieka i dobrobyt ekonomiczny, a także dla uniknięcia katastrofalnych skutków utraty
różnorodności biologicznej”.

Jaka jest „wartość” otaczającej nas przyrody?
Różnorodność biologiczna jest ważna sama w sobie, ale jest też podstawą wielu dóbr i procesów, od
których jesteśmy zależni. Wartość wielu z tych dóbr możemy oszacować, określając wymierne
korzyści ekonomiczne, jakie przynosi nam zdrowe środowisko naturalne. W Unii Europejskiej 4,4
miliona stanowisk pracy jest bezpośrednio zależnych od środowiska przyrodniczego. Wskaźnik ten
jest szczególnie wysoki dla cennych przyrodniczo regionów, takich jak np. Karpaty, gdzie życie
zawodowe wielu osób (rolników, leśników, branży turystycznej i in.) opiera się o zasoby naturalne.
Przepływ ludzi szukających wypoczynku we wszystkich obszarach Natura 2000 w UE oszacowano na
1,2–2,2 miliarda wizyto-dni rocznie, a korzyści wypoczynkowe z tym związane oszacowano na 5-9
miliardów euro rocznie. Oznacza to, że obecność wysokiej jakości ekosystemów (leśnych, łąkowych,
czy morskich) bezpośrednio determinuje możliwość zatrudnienia wielu spośród nas. Oczywiście
zachowanie środowiska przyrodniczego związane jest także z kosztami, jednak liczne analizy
wskazują, że korzyści ekonomiczne, których źródłem jest „zdrowe” środowisko naturalne zawsze
przewyższają koszty ochrony tego środowiska (np. badania przeprowadzone w Szkocji wskazują na
zyski 7-krotnie wyższe od kosztów). Przykładowo, gospodarcza wartość zapylania roślin przez owady
w krajach UE oszacowana została na 15 miliardów euro rocznie. Tak więc, bez odpowiednich działań
mających na celu ochronę owadów zapylających europejskie rolnictwo poniosłoby ogromne straty.
Te zależności dostrzegane są coraz częściej przez samych przedsiębiorców i instytucje zajmujące się
działalnością gospodarczą. Przykładem tego może być deklaracja Światowej Rady Biznesu na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju, mówiąca: „Biznes nie może funkcjonować, jeśli ekosystemy i usługi przez
nie dostarczane – jak woda, różnorodność biologiczna, włókna, drewno lub klimat – będą niszczone
bez umiaru”. Jeszcze raz należy więc podkreślić, że lokalne działania na rzecz ochrony przyrody, np. te
podejmowane na poziomie gminy, mają kapitalne znaczenie także w budowaniu stabilnego systemu
gospodarczo-ekonomicznego, który dodatkowo pozytywnie oddziałuje na nasze życie.

Pro-środowiskowy rozwój gospodarczy w gminie – o czym warto pamiętać?
Jak wskazano powyżej, ochrona zasobów przyrodniczych jest kluczowa w zapewnieniu nam
wszystkim wysokiej jakości życia. Większość lokalnych samorządów dostrzega wagę tego zagadnienia
i w lokalnych strategiach rozwoju z reguły wskazuje na potrzebę zrównoważonego rozwoju
gospodarczego oraz konieczność ochrony zasobów przyrodniczych. Jednak rzeczywiste branie pod
uwagę kwestii związanych z ochroną przyrody w planowaniu rozwoju ekonomicznego wsi, gminy lub
powiatu nie przychodzi łatwo. Związane jest to głównie z faktem, że korzyści płynące z zachowania
środowiska naturalnego często uważane są za dobro wspólne, nie przynoszące konkretnych korzyści.
Przy podejmowaniu codziennych decyzji wymagających pogodzenia często sprzecznych racji, interesy
ochrony przyrody nie zawsze znajdują należyte miejsce. Jednym z największych wyzwań związanych
z ochroną przyrody na poziomie lokalnym, jest trudność w braniu pod uwagę raczej korzyści
długofalowych, zamiast krótkoterminowych - planowanie na okres dłuższy niż jedna kadencja,
przewidując jak nasze działania wpływać mogą na życie lokalnych społeczności, a także
społeczeństwa jako całości, w kontekście wielu lat i pokoleń. Niewielu liderów decyduje się na
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podjęcie mniej popularnych decyzji, które jednak w długiej perspektywie czasowej przyniosą więcej
korzyści lokalnym społecznościom. Jest to jednak jedyne podejście gwarantujące, że nam i naszym
dzieciom będzie żyło się lepiej. Niezwykle istotną kwestią przy podejmowaniu decyzji dotyczących
rozwoju gminy, jest branie pod uwagę wartości innych niż ekonomiczne. Niektóre rozwiązania, które
mogą nie przynosić dochodów w gminie, ale być odbierane przez mieszkańców jako lepsze.
W szczególności dotyczy to zachowania charakteru, specyfiki czy „przyjazności” miejsca do
mieszkania, a więc unikanie podejmowania decyzji mogących negatywnie wpływać na poziom hałasu,
zanieczyszczenie, natężenie ruchu drogowego czy przestrzeń życiową mieszkańców. Przykładem
może być właściwe planowanie intensywności ruchu turystycznego w gminie – dążąc za wszelką cenę
do jego maksymalizacji możemy stracić charakter miejsca przyjaznego turystom i mieszkańcom.
Proces taki jest widoczny w niektórych, dużych ośrodkach turystycznych – mimo krótkotrwałych
znacznych korzyści ekonomicznych, w dłuższej skali czasu można zauważyć negatywny wpływ
nadmiernego ruchu turystycznego, zarówno na jakość życia lokalnych mieszkańców, jak i na
percepcję takiego miejsca przez turystów. Niezwykle istotne, wymagające osobnego podkreślenia
jest odpowiednie planowanie przestrzenne w gminie. W całej Europie coraz większy nacisk kładzie
się na ochronę krajobrazu, czy środowiska przyrodniczego w szerszej skali przestrzennej, m.in.
poprzez koncepcję „zielonej infrastruktury” oraz usług ekosystemowych. Wiąże się to
z powszechniejszym rozumieniem faktu, że krajobraz, jako część dziedzictwa przyrodniczego czy
kulturowego, także powinien być przedmiotem ochrony. Kwestia ta jest szczególnie istotna
w warunkach górskich. Niestety na poziomie lokalnym decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu podejmowane są często chaotycznie, bez kontekstu spójnej wizji rozwoju
gminy i ochrony jej walorów krajobrazowych czy kulturowych. Wartom pamiętać, że krajobraz i jego
ochrona, oprócz aspektu środowiskowego, czy estetycznego, są kluczowe jako wizytówka gminy
przyciągająca turystów. Jeśli przestrzeń gminna zostanie zabudowana w bezładny, chaotyczny
sposób, to może stracić siłę przyciągania, jako miejsce atrakcyjne turystycznie.
„Zielona gmina” – koncepcja przyszłości?
Podejmowanie pro-środowiskowych rozwiązań może być wstępem do realizacji szerszej, spójnej
wizji planowania rozwoju gminy w zrównoważony sposób. Realizacja takiej wizji, oprócz właściwego
adresowania kwestii środowiskowych w zarządzaniu gminą, może także obejmować wdrażanie
konkretnych projektów mających na celu ochronę zasobów przyrodniczych czy projektów związanych
z edukacją ekologiczną, dbanie o jakość wód, powietrza, odpowiednią gospodarkę odpadami
i estetykę gminy, właściwe zagospodarowanie przestrzenne gminy, a także promocję ekologicznego
rolnictwa. Na tej bazie promować możemy swoją „zieloną gminę”, jako miejsce wdrażania idei
zrównoważonego rozwoju. Jeśli etykieta „zielonej” gminy nie będzie jedynie etykietą,
a autentycznym produktem, w oparciu o nią będziemy mogli tworzyć kolejne inicjatywy, związane
z rozwojem zrównoważonej turystyki, promocją produktów lokalnych czy aktywizacją ekstensywnego
rolnictwa. Warto podkreślić, że pro-środowiskowe podejście do podejmowania decyzji niesie też
wiele korzyści praktycznych, m.in. możliwość korzystania z szerokiego wachlarza dotacji
skierowanych na ochronę przyrody i środowiska, możliwość udziału w systemach wyróżnień i nagród
dla „zielonych” inicjatyw czy łatwiejsze współgranie z innymi gałęziami gospodarki np. turystyką.
„Zielona” gmina, to nie tylko gmina ekonomicznie stabilna, ale także dobre miejsce do życia oraz
hasło przyciągające turystów, wybranych inwestorów, czy przedsiębiorców. Niniejsza strategia
może być dobrym wstępem do budowania marki „zielonej gminy”. To od odbiorców strategii, a więc
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władz samorządowych, lokalnych liderów czy aktywnych przedsiębiorców, zależeć będzie, czy
propozycje tu zawarte będą wdrażane.

Kistowski M., Pchałek M. 2009. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy
ekologicznych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Nunes, P.A.L.D., Ding, H., Boteler, B., ten Brink, P., Cottee-Jones, E., Davis, M., Ghermandi, A.,
Kaphengst, T., Lago, M., McConville, A. J., Naumann S., Pieterse, M., Rayment, M., and A.
Varma (2011) “The Social Dimension of Biodiversity Policy: Final Report” for the European
Commission, DG Environment under contract: ENV.G.1/FRA/2006/0073 – 2nd, pages vii-205,
Venice/Brussels, February 2011
Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Opportunities and
Challenges for Business and Industry. World Resources Institute, Washington, DC.
The Economic Benefits of Natura 2000 Network. Synthesis Report. 2013. European Commission.
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4. Metodyka przygotowania strategii
Proces powstawania strategii
Przygotowanie strategii składało się zasadniczo z 5 etapów:
i)

warsztaty wprowadzające w gminie

ii)

spotkanie robocze w gminie mające na celu omówienie zakresu i zawartości strategii

iii)

przygotowanie roboczej wersji strategii

iv)
konsultacja elektronicznej wersji roboczej strategii z przedstawicielami urzędu gminy i innymi
zainteresowanymi osobami w gminie
v)

przygotowanie ostatecznej wersji strategii i przekazanie jej do gminy

Taki schemat działania miał zapewnić partycypacyjny sposób przygotowania strategii, jej wysoki
poziom merytoryczny oraz profil spełniający oczekiwania gminy i pasujący do jej lokalnych warunków
społecznych, gospodarczych i przyrodniczych.
Warsztaty wprowadzające miały na celu przekazania ogólnych informacji dotyczących możliwości
wdrażania pro-środowiskowych form działalności gospodarczej w gminie, a więc wstępne zapoznanie
odbiorców z tym zagadnieniem oraz z samym projektem, w ramach którego przygotowywane były
strategie. Warsztaty te przeznaczone były dla wszystkich zainteresowanych w gminie, w szczególności
dla przedstawicieli władz samorządowych, aktywnych przedsiębiorców działających w branżach
związanych ze środowiskiem przyrodniczym, lokalnych liderów, reprezentantów lokalnej grupy
działania, rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych czy przedstawicieli instytucji
zarządzających obszarami chronionymi. W warsztatach wprowadzających brało udział z reguły
ok. 25 osób. Spotkanie to oprócz uświadomienia możliwości rozwijania na terenie gminy, dziedzin
działalności gospodarczej sprzyjających ochronie przyrody, miało na celu zapoznanie z zagadnieniami
związanymi z procedurą ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, siecią Natura 2000 w Polsce
i w szczególności obszarów chronionych na terenie ich gminy. Prezentowane były również przykłady
wykorzystania dotacji krajowych i unijnych na działania związane z ochroną przyrody i konkretne
przykłady dochodowej działalności gospodarczej przyjaznej środowisku, mające szanse rozwoju na
terenie polskich Karpat. W gminie Ujsoły warsztaty wprowadzające odbyły się w dniu 29 marca
2012 r. i wzięło w nich udział 26 osób.
Spotkanie robocze w gminie organizowane było w celu przedyskutowania planowanego zakresu
i zawartości strategii tak, aby dostosować ją do specyfiki gminy i potrzeb lokalnej społeczności.
Spotkanie to przeznaczone było dla mniejszej grupy odbiorców (z reguły 6-10 osób) i oprócz zespołu
przygotowującego strategię (z reguły 4 osoby, w tym 2 ekspertów zewnętrznych), uczestniczyli w nim
przedstawiciele urzędu gminy, reprezentanci Lokalnych Grup Działania, oraz zainteresowani tematem
przedsiębiorcy. Spotkanie robocze dotyczące przygotowania strategii dla gminy Ujsoły odbyło się
27 marca i wzięło w nim udział 10 osób. Uwagi dotyczące strategii były spisywane w trakcie
spotkania, a później przekazane wszystkim ekspertom przygotowującym poszczególne części
strategii.
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Po warsztatach roboczych następowało przygotowanie pierwszej całościowej wersji roboczej strategii
dla danej gminy. W jej przygotowaniu uczestniczyły 3 osoby ze strony instytucji koordynującej projekt
(OTOP), które przygotowywały rozdziały wstępne, oraz 2 zespoły ekspertów zewnętrznych, które
przygotowywały części tematyczne strategii. Roboczą wersję strategii (całość lub poszczególne części)
w wersji elektronicznej wysyłano do konsultacji do osoby kontaktowej w urzędzie gminy (z reguły
pracownik operatu środowiska), z prośbą o naniesienie uwag oraz przekazanie dokumentu innym
osobom, zainteresowanym jego konsultacją. Po uwzględnieniu uwag ze strony gminy powstawała
ostateczna wersja opracowania, która w wersji papierowej, oraz elektronicznej przekazana zostanie
do Urzędu Gminy.
Źródła danych
Przy przygotowywaniu poszczególnych części strategii korzystano zasadniczo z 3 źródeł danych:
(1) dane literaturowe; (2) informacje uzyskane od reprezentantów gminy, podczas warsztatów
wstępnych, oraz spotkania roboczego, a także podczas wywiadów / rozmów telefonicznych na etapie
przygotowywania strategii; (3) dane z innych dokumentów strategicznych / planistycznych,
dotyczących danej gminy. Wszystkie źródła danych były w miarę możliwości podawane
w poszczególnych częściach strategii.
Zgodność z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu
Dołożono wszelkich starań, żeby dokument skonfrontować z treścią innych opracowań o charakterze
planistycznym, czy strategicznym, które dotyczą gminy i zapewnić zgodność proponowanych tu
rozwiązań z dokumentami wyższego rzędu. W szczególności starano się tu analizować takie
dokumenty jak: Strategia Rozwoju Gminy, Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania, Strategia
Rozwoju Województwa, czy Regionalne Programy Operacyjne. Szczególną wagę przywiązywano do
zapisów dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony środowiska w powyższych dokumentach.
Kluczowymi opracowaniami, które mogą wpływać będą na szczegółowy kształt działań
przedstawionych w strategiach ekorozwoju, są także plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
obszarów Natura 2000. W chwili obecnej dla żadnego obszaru Natura 2000 w Karpatach nie jest
gotowy taki plan, ponieważ są one na etapie przygotowania, bądź też będą przygotowywane
w najbliższej przyszłości. Aktualnie nie było więc możliwe uzgodnienie zapisów tych planów z treścią
strategii. Na poziomie koncepcyjnym, przyjęto, że w strategii ujmowane są tylko działania, które nie
będą wpływać negatywnie na lokalne walory przyrodnicze. Należy jednak zaznaczyć, że potencjalne
wdrażanie zapisów niniejszej strategii, powinno być poprzedzone uzgodnieniem z treścią
planów zadań ochronnych, a w przypadku, gdy jest to wymagane, wdrażanie ujętych tu
działań powinno być poprzedzone procedurą oceny oddziaływania na środowisko.
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5. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne gminy Ujsoły
Opracowanie: Aleksandra Pępkowska-Król
Streszczenie
Gmina Ujsoły jest gmina wiejską położoną na południu Polski w województwie śląskim. Od południa
graniczy ze Słowacją. Gmina zajmuje powierzchnię 110 km2 i zamieszkują ją 4742 osoby. Gminę
charakteryzuje bardzo mała gęstość zaludnienia – 43 osoby/km2.
W 2011 r. w gminie zarejestrowanych było 339 podmiotów gospodarczych – z czego przeważającą
część stanowiły mikroprzedsiębiorstwa. W 2011 r. udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku
produkcyjnym stanowił 9,5 proc.
Znaczną część powierzchni gminy – 73 proc. – zajmują lasy, z których większość jest własnością
publiczną. Niewiele ponad 10 proc. powierzchni gminy stanowią gospodarstwa rolne.
Na terenie gminy prężnie działają liczne instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.
Szczególnie ważna jest ich rola w promowaniu i zachowaniu tradycyjnej kultury regionu.
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5.1. Charakterystyka gminy
Położenie i powierzchnia
Gmina Ujsoły to gmina wiejska położona na południu Polski, w południowej części województwa
śląskiego, w powiecie żywieckim. Na południu graniczy ze Słowacją (ryc. 5.1). Fizjograficznie położona
jest w Karpatach i obejmuje swoim zasięgiem 5 regionów: Beskid Żywiecki, Mały, Śląski i Makowski
oraz Kotlinę Żywiecką.

Ryc. 5.1. Położenie powiatu żywieckiego na
tle województwa śląskiego oraz jego
podział administracyjny.
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Obszar gminy zajmuje powierzchnię około 110 km2, którą w 2011 r. zamieszkiwało 4742 osoby.
Gmina Ujsoły jest jedną z większych pod względem powierzchni gmin powiatu żywieckiego (ryc. 5.2).
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Ryc. 5.2. Powierzchnia [km ] gminy Ujsoły na tle powierzchni gmin powiatu żywieckiego oraz średnich
powierzchni gmin: Polski, woj. śląskiego i regionu polskich Karpat (źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GUS).

Podział na sołectwa
Na gminę Ujsoły składają się 4 sołectwa. Największym sołectwem jest Soblówka. Natomiast
sołectwem zamieszkanym przez największą liczbę mieszkańców (2397 osób), gdzie jednocześnie ma
swoją siedzibę Urząd Gminy, jest miejscowość Ujsoły (tab. 5.1, ryc. 5.3).
Tabela 5.1. Sołectwa gminy Ujsoły (źródło: Urząd Gminy Ujsoły; stan na wrzesień 2012 r.).
Sołectwo
Ujsoły
Soblówka
Złatna
Glinka

Powierzchnia [ha]
1992
3898
3126
1979

Liczba mieszkańców
2397
642
767
921
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Ryc. 5.3. Szczegółowa mapa gminy Ujsoły (opracowanie mapy: Wydawnictwo Compass, Kraków, ul.
Podchorążych 3).
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5.2. Ludność i wskaźniki demograficzne – istniejące trendy i prognozy na
przyszłość
Ludność gminy
Gminę Ujsoły w 2011 r. zamieszkiwało 4742 osoby. Podobnie sytuacja wyglądała przez cały okres od
2000–2011 r. (ryc. 5.3).
Liczba mieszkańców 2000–2011
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Ryc. 5.3. Liczba mieszkańców gminy Ujsoły w latach 2000–2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GUS).

W przyszłości należy spodziewać się jednak trendu malejącego w zmianach liczby mieszkańców
w regionie. Prognozy GUS dla całej Polski i województwa śląskiego pokazują, że ogólna liczba ludności
dla kraju będzie się stopniowo zmniejszać począwszy od 2015 r. Dla powiatu żywieckiego sytuacja
wygląda nieco inaczej – do 2025 r. będzie tu najprawdopodobniej obserwowany wzrost liczby
ludności, po czym nastąpi odwrócenie trendu (ryc. 5.4).

Ryc. 5.4. Trendy zmian liczby ludności w okresie 2015–2035 dla Polski, województwa śląskiego i powiatu
żywieckiego – prognoza GUS z 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).
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Gęstość zaludnienia w gminie Ujsoły – 43 osoby/km2 – stawia ją na ostatnim miejscu spośród
wszystkich gmin powiatu żywieckiego. Jest ono jednocześnie znacznie niższe od gęstości zaludnienia
w całej Polsce i województwie śląskim czy całym regionie polskich Karpat (ryc. 5.5).
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Ryc. 5.5. Gęstość zaludnienia w 2011 r. w gminie Ujsoły na tle pozostałych gmin powiatu żywieckiego (kolor
niebieski) oraz gęstości zaludnienia w 2011 r. w Polsce, woj. śląskim i gminach regionu polskich Karpat (źródło:
opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Ekonomiczne grupy wieku i obciążenie demograficzne
Do oceny stanu społeczno-gospodarczego populacji danego regionu szczególnie przydatna wydaje się
być struktura populacji uwzględniająca grupy wiekowe. Podziału na takie grupy można dokonać
w oparciu o przesłanki ekonomiczno-społeczne. I tak, do celów analitycznych wyodrębnia się
najczęściej trzy ekonomiczne grupy wieku w poniższej konfiguracji:
1) ludność w wieku przedprodukcyjnym – osoby do 17 roku życia,
2) ludność w wieku produkcyjnym – kobiety w wieku 18–59 lat, mężczyźni 18–64 lat,
3) ludność w wieku poprodukcyjnym – kobiety i mężczyźni odpowiednio powyżej 59 i 64 roku życia.
Dla populacji ludności gminy Ujsoły w 2011 r. udziały poszczególnych klas wynosiły odpowiednio: 1 –
19%, 2 – 61% oraz 3 – 20%; i były zbliżone do ich udziałów dla populacji całej Polski, województwa
śląskiego czy wreszcie regionu polskich Karpat w tym samym okresie (ryc. 5.6).
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Ryc. 5.6. Udział 3 klas wieku: przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego w populacji ludności
Polski, województwa śląskiego, regionu polskich Karpat i gminy Ujsoły w 2011 r. (źródło: opracowanie własne
na podstawie danych GUS).

Od początku XXI wieku następował w Polsce spadek wartości obciążenia demograficznego1 (ryc. 5.7).
W kontekście rozwoju gospodarczego kraju czy regionu był to trend bardzo korzystny, niemniej
jednak prognozy na kolejne lata są już znacznie mniej optymistyczne. Przewiduje się, że wartość
obciążenia demograficznego w Polsce będzie szybko zwiększać się. Odwrócenie trendu nastąpiło
w zasadzie dla całej Polski i czy województwa śląskiego już w 2009 r. Za taką sytuację odpowiedzialne
są zmiany w strukturze ekonomicznych grup wieku populacji prowadzące do starzenia się
społeczeństwa – czyli – spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz znaczny
wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, niezależne od zmian w ogólnej liczebności populacji.

1

Wskaźnik demograficzny pokazujący, ile osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i
poprodukcyjnym) przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym.
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Ryc. 5.7. Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2002–2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GUS).

5. 3. Rynek pracy
Podmioty gospodarcze w gminie Ujsoły
W 2011 r. na terenie gminy Ujsoły zarejestrowanych było 339 podmiotów gospodarczych zaliczanych
do kategorii wielkości: mikro, małych i średnich. Przeważająca część to mikroprzedsiębiorstwa
zatrudniające 0–9 osób. Na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba podmiotów gospodarczych w gminie
wzrosła, przy czym nowo rejestrowane to wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa; nie zmieniła się w tym
okresie liczba małych i średnich przedsiębiorstw (ryc. 5.8).
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Ryc. 5.8. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Ujsoły w latach 2009–2011
według klas wielkości (źródło: opracowanie własne na podstawie GUS).

Najwięcej podmiotów gospodarczych w gminie Ujsoły w 2011 r. zaliczało się do działu usług – 172,
druga co do wielkości była grupa przedsiębiorstw należących do działu przemysłu budowlanego –
113, najmniejsza natomiast – licząca 42 podmioty – to łącznie działy: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrost charakteryzował dwie największe grupy,
w przypadku najmniejszej doszło do nieznacznego zmniejszenia liczby podmiotów. Przeważającą
część podmiotów gospodarczych w gminie Ujsoły w 2011 r. stanowiły podmioty sektora własności
prywatnej (ryc. 5.9).
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Ryc. 5.9. Podmioty gospodarcze według rodzaju działalności (po lewej) oraz sektora własności (po prawej)
w gminie Ujsoły w latach 2009–2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie GUS).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w okresie 2002–2011 wzrastała zarówno
dla całej Polski jak i regionu, w którym położona jest gmina Ujsoły. Średnie miesięczne
wynagrodzenie w tym okresie wzrosło w powiecie żywieckim z 2265 do 3557 złotych. Wysokość
przeciętnego wynagrodzenia była tu w 2011 r. tylko nieznacznie niższa od średniej dla kraju (różnica
wynosiła 68 złotych). Nieco większa była natomiast w tym okresie różnica pomiędzy przeciętnym
wynagrodzeniem w powiecie żywieckim i województwie śląskim – w tym drugim wynagrodzenia były
przeciętnie wyższe o około 240 złotych (ryc. 5.10).
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Ryc. 5.10. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie 2002–2011 w Polsce, województwie śląskim
i powiecie żywieckim (wartości w PLN; źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Bezrobocie
W 2011 r. gmina Ujsoły była drugą gminą powiatu żywieckiego o największym udziale bezrobotnych
w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym (ryc. 5.11).
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Ryc. 5.11. Udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym w powiecie żywieckim w 2011 r.
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

W gminie Ujsoły, w okresie 2003–2008, udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku
produkcyjnym systematycznie spadał; po czym trend odwrócił się na rosnący. Podobny charakter
miały zmiany tego wskaźnika zarówno dla całej Polski, jak i regionu, w którym położona jest gmina.
Co ważne, wartości wskaźnika dla gminy w okresie 2003–2011 były najczęściej wyższe (czasami
znacznie) w porównaniu ze średnimi województwa śląskiego i powiatu żywieckiego. Natomiast
w porównaniu z wartością wskaźnika dla Polski, w gminie Ujsoły jego wartości były najczęściej
zbliżone, dopiero po 2009 r. różnica zaczęła się powiększać (ryc. 5.12).
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Ryc. 5.12. Udział procentowy bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach 2003–2011
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

5.4. Użytkowanie terenu, lasy i gospodarstwa rolne
Formy użytkowania terenu i struktura własności gruntów
Według GUS w 2010 r. na powierzchnię gminy Ujsoły (10 981 ha) składały się:
- gospodarstwa rolne o powierzchni 1355 ha (12,3 proc. powierzchni gminy);
- grunty leśne o powierzchni 8028 ha (73,1 proc.);
- pozostałe grunty o powierzchni 1598 ha (14,6 proc.).
Bardziej szczegółowy podział gruntów ze względu na formę pokrycia przedstawiają wyniki programu
Corine Land Cover 20062 (ryc. 5.13).

2

Corine Land Cover 2006 (CLC 2006) jest kontynuacją zrealizowanych przez Europejską Agencję Środowiska
(EEA) projektów CORINE Land Cover 1990 (CLC1990) i CORINE Land Cover 2000 (CLC2000), a jego
podstawowym celem jest dalsze dokumentowanie zmian w pokryciu terenu, jak również gromadzenie
i aktualizacja porównywalnych danych w Europie. Jednym z głównych wyników projektu jest krajowa baza
danych pokrycia terenu. W Polsce projekt koordynuje Inspekcja Ochrony Środowiska.
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Ryc. 5.13. Pokrycie terenu w gminie Ujsoły. Na diagramie kołowym przedstawiono powierzchnię w ha oraz
procent powierzchni gminy Ujsoły, jaki zajmuje każda z form pokrycia terenu (źródło: opracowanie własne na
podstawie CLC2006).
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Rolnictwo – Powszechny Spis Rolny 2010
W 2010 r. w gminie Ujsoły istniało 806 gospodarstw rolnych, które łącznie zajmowały 1355 ha
i stanowiły 12,3 proc. powierzchni całej gminy. W obrębie tych gospodarstw użytki rolne zajmowały
1157 ha (10,5 proc. powierzchni gminy).
Średnio powierzchnia użytków rolnych w jednym gospodarstwie rolnym gminy Ujsoły w 2010 r.
wynosiła 1,4 ha. Wartość ta była niższa od średnich dla gmin woj. śląskiego (2,8 ha) i Karpat (2,1 ha)
i znacznie niższa od średniej dla Polski (6,8 ha; ryc. 5.14). Tak duże rozdrobnienie własności gruntów
w regionie polskich Karpat implikuje tu m.in. problem z niską frekwencją rolników przystępujących do
programu rolno-środowiskowego (patrz punkt: Udział w programie rolnośrodowiskowym).
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Ryc. 5.14. Powierzchnia użytków rolnych przypadająca na jedno gospodarstwo rolne w 2010 r. w gminach
powiatu żywieckiego, całej Polski, województwa śląskiego i regionu polskich Karpat (źródło: opracowanie
własne na podstawie danych GUS).

Na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. zastosowano poniższy podział gruntów
wchodzących w skład gospodarstw rolnych na kategorie:





Grunty rolne w dobrej kulturze
 pod zasiewami
 grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi
 uprawy trwałe (w tym sady)
 ogrody przydomowe
 łąki trwałe
 pastwiska trwałe
Pozostałe użytki rolne
Lasy i grunty leśne
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Pozostałe grunty

Strukturę wykorzystania gruntów w gospodarstwach rolnych gminy Ujsoły z uwzględnieniem
powyższych klas przedstawia rycina 5.15. Przy czym w gminie Ujsoły nie występują klasy: uprawy
trwałe (w tym sady) i ogrody przydomowe.
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Ryc. 5.15. Struktura wykorzystania gruntów w gospodarstwach rolnych gminy Ujsoły. Na wykresie dla każdej
kategorii przedstawiono wartość bezwzględną (powierzchnia w ha) i jej udział procentowy w całkowitej
powierzchni gospodarstw rolnych w gminie (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Udział w programie rolnośrodowiskowym
W 2012 r. w gminie Ujsoły właściciele zaledwie 3 gospodarstw rolnych uczestniczyli w programie
rolnośrodowiskowym (tab. 5.2.).

Tab. 5.2. Udział w programie rolnośrodowiskowym w gminie Ujsoły w 2012 r. (źródło: Urząd Gminy Ujsoły).
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Pakiet
Pakiet 3.2.1. ekstensywna gospodarka łąk i pastwisk łącznie
z pakietem 2. rolnictwo ekologiczne
Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne
Pakiet 3.2.1. ekstensywna gospodarka łąk i pastwisk

Liczba gospodarstw
1

Powierzchnia [ha]
48,14

1
1

3,13
10,61

Lasy
Karpaty są obszarem Polski o szczególnie dużej lesistości. W porównaniu z zalesieniem całego kraju
i województwa śląskiego na poziomach 29 i 32 proc. odpowiednio , obszar polskich Karpat w 41 proc.
pokryty jest przez lasy. Gminę Ujsoły charakteryzuje jeszcze wyższy poziom zalesienia – w 2011 r.
grunty leśne zajmowały tu 8028 ha (71 proc. powierzchni gminy; ryc. 5.16).
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Ryc. 5.16. Zalesienie (procent powierzchni zajętej przez grunty leśne) gminy Ujsoły, Polski, woj. śląskiego oraz
gmin regionu polskich Karpat w 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

W gminie Ujsoły przeważająca część lasów – 87 proc. –jest własnością Skarbu Państwa. Podobnie
wygląda sytuacja w całej Polsce czy w regionie, w którym położona jest gmina (woj. śląskie i Karpaty;
ryc. 5.17).
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Ryc. 5.17. Struktura własności lasów w 2011 r. w gminie Ujsoły, woj. śląskim, gminach regionu Karpat oraz
Polsce. Na diagramach podano procent, jaki stanowią poszczególne formy własności w całkowitej powierzchni
lasów (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Planowanie przestrzenne w gminie
W 2012 r. cała powierzchnia gminy Ujsoły objęta była miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Obowiązujący akt prawa miejscowego regulujący planowanie przestrzenne w gminie
wprowadzony został uchwałą nr XIV/81/2004 Rady Gminy w Ujsołach z dn. 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujsoły.
Posiadanie przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi m.in. istotne
ułatwienie w podejmowaniu decyzji związanych z inwestycjami.

5.5. Infrastruktura społeczna w gminie
Instytucje publiczne
Na terenie gminy Ujsoły działa 1 przedszkole publiczne w Ujsołach, 4 szkoły podstawowe w: Ujsołach,
Złatnej, Soblówce i Glince, a także 1 gimnazjum w Ujsołach. Ponadto w Ujsołach znajduje się Gminna
Biblioteka Publiczna.
Do szkół podstawowych w gminie Ujsoły w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 251 uczniów, a do
gimnazjum 146 (źródło: Urząd Gminy Ujsoły).
Spośród instytucji publicznych znajdujących się na terenie gminy warto oprócz Urzędu Gminy
wymienić: Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach, Zakład Usług Komunalnych w Ujsołach oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach.
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Organizacje pozarządowe
Na terenie gminy Ujsoły działa kilka organizacji pozarządowych. Wśród nich warta wymienienia jest
Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj – stowarzyszenie zarejestrowane w 2008 r. w odpowiedzi na
program Leader Plus. Stowarzyszenie zrzesza 10 gmin powiatu żywieckiego: Czernichów, Jeleśnia,
Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy – Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka
i jedną gminę powiatu cieszyńskiego Istebną. Głównym celem działania jest ożywienie gospodarcze
i społeczne regionu.
Nową organizacją pozarządową działająca na terenie już tylko gminy Ujsoły jest Stowarzyszenie
Gazdowie Doliny Cichej założone w 2011 r. Jednym z celów organizacji jest wspieranie działań na
rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Ponadto na terenie gminy działają ochotnicze straże pożarne w Ujsołach, Złatnej, Glince i Soblówce
oraz LKS Muńcuł Ujsoły.
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6. Kluczowe siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt i roślin
występujące na terenie gminy
Opracowanie: Rafał Bobrek
Największe walory przyrodnicze gminy Ujsoły to krajobraz stosunkowo wysokich (jak na warunki
Beskidów) gór z bogatą florą i fauną oraz dobrze zachowanymi górskimi siedliskami. Ochronie
podlega tu łącznie 19 typów siedlisk przyrodniczych oraz 28 gatunków zwierząt i roślin zagrożonych
w skali Unii Europejskiej (wymienionych w załącznikach: I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz
I Dyrektywy Ptasiej). Najważniejsze siedliska przyrodnicze, chronione tu w ramach sieci Natura
2000, to kwaśne i żyzne buczyny, górskie bory świerkowe, oraz użytkowane ekstensywnie górskie
łąki świeże. Mniejsze powierzchnie zajmują cenne ziołorośla, jaworzyny i lasy łęgowe. Zamieszkują
je rzadkie gatunki zwierząt, roślin i grzybów, w tym takie flagowe gatunki jak wilk, ryś, głuszec czy
dzięcioły – trójpalczasty i białogrzbiety. Rozległe obszary górskich lasów pokrywające większą część
powierzchni gminy stanowią część naturalnego korytarza ekologicznego (jako tzw. obszar
węzłowy), zapewniającego miejsce do życia i umożliwiającego przemieszczanie się wielu gatunkom
zwierząt, w tym także wymienionym powyżej dużym ssakom drapieżnym.

6.1. Obszary Natura 2000 i ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym
Na terenie gminy Ujsoły położone są fragmenty dwóch obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 (mapa 1.)
Jest to 1 obszar siedliskowy (obszar mający znaczenie dla Wspólnoty):
1. Beskid Żywiecki PLH240006
oraz 1 obszar ptasi (obszar specjalnej ochrony ptaków):
2. Beskid Żywiecki PLB240002
Oprócz tego, na obszarze gminy zlokalizowana jest cześć obszaru IBA (Important Bird Area) Beskid
Żywiecki, czyli ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym, która na obszarze gminy Ujsoły
w większości pokrywa się swymi granicami z wymienionymi obszarami Natura 2000 (mapa 1).
Poniżej przedstawiono charakterystykę walorów przyrodniczych i przedmiotów ochrony tych
obszarów.
Beskid Żywiecki PLH240006
Duży, górski obszar (ponad 35 tys. ha) obejmujący swym obszarem większą część gminy
Ujsoły i wykraczający daleko poza jej granice. Obejmuje on trzy główne grupy górskie Beskidu
Żywieckiego: Wielkiej Raczy, Lipowskiej-Romanki i Pilska. Szata roślinna zróżnicowana –
ok. 75 % ostoi pokrywają lasy (iglaste i liściaste), ale znaczną powierzchnię mają też cenne
siedliska nieleśne – górskie łąki i pastwiska. Osobliwością obszaru są górskie torfowiska.
Bogata flora (ok. 1000 gatunków) i fauna – liczne są tu gatunki górskie.
W obszarze tym ochronie podlega:
 19 typów siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej:
kod siedliska
nazwa
3220
Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
4060
Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)
4070
Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)
4080
Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum
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6230
6430
6510
6520
7110
7140
7230
8310
9110
9130
9140
9180
91D0
91E0
9410

lapponum, Salicetum silesiacae)
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium)
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z ScheuchzerioCaricetea)
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum)
Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosiPinetum)
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion)
Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)
Spośród siedlisk otwartych szczególnie cenne są tu ekstensywnie użytkowane łąki świeże
i ziołorośla górskie i nadrzeczne, natomiast wśród siedlisk leśnych wyróżniają się dobrze
zachowane buczyny, górskie jaworzyny, bory świerkowe oraz łęgi nadrzeczne.

 18 gatunków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej:
kod gatunku
nazwa
1324
nocek duży Myotis myotis
1352
wilk Canis lupus
1354
niedźwiedź brunatny Ursus arctos
1355
wydra Lutra lutra
1361
ryś euroazjatycki Lynx lynx
2612
darniówka tatrzańska Microtus tatricus
1166
traszka grzebieniasta Triturus cristatus
1193
kumak górski Bombina variegata
2001
traszka karpacka Triturus montandoni
1096
minóg strumieniowy Lampetra planeri
1149
koza Cobitis taenia
1163
głowacz białopłetwy Cottus gobio
2503
brzanka Barbus peloponnesius
4014
biegacz urozmaicony Carabus variolosus
1381
widłoząb zielony Dicranum viride
4070
dzwonek piłkowany Campanula serrata
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4109
4116

tojad morawski Aconitum firmum ssp. moravicum
tocja karpacka Tozzia carpathica
Najcenniejsze są tu stanowiska rzadkich roślin – jedno z 4 w kraju miejsc, gdzie występuje
tojad morawski i tocja karpacka. Prócz tego, jest to jedno z 3 miejsc, gdzie występuje
endemiczny dla Karpat drobny gryzoń – darniówka tatrzańska. (UWAGA – wszystkie poza
gminą Ujsoły!) Obszar jest także ostoją niedźwiedzia, wilka i rysia.

Beskid Żywiecki PLB240002
Duży obszar (prawie 35 tys. ha) ochrony ptaków, chroniący rozległe, górskie kompleksy
leśne, poprzecinane łąkami, pastwiskami i dolinami licznych potoków. Swym zasięgiem
obejmuje prawie całą gminę Ujsoły. W obszarze stwierdzono tu co najmniej 24 gatunki
ptaków z zał. I Dyrektywy Ptasiej, a 12 gat. znalazło się w „Polskiej czerwonej księdze
zwierząt”. Szczególnie cenna jest silna populacja zagrożonego w skali kraju leśnego kuraka –
głuszca. Dla orła przedniego jest to najbardziej na zachód wysunięte stanowisko lęgowe na
terenie Polski. Jest to również bardzo ważna ostoja rzadkich gatunków dzięciołów
(zielonosiwego, białogrzbietego i trójpalczastego) oraz derkacza – gatunku związanego
z łąkami i pastwiskami. Z gatunków nie wymienionych w zał. I Dyrektywy Ptasiej, licznie
występuje tu drozd obrożny – gatunek związany z lasami w wyższych partiach gór.
W obszarze tym ochronie podlega:
 10 gatunków z zał. I Dyrektywy Ptasiej:
kod gatunku
nazwa
A091
orzeł przedni Aquila chrysaetos
A108
głuszec Tetrao urogallus
A122
derkacz Crex crex
A215
puchacz Bubo bubo
A217
sóweczka Glaucidium passerinum
A220
puszczyk uralski Strix uralensis
A223
włochatka Aegolius funereus
A234
dzięcioł zielonosiwy Picus canus
A239
dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
A241
dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
 5 gat. ptaków migrujących, niewymienionych w zał. I DP
kod gatunku
nazwa
A259
siwerniak Anthus spinoletta
A261
pliszka górska Motacilla cinerea
A264
pluszcz Cinclus cinclus
A282
drozd obrożny Turdus torquatus
A344
orzechówka Nucifraga caryocatactes

6.2. Inne formy ochrony przyrody
Spośród innych form obszarowej ochrony przyrody na terenie gminy Ujsoły zlokalizowane są:
Rezerwaty przyrody
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Dziobaki (13,06 ha; leśny) – chroni dobrze zachowany fragment drzewostanów żyznej
buczyny karpackiej oraz jaworzyny ziołoroślowej,
Lipowska (63,00 ha; leśny) – obejmuje torfowiska wysokie oraz fragmenty górnoreglowego
boru świerkowego Plagiothecio-Piceetum tatricum,
Muńcoł (45,20 ha; florystyczny) – chroni żyzną buczynę karpacką (rzadkiego podzespołu
Dentario glandulosae-Fagetum corydaletosum) z obfitym stanowiskiem śnieżyczki
przebiśnieg Galanthus nivalis,
Oszast (48,80 ha; leśny) – utworzony w celu ochrony dolnoreglowego lasu bukowo-jodłowoświerkowego,

Żywiecki Park Krajobrazowy
Obejmuje on najcenniejsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym fragmenty Beskidu
Żywieckiego (grupa Wielkiej Raczy z pasmem Zwardońskim (1236 m n.p.m.), Rycerzowa
z pasmem Ujsolskim oraz grupa Pilska z pasmem Romanki (1336 m n.p.m.) i grzbietem Pilska.
Porośnięty jest lasami różnych typów – zarówno dolnoreglową buczyną karpacką, jak
i górnoreglowym borem świerkowym. W najwyższych partiach Pilska występują także
subalpejskie zarośla kosodrzewiny.

6.3. Wybrane siedliska i gatunki, kluczowe na obszarze gminy
Poniżej przedstawiono wybrane kluczowe siedliska i gatunki, dla zachowania których obszary
chronione na terenie gminy są wyjątkowo istotne. Te (a także wszystkie inne, wymienione
powyżej) siedliska i gatunki zagrożone są w skali Unii Europejskiej. Aby efektywnie je chronić
państwa członkowskie UE powołują obszary Natura 2000. Ich ochrona na terenie gminy Ujsoły
ma więc znacznie szerszy, ogólnoeuropejski wymiar.
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
Lasy liściaste i mieszane, obejmujące bukowe, a w górach bukowo-jodłowe i bukowojodłowo-świerkowe drzewostany rosnące na żyznych siedliskach, z reguły na glebach
o odczynie neutralnym lub słabo kwaśnym i z dominacją w runie gatunków typowych dla
lasów liściastych.
Kluczowe działania ochronne:
 wyłączenie części powierzchni siedliska z użytkowania gospodarczego i ochrona
bierna,
 na pozostałym obszarze – prowadzenie gospodarki leśnej w sposób zapewniający
utrzymanie zróżnicowania wiekowo-przestrzennego drzewostanu i naśladujący jego
naturalną dynamikę,
 popieranie i utrzymywanie naturalnego składu gatunkowego zbiorowiska w lasach
gospodarczych.
Górskie bory świerkowe (Piceion abietis)
Górnoreglowe bory świerkowe i dolnoreglowe świerkowo-jodłowe z domieszką buka, na
podłożu ubogim w węglan wapnia.
Kluczowe działania ochronne:
 dla borów górnoreglowych – brak użytkowania gospodarczego i ochrona bierna,
 dla borów dolnoreglowych – zapewnienie zróżnicowanej struktury wiekowej
drzewostanów.
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Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
Są to antropogeniczne, wysokoproduktywne, bogate florystycznie zbiorowiska użytków
zielonych na żyznych, świeżych (niezbyt wilgotnych i niesuchych) glebach mineralnych bez
śladów zabagnienia, użytkowane kośnie. Cechuje je udział takich traw jak rajgras wyniosły,
kupkówka pospolita czy konietlica łąkowa. W runi znaczny udział mają byliny z rodziny
baldaszkowatych, a także rośliny dwuliścienne o barwnych kwiatach.
Kluczowe działania ochronne:
 utrzymanie stałego, ekstensywnego użytkowania łąki (kośnego i/lub pastwiskowego).
Rodzaje, intensywność, częstotliwość i terminy zabiegów powinny być dostosowane
do podtypu zbiorowiska,
 właściwe planowanie przestrzenne np. nie przeznaczanie pod zalesienia.
tocja karpacka Tozzia carpathica
Dwu- do kilkuletnia roślina kwiatowa, która w początkowym okresie życia jest pasożytem,
a później, po wykształceniu zielonego pędu, przechodzi do półpasożytniczego trybu życia.
Rośnie w ziołoroślach, na obszarach źródliskowych i nad potokami, wyłącznie w górach.
Kwitnie na żółto w okresie od czerwca do sierpnia.
Kluczowe działania ochronne:
 zachowanie w niezmienionym stanie siedlisk tocji (ochrona bierna),
 ochrona całości zbiorowiska roślinnego, w którym gatunek występuje.
darniówka tatrzańska Microtus tatricus
Niewielki gryzoń z rodziny myszowatych, endemiczny dla Karpat, zamieszkujący tereny
górskie o bujnym runie, pokrytych rumoszem skalnym, chętnie w pobliżu potoków, od borów
reglowych aż do piętra hal. Aktywna w porze nocnej, wykorzystuje nory wykopane przez inne
gryzonie lub szczeliny w rumoszu skalnym. Jest roślinożerna – chętnie zjada owoce, nasiona
i zielone części roślin.
Kluczowe działania ochronne:
 ochrona siedlisk zasiedlanych przez darniówkę: wysokogórskich ziołorośli,
kosodrzewiny i borów świerkowych z jarząbem zwyczajnym.
 zapobieganie fragmentacji siedlisk – wysoko w górach dotyczącej np. budowy
nowych szlaków turystycznych.
 w razie zaniku stanowisk gatunku – przeprowadzenie reintrodukcji.
brzanka Barbus peloponnesius
Niewielka ryba z rodziny karpiowatych, zasiedlająca górne biegi czystych rzek o dużym
spadku, w Polsce prawie wyłącznie w dorzeczu górnej Wisły i jej karpackich dopływach, oraz
w dorzeczu Sanu. Preferuje dno kamieniste i żwirowate, prowadzi osiadły tryb życia.
Kluczowe działania ochronne:
 właściwe zarządzanie zasobami wodnymi w celu zachowania nieuregulowanych,
drożnych cieków, w których bytują brzanki,
 utrzymanie krzaczastych zarośli wiklinowych wzdłuż brzegów rzek,
 przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód,
 wprowadzenie dla brzanki okresu ochronnego lub wręcz ustalenie całorocznego
zakazu połowu.
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wilk Canis lupus
Duży ssak drapieżny z rodziny psowatych, żyjący w grupach rodzinnych (watahach).
Pojedyncza wataha zajmuje terytorium ok. 150-300 km2, w obrębie którego poluje głównie
na duże ssaki kopytne, będące podstawą diety wilków. W Polsce wilki zamieszkują głównie
Karpaty, Roztocze, Polesie Lubelskie oraz Puszcze północno-wschodniej Polski.
Kluczowe działania ochronne:
 wyznaczenie i ochrona sieci korytarzy ekologicznych łączących miejsca występowania
tego gatunku w Polsce, a także odpowiednie planowanie i realizacja inwestycji
związanych z rozwojem infrastruktury drogowej w kraju,
 tworzenie stref ochronnych w miejscach rozrodu, ograniczenie tam penetracji
ludzkiej,
 przeciwdziałanie konfliktom z hodowcami zwierząt gospodarskich w miejscach
występowania wilków, edukacja ekologiczna,
 egzekwowanie ochrony gatunkowej, walka z kłusownictwem.
derkacz Crex crex
Zasiedla otwarte i półotwarte tereny rolnicze użytkowane ekstensywnie, porośnięte wyższą
roślinnością zielną, łąki, turzycowiska, nieużytki, uprawy zbóż i rzepaku.
Kluczowe działania ochronne:
 przeciwdziałanie utracie siedlisk – utrzymanie ekstensywnego gospodarowania na
terenach rolnych, sprzyjającego derkaczowi (np. opóźnianie daty pierwszego pokosu
łąk),
 utrzymanie przestrzennego i czasowego zróżnicowania wykonywania zabiegów
agrotechnicznych pomiędzy działkami stanowiącymi jeden kompleks łąk,
 przyjazny ptakom sposób wykonywania pokosu łąk (koszenie od środka działki na
zewnątrz, stosowanie wypłaszaczy lub koszenie ręczne), zmniejszający ich
bezpośrednią śmiertelność (szczególnie piskląt).
głuszec Tetrao urogallus
Największy i najrzadszy z kuraków leśnych. Głuszce odbywają widowiskowe toki w leśnych
ostępach puszcz borów południa i wschodu kraju. Zamieszkuje rozległe kompleksy borów
i lasów mieszanych na nizinach (bory sosnowe) a w górach bory świerkowe z udziałem jodły
do wysokości 1500 m n.p.m. Szczególnie odpowiadają mu lasy z bogato rozwiniętą warstwą
runa i podszytu. Obecnie jeden z najsilniej zagrożonych wymarciem gatunków ptaków
w kraju.
Kluczowe działania ochronne:
 zapewnienie ptakom spokoju w okresie toków (egzekwowanie ochrony strefowej,
czasowe zamykanie szlaków turystycznych),
 właściwa polityka inwestycyjna na obszarach występowania głuszca, nie powodująca
utraty siedlisk dogodnych dla tego gatunku,
 redukcja liczebności drapieżników (lis, kuny, dzik).
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7. Kierunki rozwoju turystyki w gminie Ujsoły
Opracowanie: Robert Pawlusiński, Katarzyna Śliwa-Martinez
Podsumowanie
Zrównoważony rozwój turystyki jest jednym z potencjalnych kierunków rozwoju społecznogospodarczego Karpat. Wiele karpackich miejscowości od długiego czasu umiejętnie wykorzystuje
swoje atuty i w oparciu o nie rozwija lokalną gospodarkę turystyczną. Jednak wiele gmin z tego
obszaru wciąż nie dostrzega tkwiącego w nich potencjału turystycznego. Celem strategii jest
wskazanie możliwych dróg rozwoju turystycznego jako alternatywnego kierunku ich rozwoju
społeczno-gospodarczego. Jednocześnie szczególny nacisk położony jest na wybór takich form
rozwoju turystyki, które kultywować będą zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych tego
regionu.
Gmina Ujsoły posiada swoiste walory stanowiące podstawę do rozwoju turystycznego, takie
jak górski krajobraz z licznymi szczytami wznoszącymi się ponad 1000 m n.p.m, duża lesistość,
zachowane tradycje i zwyczaje lokalne, oraz zaplecze noclegowe i sportowo-rekreacyjne. W oparciu
ote elementy można kształtować ofertę pobytową gminy z zakresu agroturystyki, powiązanej
z aktywnym wypoczynkiem, czy poznawaniem tradycji pasterskich. Rozwój turystyki w gminie Ujsoły
należy postrzegać jako proces długofalowy. Niezbędne jest podjęcie działań na rzecz wypracowania
kompleksowej oferty turystycznej gminy, wyboru wiodących produktów turystycznych gminy, oraz
silnej promocji turystycznej. W strategii przyjęto trzy główne cele rozwojowe: 1) wykreowanie
kompleksowej oferty turystycznej na bazie posiadanych zasobów turystycznych, 2) rozwój bazy
agroturystycznej, 3) promocja turystyczna gminy. Ich realizacja powinna przyczynić się do zwiększenia
roli turystyki w gospodarce gminy.

7.1. Założenia wstępne
Wymierne korzyści ekonomiczne z turystyki osiągane przez wiele regionów i miejscowości
w powiązaniu z prognozowanym trwałym wzrostem popytu na usługi i dobra turystyczne, sprawiają,
że turystyka jest coraz częściej postrzegana jako jeden z potencjalnych kierunków rozwoju społecznogospodarczego wielu miejscowości i regionów w Polsce, w tym obszarów wiejskich i górskich.
Aktywizacja tego sektora stwarza szansę na osiągnięcie wielu pozytywnych zmian, nie tylko natury
ekonomicznej, ale także społecznej. Szczególne znaczenie ma to w przypadku obszarów górskich,
w tym Karpat, które ze względu na istniejące uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe, długie
tradycje w recepcji ruchu turystycznego są predysponowane do rozwoju tego kierunku lokalnej
gospodarki.
Celem strategii jest wskazanie możliwych dróg rozwoju turystycznego wybranych gmin
karpackich o dużym potencjale przyrodniczym i kulturowym jako alternatywnego kierunku ich
rozwoju społeczno-gospodarczego. Przyjęto, że kierunki rozwoju turystyki będą oparte głównie na
zasobach przyrodniczych i kulturowych i pozostawać będą w zgodzie z ideą zrównoważonego
rozwoju. Proponowana ścieżka rozwoju oprócz wskazania możliwości nowych źródeł dochodu dla
mieszkańców i stworzenia nowych miejsc pracy, będzie miała na celu podjęcie działań
ukierunkowanych na zachowanie walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego,
które traktowane są w kategoriach nadrzędnego dobra tego obszaru. Autorzy, w oparciu o dokonaną
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diagnozę stanu obecnego i posiadanych zasobów, określą wizję i cele rozwoju turystycznego gmin,
wskazując jednocześnie programy działań umożliwiające osiągnięcie pożądanego stanu.
Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego gmin (uwagi ogólne)
Turystyka jest jednym z najważniejszych działów gospodarki światowej. Wytwarza 9% globalnego
produktu krajowego brutto i związane jest z nim co jedenaste miejsce pracy (Tourism Highlights
UNWTO, 2013). Obecnie notuje się w skali świata już ponad 1 mld podróży zagranicznych (dla
porównania w 1950 r. – 25 mln) i 5-6 mld podróży krajowych rocznie (Tourism Highlights UNWTO,
2013). W ciągu najbliższych dwudziestu lat liczba zagranicznych podróży turystycznych ma wzrosnąć
o 80%, dynamicznie ma rozwijać się także turystyka krajowa. W Polsce wzrost znaczenia
gospodarczego sektora turystyki obserwuje się od lat 90. XX wieku. Nasz kraj odwiedza obecnie
14,8 mln turystów zagranicznych (Tourism Highlights UNWTO, 2013), a w turystyce krajowej notuje
się rocznie ponad 30 mln podróży (Instytut Turystyki w Warszawie 2012), z czego ok. połowę
stanowią podróże długoterminowe (dłuższe niż 4 dni). Sektor ten wytwarza 5% krajowego produktu
brutto i kreuje ok. 4,8% ogółu miejsc pracy w Polsce (WTTC 2013). Łączne wpływy sektora
turystycznego i działalności okołoturystycznych wyniosły w 2012 r. 80,4 mld złotych (WTTC 2013).
Coraz większy udział w tych dochodach ma turystyka krajowa (ok. 25%).
Turystyka jest ważnym czynnikiem zmian gospodarczych na poziomie lokalnym, regionalnym
i krajowym. W oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe, które w wielu przypadkach są wciąż
słabo wykorzystywane w polityce rozwoju lokalnego, można osiągnąć wymierne korzyści
ekonomiczne. Na podstawie licznych obserwacji można stwierdzić, że turystyka przyczynia się
znacząco do pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości, wpływa na wzrost zatrudnienia nie tylko
w sektorze turystycznym, ale także okołoturystycznym. W efekcie może ona doprowadzić do
zahamowania odpływu młodych ludzi do miast w celu podjęcia pracy, co jest istotnym problemem na
obszarach wiejskich. Popyt generowany przez turystów pozwala przetrwać, a nawet znacząco
rozwijać się wielu tradycyjnym rodzajom działalności gospodarczej. Turystyka stwarza m.in. szansę na
podtrzymanie działalności rolniczej (turyści jako ważna grupa odbiorców płodów i produktów
rolnych) czy rękodzieła oraz innych lokalnych produktów. Niejednokrotnie jest impulsem do
odrodzenia się zapomnianych (czy zaniedbanych) przez lokalną społeczność kierunków
gospodarowania. Przykładem może być odrodzenie się pasterstwa w górach, które w znacznej mierze
bazuje na dochodach uzyskiwanych od turystów.
Turystyka prowadzi także do istotnych przemian w sferze społecznej, wśród których wymienić należy
zmianę postaw lokalnej społeczności, poczucie dumy z miejsca zamieszkania, większą otwartość na
świat, zdolność do przyswajania nowych idei i rozwiązań, a także aktywizację zawodową wielu grup
społecznych (m.in. kobiet, które np. na obszarach wiejskich odgrywają główną rolę w inicjowaniu
przedsięwzięć turystycznych i agroturystycznych). Zmianie ulega także spojrzenie na lokalne zasoby
przyrodnicze i kulturowe, które mieszkańcy zaczynają postrzegać w kategoriach „majątku
regionu/miejscowości” i o ochronę których zaczynają coraz bardziej zabiegać. Dzięki turystyce rośnie
świadomość ekologiczna mieszkańców wyrażana w większej dbałości o środowisko przyrodnicze
w miejscu zamieszkania. Coraz żywiej kultywowane są lokalne tradycje. Rozwój turystyki wymaga
dbałości o przestrzeń publiczną, której użytkownikami stają się także turyści. Efektem tego jest m.in.
estetyzacja przestrzeni miejscowości, a także poprawa stanu infrastruktury technicznej.

42

Wskazując na korzyści osiągane dzięki rozwojowi turystyki, nie należy zapominać o możliwych
negatywnych jej skutkach. Nieprzemyślany i chaotyczny rozwój sektora turystycznego, oparty na
założeniu intensywnej eksploatacji istniejących walorów turystycznych oraz maksymalizacji zysków
może w krótkim okresie czasu przyczynić się do utraty atrakcyjności turystycznej danego miejsca,
a tym samym ponownie wywołać problemy natury społeczno-gospodarczej. Warto w tym miejscu
podkreślić, że korzyści czerpane z turystyki powinny służyć do pobudzenia innych sektorów lokalnej
gospodarki. Doświadczenia wielu regionów świata, które uzależniły się gospodarczo od turystyki
wskazują, że w okresach zahamowania popytu turystycznego, bardzo szybko tracą one stabilność
gospodarczą.
Zrównoważona turystyka
Współcześnie za pożądany model rozwoju turystyki przyjmuje się koncepcję bazująca na idei
zrównoważonego rozwoju. Podstawę koncepcji turystyki zrównoważonej stanowi więc osiągnięcie
harmonii między potrzebami turystów, środowiska naturalnego i lokalnych społeczności (Niezgoda
2006). Zakłada ona wykorzystanie zasobów przyrody, przy jednoczesnym zachowaniu ich naturalnego
charakteru, nie naruszanie tożsamości kulturowej społeczności lokalnych, ich zwyczajów, stylu życia,
a jednocześnie zapewnianie mieszkańcom udziału w dochodach z turystyki (Kurek 2004). Ten model
rozwojowy turystyki przejawia się (Mika 2007) m.in. w:
 dążeniu do zapewnienia turystom wysokiego poziomu satysfakcji z pobytu w danym miejscu,
 korzystaniu w sposób umiarkowany z zasobów środowiska przyrodniczego, przy
jednoczesnym podtrzymaniu podstawowych procesów ekologicznych,
 ograniczaniu negatywnych skutków społecznych turystyki,
 szanowaniu odrębności społeczno-kulturowej miejscowych społeczności, ochronie
dziedzictwa kulturowego oraz wspomaganiu międzykulturowego zrozumienia i tolerancji,
 opracowaniu planów rozwoju turystyki z punktu widzenia korzyści dla lokalnej społeczności,
 popieraniu inicjatyw przynoszących korzyści społeczno-ekonomiczne dla regionów, takie jak:
miejsca pracy, poprawa infrastruktury społecznej, a także wspomaganie walki z ubóstwem,
 doprowadzenie do ścisłego powiązania turystyki z gospodarką lokalną i podjęcie działań
ograniczających odpływ dochodów z turystyki,
 kształcenie miejscowej ludności w zawodach związanych z usługami turystycznymi
i produkcją na potrzeby turystyki,
 wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw w miejscowościach turystycznych.
Turystyka zrównoważona jest pewną ideą, wzorcem postępowania. Nie wskazuje
bezpośrednio określonych form aktywności turystycznej, ale raczej sposób postępowania w związku
z rozwojem turystyki. Zgodnie z tą koncepcją działalność turystyczna musi być prowadzona w taki
sposób, aby chronić te zasoby, dzięki którym funkcjonuje, tj.: przyrodę i lokalne społeczności. Może
ona być realizowana w różnych formach pod warunkiem, że nie będą one miały wybitnie masowego
charakteru i nie będą pozostawać w konflikcie zarówno z środowiskiem przyrodniczym, jak
i społecznościami lokalnymi. Należy podkreślić, że szczególnie podatne na negatywne skutki
masowych form turystyki jest środowisko przyrodnicze gór. Zbyt intensywny rozwój turystyki
w krótkim okresie może prowadzić do niedoborów wody pitnej (nie tylko zbyt duży pobór na
potrzeby konsumpcyjne, ale także gospodarcze związane z turystyką– np. sztuczne naśnieżanie
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stoków narciarskich), degradacji siedlisk roślin i zwierząt, utraty naturalnego krajobrazu,
zanieczyszczenia powietrza i wody oraz znacząco obniżać komfort życia lokalnej społeczności.
W oparciu o miejscowy potencjał przyrodniczy i kulturowy na obszarach wiejskich można
rozwijać wiele form turystyki w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Pozostają one w ścisłym
związku z nowym modelem turystyki 3 x E (entertainment, excitement, education; przeciwieństwo
tradycyjnego modelu turystyki 3 x S – słońce, piasek, morze), wedle którego przewodnią rolę
w zachowaniach turystycznych odgrywać będzie aktywność ruchowa, przeżycia emocjonalne,
przygody, rozrywka, zabawa – połączone z elementami edukacyjnymi. Zaliczyć można do nich m.in.:
- agroturystykę i pobyty w gospodarstwach ekologicznych - rosnąca popularność wypoczynku na wsi
wiążę się z potrzebą poszukiwania alternatywnych miejsc wypoczynku, z dala od przeinwestowanych
centrów turystycznych. Do podstawowych potrzeb turystów należą tutaj chęć pobytu w miejscach
ustronnych o nieskażonym środowisku, które zapewniają ciszę i spokój, możliwość kontemplacji
przyrody, a także bezpośredni kontakt z miejscową społecznością. Produkt agroturystyczny powinien
mieć charakter kompleksowy i obejmować obok zakwaterowania w odpowiednio do tego
przygotowanym gospodarstwie także szereg dodatkowych atrakcji związanych z życiem codziennym
wsi, zwyczajami, tradycjami żywieniowymi. Z agroturystyką wiąże się także zapotrzebowanie na
miejscowe produkty rolne, w tym także żywność ekologiczną. Ta forma turystyki jest szczególnie
popularna wśród rodzin z dziećmi.
- turystykę aktywną (kwalifikowaną) - do korzystnych z punktu widzenia środowiska przyrodniczego
aktywnych form wypoczynku należą między innymi turystyka piesza, turystyka rowerowa, turystyka
konna, narciarstwo biegowe, narciarstwo skitourowe, spływy kajakowe górskimi rzekami. Produkty te
mogą funkcjonować niezależnie bądź w ścisłym powiązaniu z agroturystyką. Należy podkreślić, że
rozwój większości z nich uwarunkowany jest podjęciem odpowiednich działań inwestycyjnych
w zakresie infrastruktury, które jednak jak wcześniej wskazano, powinny być planowane w sposób
nienaruszający dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.
- turystykę kulturową – turystyka bazująca na dziedzictwie kulturowym mieszkańców. Obejmuje
podróże w celu poznawania miejsc i obiektów o wartości historycznej, artystycznej i kulturowej oraz
także uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Turystyce kulturowej sprzyjają coraz popularniejsze
tematyczne szlaki dziedzictwa kulturowego. Dużym zainteresowaniem turystów cieszą się warsztaty
z zakresu rękodzielnictwa, tradycji kulinarnych itp.
- turystykę szczególnych zainteresowań (specjalistyczną) - jedną z jej form jest turystyka
przyrodnicza, która wiąże się ona z odwiedzaniem z pobudek poznawczych miejsc cennych pod
względem przyrodniczym. Jej celem mogą być zarówno osobliwości przyrody nieożywionej, zwłaszcza
elementy budowy geologicznej czy rzeźby (geoturystyka), jak i świata roślinnego oraz zwierzęcego
(m.in. turystyka ornitologiczna). Turystyka przyrodnicza wykazuje silne związki z edukacją
ekologiczną. Obserwuje się tworzenie centrów edukacji w zakresie tradycyjnej gospodarki wiejskiej,
gdzie w ramach zwierzyńców prezentowane są zwierzęta hodowlane (znane młodym ludziom już
tylko z programów telewizyjnych).
Zrównoważony rozwój turystyki to rozwój bazujący na zasobach całego regionu, a nie tylko zasobach
własnych gminy. Oferta turystyczna poszczególnych gmin powinna być powiązana z ofertą
obszarów sąsiednich i razem tworzyć spójny regionalny produkt turystyczny oparty na dziedzictwie
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przyrodniczym i kulturowym regionu. W budowie produktu turystycznego należy bazować na idei
sieci partnerskich. Tylko współpraca ościennych jednostek pozwoli na stworzenie konkurencyjnej
oferty turystycznej.
Turystyka jako kierunek rozwoju Karpat
Region Karpat należy do najcenniejszych pod względem przyrodniczym i kulturowym
fragmentów naszego kraju (Warszyńska 1995). Unikatowość i różnorodność świata przyrody górskiej
Karpat w połączeniu z bogatą kulturą mieszkańców tych ziem stwarzają korzystne warunki do
rozwoju turystyki.
Głównym atutem turystycznym Karpat jest środowisko przyrodnicze, a zwłaszcza rzeźba
terenu, korzystnie oddziałujący na człowieka górski klimat, bogactwo wód mineralnych, rozległe
połacie lasów oraz wielość gatunków świata roślin i zwierząt. Około 70% powierzchni Karpat Polskich
stanowią obszary chronione, w tym 6 parków narodowych, 13 parków krajobrazowych, 86
rezerwatów przyrody (Zawilińska 2005). Funkcja ochrony przyrody w znacznej mierze determinuje
turystykę jako jeden z kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego polskich Karpat.
O atrakcyjności turystycznej Karpat decyduje także malowniczy krajobraz wsi karpackich.
Odzwierciedla się on w dużym udziale łąk i pastwisk, zachowanych układach osadniczych wsi, a także
licznych obiektach architektury drewnianej. O randze karpackich zabytków drewnianych świadczyć
może fakt wpisania 14 kościołów i cerkwi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego UNESCO. Swoisty urok posiadają także małe miasteczka karpackie ze
średniowiecznymi układami urbanistycznymi oraz wieloma zabytkowymi obiektami.
Mieszkańcy Karpat wyróżniają się w skali kraju zachowanymi i pielęgnowanymi tradycjami
i zwyczajami lokalnymi. Barwnie obchodzone są tutaj święta religijne i państwowe, wiele wydarzeń
kulturalnych nawiązuje do przeszłości i tradycji. W Karpatach funkcjonuje ok. 120 katolickich
sanktuariów pielgrzymkowych, wśród których wiele ma zasięg ogólnokrajowy.
W oparciu o zasoby wód mineralnych rozwinęła się od XIX w. sieć uzdrowisk karpackich
(łącznie 13 miejscowości o randze uzdrowiska statusowego), wśród których największą renomą cieszą
się Krynica, Szczawnica, Rabka, Piwniczna, Muszyna. Potencjał w zakresie rozwoju działalności
uzdrowiskowej ma także wiele innych miejscowości górskich Karpat.
Rozwojowi turystyki w Karpatach sprzyjają także długie tradycje turystyczne i związany z tym
turystyczno-wypoczynkowy wizerunek. Karpaty stwarzają podstawę dla rozwoju wielu form turystyki
kwalifikowanej, w tym wędrówek pieszych, narciarstwa, turystyki rowerowej, konnej i in. Ze względu
na przygraniczne położenie część Karpat cechują korzystne warunki dla rozwoju turystyki
transgranicznej.
W Karpatach dominuje turystyka krajowa. Region ten skupia ok. 15-20% krajowego ruchu
turystycznego i ok. 5% ruchu zagranicznego. Jest to najczęściej wybierany przez Polaków, po terenach
nadmorskich, celem podróży wypoczynkowych. Większość turystów pochodzi z południowej Polski,
a zwłaszcza z Górnego Śląska, aglomeracji krakowskiej, tarnowskiej oraz rzeszowskiej, co w znacznej
mierze determinuje weekendowy charakter ruchu turystycznego. Dłuższe pobyty są
charakterystyczne dla turystów z środkowej i północnej Polski, w tym m.in. mieszkańców aglomeracji
warszawskiej, którzy stanowią znaczącą grupę w statystykach ruchu turystycznego w Karpatach. Ruch
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turystyczny jest rozłożony nierównomiernie. Głównymi regionami jego koncentracji są Beskid Śląski,
Tatry z Podhalem, Pieniny oraz Beskid Sądecki.
Wiele karpackich miejscowości od długiego czasu umiejętnie wykorzystuje swoje atuty
i w oparciu o nie rozwija lokalną gospodarkę turystyczną. Dotyczy to zwłaszcza wysokogórskiej części
Karpat, która jako pierwsza została spopularyzowana wśród turystów i obecnie odznacza się
stosunkowo dobrze rozbudowaną bazą turystyczną oraz wieloma atrakcjami turystycznymi. Jednak
wciąż wiele rejonów Karpat nie dostrzega tkwiącego w nich potencjału turystycznego i związanych
z tym możliwości osiągnięcia wymiernych korzyści dla lokalnej społeczności i gospodarki.
Turystyka w planach rozwoju społeczno-gospodarczego regionu karpackiego
Zrównoważony rozwój turystyki jako kierunek rozwoju społeczno-gospodarczego Karpat jest
powszechnie akceptowany na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Większość powiatów
i gmin w Karpatach w swoich strategiach i programach rozwoju lokalnego przypisuje turystyce
główną bądź jedną z głównych funkcji społeczno-gospodarczych. Za podstawę jej rozwoju przyjmuje
się ideę zrównoważonego rozwoju turystyki. Znaczenie turystyki w rozwoju gmin karpackich
potwierdzają zapisy strategii województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, w których
turystyce przypisuje się rolę jednego z najważniejszych narzędzi transformacji lokalnych gospodarek
obszarów górskich, w tym zwłaszcza wsi karpackich. Wsparcie dla działań na rzecz rozwoju turystyki
w gminach karpackich zostało potwierdzone w programach operacyjnych tych województw na lata
2014-2020: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Małopolskiego
i Śląskiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.
Wizja rozwoju turystycznego Karpat określona została także w Ramowej konwencji
o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (konwencji karpackiej) – porozumieniu
międzyrządowym zawartym przez siedem krajów karpackich, w tym Polskę, będący odpowiednikiem
wdrożonej wcześniej w Europie Zachodniej – Konwencji Alpejskiej. Wskazuje się w tych
dokumentach, że rozwój turystyki jest kluczowy dla przyszłości całego łańcucha górskiego Karpat
i powinien być promowany na poziomie ogólnokrajowym. W zakresie rozwoju turystyki będzie on
oparty na:
- ustanowieniu planu marketingowego promowania Karpat jako wyjątkowego miejsca, w tym
stworzenia warunków wspierających zrównoważone produkty i usługi turystyczne,
- opracowaniu innowacyjnego systemu zarządzania turystyką na wszystkich poziomach,
w pełni włączając potrzeby miejscowej ludności oraz zachowanie dziedzictwa naturalnego
i kulturowego,
- rozwijaniu potencjału, wiedzy i kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju
i zarządzania turystyką.
Reasumując turystyka jest jedną z dziedzin życia gospodarczego w gminach karpackich,
która w najbliższych latach będzie cieszyć się dużym wsparciem zarówno wśród instytucji
regionalnych, jak i krajowych. Duże znaczenie dla popularyzacji tej formy działalności będą mieć
programy wsparcia finansowego z środków Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że to właśnie gminy
karpackie – jako obszary o dużym potencjale przyrodniczym i kulturowym mogą stać się głównym
beneficjentem środków unijnych przeznaczonych na wsparcie rozwoju sektora gospodarki
turystycznej.
Turystyka jako kierunek rozwoju gminy Ujsoły (kontekst lokalny)
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Położona w zachodniej części polskich Karpat, na obszarze Beskidu Żywieckiego, gmina Ujsoły
jest typową gminą górską, w której warunki środowiska przyrodniczego determinują możliwości
rozwoju społeczno-gospodarczego. Przez wieki podstawą gospodarki na tych ziemiach było
pasterstwo oraz leśnictwo. Po II wojnie światowej wielu mieszkańców (zwłaszcza mężczyzn) łączyło
prowadzenie gospodarstwa rolnego z pracą zawodową w zakładach przemysłowych na Górnym
Śląsku (m.in. codzienne dojazdy do kopalń węgla kamiennego), w Bielsku-Białej, czy w Żywcu.
Obecnie, z uwagi na niską opłacalność produkcji rolniczej (co jest istotne w przypadku gospodarstw
rolnych o małym areale ziemi, typowych dla obszarów górskich) oraz trudne warunki przyrodnicze
prowadzenia działalności rolniczej w górach (górska rzeźba terenu, ostry klimat), coraz powszechniej
odchodzi się od tej formy gospodarowania i poszukuje nowych możliwości zatrudnienia oraz nowych
źródeł dochodów. Niedostateczna liczba miejsc pracy w gminie zmusza mieszkańców do zatrudnienia
poza miejscem zamieszkania, co w przypadku ludzi młodych prowadzi często do emigracji na stałe
(głównie do dużych miast). Aktywizacja nowych sektorów lokalnej gospodarki, w tym zwłaszcza tych,
których rozwój można oprzeć na lokalnych zasobach, stała się jednym z priorytetowych zadań władz
lokalnych. W przypadku gmin wiejskich, o dużym potencjale przyrodniczym, w tym także gminy
Ujsoły, szansę rozwojową stwarza turystyka, która daje możliwość wykorzystania posiadanych
zasobów, nie tylko przyrodniczych, ale także mieszkaniowych czy produkcyjnych tkwiących
w gospodarstwach wiejskich.
Ze względu na swoje peryferyjne położenie oraz cechy środowiska przyrodniczego (w tym
objęcie praktycznie całej gminy obszarowymi formami ochrony przyrody) gmina Ujsoły jest
predysponowana do rozwoju lokalnego poprzez turystykę. Głównymi atutami turystycznymi gminy
są: górskie położenie, malowniczy krajobraz, bodźcowy klimat, duże zalesienie terenu, a także dobrze
zachowane tradycje i zwyczaje ludowe. Mówiąc o możliwościach rozwoju turystyki, należy wskazać
także na dużą atrakcyjność turystyczną sąsiednich gmin oraz bliskość Słowacji. Nie bez znaczenia są
dotychczasowe tradycje w zakresie obsługi ruchu turystycznego, sięgające początków XX wieku.
Postrzeganie turystyki w kategoriach jednego z głównych kierunków rozwoju społecznogospodarczego gminy Ujsoły znajduje potwierdzenie w zapisach lokalnych i ponadlokalnych
dokumentów planistycznych.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły
z 2008 r. zawiera najistotniejsze zadania niezbędne do realizacji w związku z rozwojem turystyki
w gminie, a także wskazuje na szeroki wachlarz potencjalnych form turystyki (turystyka narciarska,
turystyka piesza górska, turystyka rowerowa, turystyka konna, turystyka wspinaczkowa, turystyka
krajoznawczo-kulturowa, ekoturystyka, turystyka rozrywkowa, agroturystyka, turystyka
przygraniczna, turystyka zdrowotna oraz przyjazdy weekendowe właścicieli drugich domów).
Problematykę rozwoju turystycznego gminy Ujsoły podejmuje także Lokalny Plan Rozwoju Obszarów
Gminy Ujsoły na lata 2007-2013, gdzie ujęte zostały zadania o charakterze inwestycyjnym, istotne
z punktu widzenia rozwoju turystyki (w tym zwłaszcza utworzenie geoparku w Glince).
Dokumentami o randze ponadgminnej, odnoszącymi się do rozwoju turystyki w gminie Ujsoły
są: Strategia powiatu żywieckiego oraz Strategia rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”.
W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żywieckiego na
lata 2006 – 2020 turystyka, obok rozwoju drobnej przedsiębiorczości, uznana została za jeden
z priorytetowych kierunków rozwoju powiatu. Jak piszą autorzy Strategii, …mieszkańcy Żywiecczyzny
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chcą, aby jej gospodarka była oparta na rozwoju usług. Na pierwszy plan wysuwają się usługi
rekreacyjno-turystyczne, które określają (mieszkańcy) jako największą szansę powiatu, … postulują
rozwój specyficznych form turystyki: pieszej, konnej, rowerowej i agroturystyki”. Wśród celów i zadań
określonych w strategii powiatu, a odnoszących się bezpośrednio do turystyki należy wymienić m.in.
wypracowanie modelu usługi turystycznej jako produktu regionalnego, rozwój agroturystyki,
wykorzystanie potencjału rzek, promocja nowych form usług turystycznych. W odniesieniu do
rozwoju drobnej przedsiębiorczości wskazuje się na postulaty istotnie współgrające z rozwojem
turystycznym całego regionu, m.in. na wspieranie rolnictwa o charakterze wyspecjalizowanym
(produkcja ekologicznej żywności, uprawa ziół, hodowla owiec), przy jednoczesnym wykorzystaniu
jego walorów historycznych.
Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” swoim
zasięgiem obejmuje gminy członkowskie LGD „Żywiecki Raj”, w tym także Ujsoły. Dokument ten
również uznaje za priorytetowy kierunek rozwoju regionu, co wyraża m.in. zapis misji LGD - Żywiecki
Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki), a także cele strategiczne w obrębie których realizowany będzie
system wsparcia z środków zewnętrznych; są to: 1) Efektywne wykorzystanie niepowtarzalnych
walorów środowiskowych i wspieranie odnawialnych źródeł energii, 2) Produkt lokalny jako element
promocji dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnacji gwary i zwyczajów góralskich mieszkańców
obszaru, 3) Rozwój obszaru poprzez promocję zdrowego trybu życia – wspieranie sportu i aktywnej
turystyki.

7.2. Analiza stanu obecnego w gminie i identyfikacja kierunków rozwoju
Przyrodnicze i kulturowe podstawy rozwoju turystyki
Podstawowe znaczenie w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej gminy Ujsoły mają walory
środowiska przyrodniczego, umożliwiające rozwój wielu form turystyki, a zwłaszcza turystyki
wypoczynkowej i kwalifikowanej. Gmina Ujsoły leży w zachodniej części Beskidu Żywieckiego,
a dokładnie w obrębie dwóch jego jednostek: grupy Wielkiej Raczy oraz grupy Pilska i Lipowskiej.
Obszar gminy wznosi się on od ok. 550 do 1320 m n.p.m., jego centralną część zajmuje kotlina, którą
zamykają szczyty górskie (w obrębie gminy znajdują się ponad 20 szczytów wznoszących się powyżej
1000 m n.p.m.). Spływające z gór potoki tworzą głęboko wcięte doliny o malowniczym charakterze
(m.in. Danielka, Straceniec, Smereków Mały i Wielki, Bystra). Głównym ciekiem wodnym jest potok
Ujsoła, który łącząc się w Rajczy z Rycerką tworzy rzekę Sołę. Gmina Ujsoły cechuje się dużymi
walorami krajobrazowymi, wiele miejsc na szlakach turystycznych stwarza możliwość podziwiania
panoram górskich (punkty widokowe). Około 70% powierzchni gminy zajmują lasy, głównie
świerkowe, oraz z domieszką buka. Atrakcyjne dla turystów są także obszary łąk wysokogórskich
(hale) z wieloma gatunkami roślin (malowniczo kwitnące na wiosnę, a w okresie letnim niektóre
z nich stanowią miejsce wypasu owiec). Osobliwości przyrody nieożywionej na obszarze gminy
stanowią dawny kamieniołom w Glince, przekształcony w geopark Glinka (teren rekreacyjnosportowy z urządzeniami rekreacyjnym) oraz źródło o dużej mineralizacji (siarkowe) w Złatnej (tzw.
Śmierdzący Potok), zwane także źródłem Matki Boskiej (ocembrowane i obudowane drewnianą
altaną).
Obszar gminy Ujsoły praktycznie w całości objęto ochroną przyrody w ramach Żywieckiego
Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Na obszarze gminy utworzono 4 rezerwaty przyrody: rezerwat
leśny Dziobaki (13,06 ha; chroniący fragment drzewostanów żyznej buczyny karpackiej oraz
48

jaworzyny ziołoroślowej), rezerwat leśny Lipowska (63,00 ha; chroniący torfowiska wysokie oraz
fragmenty górnoreglowego boru świerkowego), rezerwat florystyczny Muńcoł (45,20 ha; chroniący
żyzną buczynę karpacką) oraz rezerwat leśny Oszast (48,80 ha; chroniący dolnoreglowy las bukowojodłowo-świerkowy). Znaczna część terytorium gminy wchodzi w obręb dwóch obszarów Natura
2000; tj.: obszar siedliskowy Beskid Żywiecki (obejmujący rozległy obszar Wielkiej Raczy, LipowskiejRomanki i Pilska; ok. 75% jego powierzchni zajmują lasy, głównie iglaste i liściaste, znaczną
powierzchnię mają tam też cenne siedliska nieleśne – górskie łąki i pastwiska) oraz obszar ptasi
Beskid Żywiecki (równie rozległy obszar chroniący rozległe, górskie kompleksy leśne, poprzecinane
łąkami, pastwiskami i dolinami licznych potoków; stwierdzono tutaj wiele rzadkich gatunków ptaków,
w tym głuszca, orła przedniego, derkacza i in.).
W ocenie Instytutu Turystyki w Warszawie cechy środowiska przyrodniczego gminy Ujsoły
sprzyjają rozwojowi turystyki wypoczynkowej w okresie letnim (zwłaszcza odbywaniu pieszych
wycieczek), jak i zimowym (różne formy, łącznie z narciarstwem). Głównymi atutami przyrodniczymi
gminy są rzeźba oraz lasy. Za atrakcyjny (I kategoria, najwyższa) dla turystyki uznano obszar całej
gminy.
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Tab. 8.1. Walory przyrodnicze gminy Ujsoły na tle gmin sąsiednich
Nazwa
gminy

Pow.
gminy
w km2

Pow. Lasów
w km2; (w
nawiasie
udział
w pow.
gminy)

Ujsoły

110

80,3
(73,0%)

Pow. obszarów
o walorach
wypoczynkowych (*)
w km2
(w nawiasie
udział w pow.
gminy)
110 (100%)

Pow.
obszarów
chronionych
w km2 (w
nawiasie
udział w
pow. gminy)
(**)
101,6
(92,4%)

Dominuj
ący typ
walorów
przyrodni
-czych

Stopień
atrakcyjności
gminy dla
wypoczynku
(***)

rzeźba
terenu,
lasy
Rajcza
131
80,9
130 (~ 100%)
93,9 (71,7%)
rzeźba
(61,8%)
terenu,
lasy
Milówka
99
50,9
90,0 (96,4%)
41,1 (41,5%)
rzeźba
(51,4%)
terenu,
lasy
Węgierska
76
40,3
70 (92,1%)
46,9 (61,7%)
rzeźba
Górka
(53,0%)
terenu,
lasy
Jeleśnia
170
95,9
130 (76,5%)
78,7 (46,3%)
rzeźba
(56,4%)
terenu,
lasy
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: GUS (2011) i Instytutu Turystyki
(1998-2010)

duży

duży

duży

duży

duży

w Warszawie

*) - określona na podstawie oceny elementów środowiska przydatnych dla wypoczynku: rzeźby
terenu, wód powierzchniowych, szaty leśnej
**) – uwzględniono sumaryczną powierzchnię włączając parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu
***) - Kategorie atrakcyjności wypoczynkowej (b. mała, mała, średnia, duża), określona na podstawie
wielkości powierzchni obszarów i ich kategorii
Ważną rolę w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej gminy odgrywa dziedzictwo
kulturowe. Początki osadnictwa na terenie gminy Ujsoły datowane są na XVI wiek i wiążą się
z osadnictwem wołoskim. Zajmujący się wypasem bydła Wołosi osiedlali się głównie na halach. Ślady
wołoskie zachowały się do dzisiaj w układzie osadniczym (tzw. zarębki). W późniejszym okresie
powstały wsie na niżej położonych terenach, związane z rozwojem gospodarki folwarcznej. W XIX w.,
w związku z budową huty szkła w Złatnej oraz intensyfikacją pozyskiwania drewna z pobliskich lasów
(m.in. tartak w Ujsołach), na tereny te (zwłaszcza do miejscowości Zlatna) napłynęli osadnicy
z południa, m.in. z Moraw. Z przeszłością Żywiecczyzny istotnie wiąże się także zbójnictwo, opiewane
w lokalnych podaniach i legendach (przez dzisiejszą gminę przebiegały trasy zbójników na Orawę,
tzw. zbójnickie chodniki). Do najbardziej znanych zbójników należeli Marcin Portasz oraz Sebastian
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Bury. Tradycje ludowe stanowią ważny element życia współczesnych mieszkańców tych ziem, co
znajduje przejawy w obrzędach i zwyczajach, w sposobie obchodzenia świąt. Ważną rolę dla ich
zachowania i popularyzacji odgrywają lokalne zespoły folklorystyczne (Juhas, Młode Juhasy, Jedlicka,
Cichowianie) oraz koła gospodyń wiejskich (w Ujsołach, Glince, Złatnej i Soblówce). W Glince działa
Izba Regionalna, prowadzona przez lokalne koło gospodyń wiejskich, gdzie eksponowane są m.in.
zabytkowe sprzęty rolnicze, przedmioty użytku domowego. Ważnym elementem atrakcyjności
kulturowej gminy są wydarzenia kulturalne, nawiązujące do lokalnych zwyczajów, a także świąt
religijnych i państwowych, z których większość ma charakter plenerowy (tab. 8.2). Największą
renomę wśród nich mają Wawrzyńcowe Hudy – impreza organizowana w ramach Tygodnia Kultury
Beskidzkiej (nawiązuje do palenia kilkunastometrowych ognisk w noc św. Wawrzyńca – męczennika
spalonego na stosie). Organizatorem życia kulturalnego w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury
w Ujsołach, który zarządza Amfiteatrem „Pod Muńcołem” (odbywa się tam większość lokalnych
imprez kulturalno-rozrywkowych).
Tab. 8.2. Główne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe w gminie Ujsoły w 2013 r.
Nazwa wydarzenia
Koncert Kolęd i Pastorałek
Ferie z GOK-iem
Skuter Cross
Konkurs Palm Wielkanocnych

Miejsce
Kościół Parafialny w Ujsołach
Amfiteatr „Pod Muńcołem”
Wiejski Dom Kultury w Złatnej
Kościół Parafialny w Ujsołach,
Amfiteatr „Pod Muńcołem”
Kościół Parafialny w Ujsołach,
Amfiteatr „Pod Muńcołem”
Bacówka u Sporków w Soblówce
Amfiteatr „Pod Muńcołem”
Amfiteatr „Pod Muńcołem”
Boisko Sportowe w Złatnej

Termin (miesiąc)
Styczeń
luty
luty
marzec

Piknik Parafialny 100- lecie Parafii
maj
Ujsoły
Zwyk Bacowski
maj
Gminny Dzień Dziecka
czerwiec
Wakacje z GOK-iem
lipiec
Turniej Piłki Kamieńcowej o Puchar
lipiec/sierpień
Wójta Gminy Ujsoły
Koncertowe lato
Amfiteatr „Pod Muńcołem”
lipiec
Wawrzyńcowe Hudy
Amfiteatr „Pod Muńcołem”
sierpień
Festyn Glincański Turniej Piłki
Izba Regionalna w Glince, Plac Zabaw
sierpień
Plażowej
w Glince
Rock na granicy
Amfiteatr „Pod Muńcołem”
sierpień
Turystyczny Przegląd Piosenki
Danielka
sierpień
Studenckiej Danielka 2013
Posiady Wołoskie
Bacówka u Sporków w Soblówce
wrzesień
Święto Niepodległości
Kościół Parafialny w Ujsołach
listopad
Mikołajki
Amfiteatr „Pod Muńcołem”
grudzień
Sylwester 2013/2014
Amfiteatr „Pod Muńcołem”
grudzień
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Gminy Ujsoły,
www.ujsoly.com.pl
Spośród zachowanych obiektów kultury materialnej, najwyższą wartość mają (co potwierdza
wpis do rejestru zabytków): zespół leśniczówki oraz pozostałości huty szkła w Złatnej oraz kapliczka
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przydrożna i cmentarz w Ujsołach. Przedmiotem zainteresowania turystów mogą być także
zabytkowe obiekty tzw. małej architektury sakralnej, jak przydrożne kapliczki i krzyże (łącznie ponad
20 obiektów). Dwa obiekty z gminy zostały wpisane na Szlak Architektury Drewnianej Województwa
Śląskiego (Leśniczówka w Złatnej oraz kościół parafialny w Soblówce z 1939 r.).
Tab. 8.3. Obiekty w gminie Ujsoły wpisane do rejestru zabytków
Miejscowość
Ujsoły

Nazwa obiektu
Nr rej.
Kapliczka przydrożna z XVIII w. (przy A-587/88
posesji nr 2)
Cmentarz katolicki z pocz. XX w.
A-637/89

Data wpisu do rejestru
16.11.1988
30.11.1989

Zlatna

Zespół leśniczówki nr 5 z XIX w.:
A-544/87 22.12.1987
leśniczówka, budynek gospodarczy,
stodoła, ogrodzenie z bramą
Huta szkła (pozostałości) z przełomu A-404/81 28.12.198
XVIII/XIX w.: kapliczka św. Barbary, ruiny
3 pieców, studnia
Źródło: opracowanie na podstawie rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Stan rozwoju bazy turystycznej
Według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 r., w gminie Ujsoły
funkcjonowało 16 obiektów noclegowych, w tym 7 całorocznych, dysponujących łącznie
500 miejscami noclegowymi. Dane te nie oddają jednak w pełni stanu bazy noclegowej, m.in. nie
uwzględniają one gospodarstw agroturystycznych, kwater prywatnych oraz domów przeznaczonych
do wynajmu, nie objętych systemem sprawozdawczości statystycznej. Według szacunków autorów
niniejszego opracowania (wykorzystano m.in. zasoby stron internetowych) bazę noclegową gminy
Ujsoły tworzy ponad 40 obiektów (o łącznej pojemności ponad 800 miejsc noclegowych).
W strukturze istniejącej bazy największy udział mają gospodarstwa agroturystyczne, kwatery
prywatne oraz domy do wynajęcia, gdzie zlokalizowanych jest ponad 400 miejsc noclegowych.
Dobrze rozwinięta jest sieć schronisk górskich oraz bacówek służących obsłudze górskiej turystyki
pieszej (m.in. Schronisko Górskie PTTK Hala Lipowska – 40 miejsc noclegowych, Schronisko Górskie
PTTK Rysianka – 50 miejsc noclegowych, Bacówka PTTK na Rycerzowej – 33 m.n., Bacówka na PTTK
na Krawcowym Wierchu – 35 m.n., Chałupa Chemików w dolinie Danielki – 40 m.n.), a także pól
namiotowych. W Soblówce działa Dom Wczasów Dziecięcych (ok. 60 m.n.) oferujących pakiety
pobytowe dla dzieci i młodzieży połączone z edukacją (tzw. eko-szkoły). W gminie nie funkcjonują
klasyczne obiekty typu hotelowego. Ogólnie rzecz biorąc, stan rozwoju bazy noclegowej w gminie
Ujsoły umożliwia zaspokojenie atualnego poziomu zapotrzebowania na usługi noclegowe. Wraz ze
wzrostem liczby turystów należy dążyć do tworzenia nowych obiektów noclegowych, jednak głównie
w oparciu o istniejące zaplecze )w tym gospodarstwa rolne).
Obiekty noclegowe mają podstawowe znaczenie w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych turystów.
Obok gastronomii w bazie noclegowej działa także kilka małych punktów gastronomicznych. Brak jest
natomiast placówki o charakterze karczmy regionalnej serwującego produktu lokalnej kuchni.
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Tab.8.4. Baza noclegowa w gminie Ujsoły w 2012 r. na tle gmin sąsiednich
Nazwa gminy

Liczba obiektów
ogółem
w tym całoroczne
Ujsoły
16
7
Rajcza
15
11
Milówka
7
6
Węgierska-Górka
9
8
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl

Liczba miejsc noclegowych
ogółem
w tym całoroczne
490
220
632
487
358
258
563
540

Sieć szlaków górskich, o łącznej długości ok. 100 km, jest dobrze rozwinięta. Składają się na
nią trasy piesze, rowerowe i konne. Podstawowe znaczenie mają szlaki górskiej turystyki pieszej.
Przez teren gminy przechodzi Główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza Sosnkowskiego – najdłuższy
i najważniejszy pieszy szlak górski w Beskidach, oznaczony kolorem czerwonym. Z poszczególnych
miejscowości szlaki prowadzą w wyższe partie gór, łącząc się z innymi szlakami – z Glinki na Krawców
Wierch, z Soblówki na Mładą Horę, i Rycerzową, ze Złatnej na Rysiankę i Halę Łabowską, a Ujsoł na
Rycerzową i do Kręcichwostów). Duży walor edukacyjny ma ścieżka dydaktyczna „Ujsoły i okolice”
(4 trasy etapowe, tzw. pętle; łącznie 18 przystanków) prezentująca specyfikę środowiska górskiego.
W gminie istnieje także 8 tras rowerowych (łączna długość ok. 50 km). Turystyce jeździeckiej służy
biegnący obrzeżami gminy Transbeskidzki Szlak Konny – główny szlak jeździecki w Beskidach
(biegnący z Brennej Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach). Dla tej formy turystyki
przystosowane są także inne szlaki górskie. Ciekawymi projektami, zrealizowanymi w ostatnim czasie
są trasy nordic-walking o długości 46 km oraz szlak turystyczny dla osób niewidomych
i niedowidzących, umożliwiający odbywanie wędrówek górskich, w tym zimą (narty skitourowe).
Ważnym obiektami rekreacyjnymi w gminie są:
–

Geopark Glinka”, utworzony na terenie dawnego kamieniołomu w Glince. Teren ten
zagospodarowano na cele sportowo-rekreacyjne, powstały tam m.in. wielofunkcyjny plac
rekreacyjny ze ścianą wspinaczkową, jeden z najdłuższych w kraju zjazd na linie, tzw. tyrolka
(długość 220 metrów), trasy spacerowe w koronie kamieniołomu. Dalszy etap rewitalizacji tego
terenu zakłada powstanie zbiornika wodnego, plaży, boiska do gry w boule, punktu
dydaktycznego oraz elementów małej architektury.

–

Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji w Ujsołach – kompleks rekreacyjny, w skład którego
wchodzą: boiska z zapleczem socjalnym, bieżnia, tor do jazdy na rolkach; obiekt ma zostać
poszerzony o kort tenisowy, boiska do badmintona, zaplecze rekreacyjne dla dzieci i dorosłych.
Obok utworzona ma zostać siłownia na wolnym powietrzu z urządzeniami do ćwiczeń. Boiska
sportowe istnieją także w innych miejscowościach, m.in. Złatnej.

W gminie działają także 4 wyciągi narciarskie: Złatna Huta (600 m; orczykowy), Rysianka (500 m.;
orczykowy, oświetlenie), Lipowska (450 m), Kubiesówka (350 m).
Zaplecze dla organizacji wydarzeń kulturalnych stanowią amfiteatr w Ujsołach (zadaszony,
z zapleczem sanitarnym; siedziba GOK), budynek Izby Regionalnej Gronicek w Glince (dysponuje salą
umożliwiającą organizację warsztatów artystycznych oraz małych imprez kulturalnych) oraz budynek
dawnej remizy w Zlatnej (obiekt zmodernizowany w 2013 r.; sala widowiskowa).
53

Dla obsługi ruchu turystycznego utworzony został punkt informacji turystycznej w Ujsołach,
prowadzony przez Gminny Ośrodek Kultury.
Dostępność komunikacyjna
Gmina Ujsoły leży w pasie granicznym ze Słowacją, ok. 30 km na południe od Żywca i 40 km
na północ od Czadcy (Słowacja). Odległość od ośrodków regionalnych waha się od 50 km
w przypadku Bielska-Białej do 70 km w przypadku Żyliny. Znacznie bardziej (powyżej 100 km) są
oddalone aglomeracje górnośląska, krakowska oraz ostrawska, które stanowią główne źródło ruchu
turystycznego w tej części Karpat. Podstawowe znaczenie w dostępności komunikacyjnej gminy mają
drogi samochodowe: w odległości ok. 10 km od gminy przebiega droga ekspresowa S69 z BielskaBiałej do granicy polsko-słowackiej w Zwardoniu i dalej w kierunku Czadcy i Żyliny. Natomiast przez
obszar gminy prowadzi droga powiatowa S1439 Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-Glinka,
połączona z systemem dróg słowackich (dawne przejście graniczne Glinka-Novot; uruchomione
w 2001 r.). Komunikację publiczną zapewniają regularne połączenia autobusowe do Żywca, Milówki
i Rajczy – które pełnią dla Ujsoł funkcję ośrodków rozrządowych. W miejscowościach tych możliwe
jest także skomunikowanie z transportem kolejowym (linia kolejowa Bielsko-Biała – Zwardoń).
Powiązanie gminy z siecią komunikacji publicznej w regionie należy ocenić jako dobre. Brak jest
natomiast połączeń autobusowych ze Słowacją.
Ruch turystyczny – wielkość i struktura
Gmina Ujsoły, pomimo długich tradycji turystycznych, sięgających początków XX wieku, jest
wciąż stosunkowo mało popularna wśród turystów (zwłaszcza na tle innych regionów górskich Karpat
Polskich). Pierwsze szlaki na tym obszarze wyznaczono już w okresie międzywojennym (z Ujsoł przez
Mładą Horę do Rycerki Dolnej; 1929 – Główny Szlak Beskidzki), wówczas powstały także schroniska
górskie na Lipowskiej (założone w 1931 r. przez Niemieckie Towarzystwo Turystyczne
Beskidenvereinen; później przejęty przez oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego; a od lat 50. –
PTTK) oraz na Rysiance (założone w1937 r. przez Towarzystwo Narciarzy z Krakowa). W latach
70. XX w. sieć schronisk górskich uzupełniły bacówki – małe obiekty o charakterze schronisk,
przeznaczone dla obsługi turystyki kwalifikowanej (Bacówka na Rycerzowej – 1975; Bacówka na
Krawcowym Wierchu – 1976 r.). Głównym organizatorem i popularyzatorem turystyki w okresie
powojennym było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, którego działalność
koncentrowała się na rozwoju górskiej turystyki kwalifikowanej, zwłaszcza pieszej. Powstawały także
obiekty związane z turystyką studencką, np. Chałupa Chemików oraz młodzieżową (schroniska
PTSM). W Ujsołach funkcjonował również ośrodek wypoczynkowy Huty Baildon w Katowicach (pod
zarządem zakładowego oddziału PTTK, m.in. organizowane wczasy dla pracowników tego zakładu;
obecnie własność prywatna). Od lat 90. XX wieku intensywnie rozwija się oferta agroturystyczna,
powstają także nowe urządzenia i obiekty bazy towarzyszącej umożliwiające uprawianie różnych
form rekreacji.
Według danych GUS gminę odwiedza corocznie ok. 10 tys. turystów, w tym średnio
ok. 130 gości zagranicznych (z Czech, Słowacji i Niemiec). Warto jednak podkreślić, że dane te nie
obejmują ruchu turystycznego w gospodarstwach agroturystycznych i kwaterach prywatnych,
dlatego też można przypuszczać, że wielkość ruchu turystycznego w gminie Ujsoły jest wyższa,
zwłaszcza jeśli uwzględnimy ruch turystyczny związany z uczestnictwem w wydarzeniach
kulturalnych. Dominują pobyty krótkookresowe (średnia długość pobytu niższa niż 2 dni), głownie
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w weekendy, związane z uprawianiem różnych form turystyki górskiej. Według informacji zawartych
na stronie internetowej gminy Ujsoły liczba turystów (długookresowych) kształtuje się na poziomie
poniżej 1000 osób, co wskazuje, że gmina nie wykorzystuje w pełni swoich atutów dla rozwoju
długookresowego wypoczynku.
Tab. 8.5. Ruch turystyczny zarejestrowany w bazie noclegowej w gminach powiatu żywieckiego
w 2012 roku*
Nazwa gminy

Korzystający z noclegów
ogółem
w tym
cudzoziemc
y
10.201
128
17.665
173
3.712
–
18.528
155
289
–
422
–
–
–
5.699
6
6.387
10
303
–

Udzielone noclegi
ogółem
w tym
cudzoziemc
y
18.425
132
57.284
443
4.924
–
61.966
446
433
–
576
–
–
–
30.977
39
30.143
31
762
–

Średnia długość pobytu
turysta
turysta
krajowy
zagraniczny

Ujsoły
1,82
1,03
Czernichów
3,25
2,56
Gilowice
1,33
–
Jeleśnia
3,35
2,87
Koszarawa
1,50
–
Lipowa
1,36
–
Łękawica
.
–
Łodygowice
5,43
6,50
Milówka
4,72
3,10
Raciechowy2,51
–
Wieprz
Rajcza
13.362
30
35.577
64
2,66
2,13
Ślemień
1.560
–
3.670
–
2,35
–
Świnna
1.173
5
4.537
14
3,87
2,80
Węgierska
5.880
31
28.384
61
4,84
1,97
Górka
Żywiec
6.130
234
16.342
763
2,64
3,26
Powiat
91.311
772
294.000
1.993
3,23
2,58
żywiecki
–
razem
* – dane udostępniane przez GUS nie rejestrują gospodarstw agroturystycznych i kwater prywatnych.
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.
Na obszarze gminy mogą być realizowane różne formy ruchu turystycznego. Do
najistotniejszych należą:
–

piesza turystyka górska, bazująca na sieci szlaków górskich; najczęściej ma ona charakter
etapowy i wiąże się z wędrówkami po szlakach górskich (osoby te niekoniecznie muszą być
zakwaterowane na terenie gminy Ujsoły);

–

pobyty w gospodarstwach agroturystycznych i na kwaterach prywatnych, połączone
z wędrówkami górskimi, aktywnym wypoczynkiem w otoczeniu gór (np. nordic-walking, kuligi
w zimie, wydarzenia sportowe – np. SkuterCross w Złatnej);
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–

turystyka rowerowa (gęsta sieć szlaków rowerowych, powiązana z trasami na obszarze sąsiednich
gmin), turystyka konna (m.in. kilkudniowe wędrówki po Beskidzie Żywieckim);

–

turystyka kulturowa związana z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, w tym
Wawrzyńcowych Hudach, czy zwyczajach związanych z pasterstwem (uroczyste rozpoczęcie
i zakończenie wypasu owiec, mozliwość obserwowania produkcji i zakupu serów w szałasach,
m.in. Rycerzowa, Kapołkula);

–

pobyty wypoczynkowe dzieci i młodzieży, połączone z nauką (tzw. zielone szkoły i eko-szkoły) –
ofertę z tego zakresu posiada Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce.

Współpraca i partnerstwo lokalne
W lokalnym rozwoju turystyki ważną rolę odgrywa współdziałanie realizowane w różnych
formach i na różnych poziomach. Model partnerskiej współpracy w układach sformalizowanych
i niesformalizowanych jest jednym z najefektywniejszych sposobów kształtowania lokalnego
i regionalnego produktu turystycznego. Umożliwia on m.in. intensyfikację działań promocyjnych
(m.in. poprzez łączenie środków finansowych z poszczególnych gmin i podmiotów sektora
turystycznego), tworzenie wspólnych (ponadgminnych) ofert turystycznych, wymianę doświadczeń,
wspólne ubieganie się o środki pomocowe.
Gmina Ujsoły aktywnie uczestniczy w pracach różnych struktur ponadlokalnych działających
na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym także rozwoju turystycznego. Jest członkiem
Lokalnej Grupy działania „Żywiecki Raj”, w ramach której współpracuje 10 gmin z powiatu
żywieckiego (Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, RadziechowyWieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka) oraz gmina Istebna z powiatu cieszyńskiego. Podmiot ten
realizuje szereg działań nakierowanych na rozwój turystyczny Beskidu Żywieckiego, w tym m.in.
oferuje wsparcie finansowe (małe projekty grantowe) dla mieszkańców regionu, przedsiębiorców,
instytucji samorządowych i innych podmiotów podejmujących aktywność na polu turystyki.
Współpracuje także ze Starostwem Powiatowym w Żywcu.
Gmina Ujsoły podejmuje także współpracę trangraniczną. Jest członkiem działającego od
2001 r. Euroregionu Beskidy (rozwój turystyki stanowi jedno z zadań Euroregionu), w ramach którego
realizuje programy dotyczące współpracy transgranicznej, m.in. programy „Turystyka bez granic
Ujsoły–Novot”, „Łączy nas granica – Projekt integracji społeczności gmin Ujsoły–Novot”.
Wśród lokalnych „aktorów” zaangażowanych w proces rozwoju turystyki należy wymienić:
–

Stowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej (założone w 2011 r. w Soblówce) działające na rzecz
rozwoju wsi Soblówka. Podejmuje ono działania na rzecz popularyzacji i ochrony dziedzictwa
kulturowego Górali Żywieckich; corocznie w maju organizuje Zwyk Bacowski; przy stowarzyszeniu
działa zespół regionalny „Cichowianie”. Uczestniczy w ramach programu OWCA PLUS;

–

Nadleśnictwo Ujsoły, obejmujące swoim zasięgiem obszar gmin Ujsoły, Rajcza, oraz częściowo
Milówka i Węgierska Górka. Podmiot ten odpowiada za gospodarkę leśną na obszarze gminy,
uczestniczy także w działaniach an rzecz udostępniania turystycznego lasów.
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Podsumowanie
Gmina Ujsoły odznacza się dużym potencjałem turystycznym. Jej podstawowymi atutami
turystycznymi są walory środowiska przyrodniczego gór (rzeźba terenu, klimat, lasy), peryferyjne
położenie względem obszarów zurbanizowanych, a także stosunkowo dobrze (jak na warunki
karpackie) rozwinięta baza noclegowa, w której znaczący udział mają gospodarstwa agroturystyczne
i kwatery prywatne. Rozwój turystyki w gminie odbywa się w nawiązaniu do idei community based
tourism i opiera się na społeczności lokalnej. W proces aktywizacji turystycznej gminy zaangażowane
są władze lokalne, które umiejętnie pozyskują środki pomocowe, umożliwiające realizacje
różnorodnych przedsięwzięć (w tym współpracę transgraniczną). Duże znaczenie dla podniesienia
atrakcyjności gminy mają zrealizowane w ostatnich latach inwestycje w urządzenia i obiekty
sportowo-rekreacyjne, jak Geopark Glinka, który ma szansę stać się jednym z magnesów
przyciągających turystów do gminy, czy Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Ujsołach. Dotychczasowe
działania na polu turystyki prowadzą do różnicowania i urozmaicania oferty turystycznej, przy
jednoczesnym zachowaniu ogólnej myśli przewodniej - „łagodnej turystyki”, co należy uznać za
przemyślany kierunek działań. Obok pieszej turystyki górskiej rozwijane są także: agroturystyka,
aktywny wypoczynek połączony z uprawianiem różnych form rekreacji ruchowej (przejażdżki
rowerami, kolarstwo górskie, jazda konna, nordic walking i in.) oraz turystyka kulturowa, związana
z wydarzeniami kulturalnymi odbywającymi się w gminie, a także tradycjami pasterskimi. Gmina stara
się kierować swoją ofertę do różnych grup klientów, od osób młodych, poprzez rodziny z dziećmi,
osoby starsze, a nawet, co zasługuje na wyraźne podkreślenie, po osoby niepełnosprawne. Sprawnie
działa system informacji turystycznej, co w przypadku małych gmin wiejskich nie jest często
spotykane. Zasoby stron internetowych, profil w ramach Facebooka dostarczają wielu informacji
niezbędnych dla turystów.
Dalszy rozwój turystyki w gminie Ujsoły wymaga podjęcia szeregu działań, w tym także
działań o charakterze ogólnym, realizowanych we współpracy z innymi podmiotami. Zasadnicza
kwestia wiąże się z dotarciem z informacją o gminie do potencjalnego turysty. Peryferyjne położenie,
poza głównymi szlakami komunikacyjnymi stanowi ważny atut, jednak ze względu na sąsiedztwo
gmin o podobnym profilu oferty turystycznej i lepszej dostępności komunikacyjnej może się okazać
trudną do pokonania słabością. W związku z tym należy dążyć do wykreowania czytelnej oferty, która
w założeniu ma stać się wizytówką turystyczną gminy, a następnie podjęcia szerokich działań
w zakresie jej promocji. Siła przyciągania turystów do gminy będzie tym większa, im oferta
czytelniejsza. Przyjęta przez gminę Ujsoły koncepcja rozwoju łagodnych form turystyki wydaje się
zasadna i należy dalej zmierzać w tym kierunku. W szczególności rozwój ruchu turystycznego na tym
obszarze należy planować w sposób, gwarantujący zachowanie cennych walorów przyrodniczych
i kulturowych na tym terenie (np. poprzez integrację planów rozwoju turystyki z planami zadań
ochronnych obszarów Natura 2000). Jest to istotne nie tylko z powodu konieczności ochrony
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego w gminie, ale także dlatego, że dziedzictwo to stanowi
podstawę rozwoju turystyki. W strategii zwrócono uwagę na trzy główne obszary problemowe: a)
rozwój bazy agroturystycznej, b) wykreowanie kompleksowej oferty pobytowej w gminie na bazie
posiadanych zasobów, c) promocja turystyczna gminy.
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7.3. Wizja i cele rozwoju turystyki w gminie
Gmina Ujsoły
to idealne miejsce wypoczynku latem i zimą, w otoczeniu gór i lasów,
dysponujące szeroką ofertą noclegową, żywieniową i towarzyszącą, przyciągające turystów w całej
Polski
Turystyka stanowi ważne źródło dochodu mieszkańców gminy Ujsoły, a mieszkańcy i turyści dbają
o zachowanie tutejszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Osiągnięcie pożądanej wizji rozwoju turystyki w gminie Ujsoły wymaga podjęcia szeregu działań
szczegółowych. Zostały one przyporządkowane do trzech głównych (strategicznych) celów
rozwojowych.
Cel. 1. Wykreowanie kompleksowej oferty pobytowej w sezonie letnim i zimowym na bazie
posiadanych zasobów turystycznych
Uzasadnienie celu: Gmina Ujsoły położona jest w regionie o dużej atrakcyjności turystycznej,
popularnym wśród turystów. Ze względu na swoje peryferyjne położenie, może stanowić idealne
miejsce odpoczynku od zgiełku wielkomiejskiego i centrów turystycznych, gdzie w spokoju można
kontemplować lokalną przyrodę, uprawiać sport oraz poznawać specyfikę kulturową Beskidu
Żywieckiego, tzw. „turystyka wycieszenia”. Dotychczas podjęto w gminie szereg działań znacząco
podnoszących jej atrakcyjność turystyczną. Powstały nowe urządzenia turystyczne. Jednak elementy
te są słabo ze sobą powiązane i nie tworzą spójnej oferty produktowej gminy. Gmina, pomimo
dużych atutów, nie wyróżnia się na tle sąsiednich gmin Beskidu Żywieckiego, o większej renomie
i znanej powszechnie nazwie. W gminie Ujsoły przeważa oferta turystyczna dostosowana do sezonu
letniego, w celu zwiększenia napływu turystów należy przygotować także produkty turystyczne dla
sezonu zimowego. Dużą szansę w tym względzie stwarza rosnąca popularność narciarstwa
skitourowego.
Cel. 2. Rozwój oferty bazy agroturystycznej
Podstawowe znaczenie dla rozwoju turystyki ma baza noclegowa, która stwarza możliwości
dłuższego pobytu na danym obszarze. Dzisiejszy turysta oczekuje jednak wysokiego standardu
świadczonych usług oraz szerokiego pakietu atrakcyjnych ofert towarzyszących urozmaicających
pobyt w danym obiekcie. W gminie Ujsoły należy wspierać rozwój małych obiektów noclegowych,
zwłaszcza gospodarstw agroturystycznych o charakterze ekologicznym, oferujących tradycyjne
produkty żywieniowe i przybliżającym specyfikę lokalnego dziedzictwa kulturowego. Taki typ
obiektów noclegowych będzie współgrał z ideą turystyki łagodnej (turystyki wyciszenia). Jednak, aby
obiekty te przyciągały turystów muszę oferować produkt na wysokim poziomie. W niektórych
regionach Karpat obserwuje się specjalizację gospodarstw agroturystycznych, np. w zakresie uprawy
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i wykorzystania ziół (nie tylko do celów kulinarnych, ale także ziołolecznictwa), czy specjalizację
związaną z wypoczynkiem rodzin z małymi dziećmi (np. zagrody zwierząt domowych, mini place
zabaw itp.). Trend ten wydaje się godny naśladowania. Warto także rozważyć powiązanie pobytu
w gospodarstwie z pracą twórczą (coraz więcej osób poszukuje miejsc, w których na łonie przyrody,
mogłoby realizować swoje pasje, wykonywać prace twórcze).
Cel. 3. Promocja turystyczna gminy
Uzasadnienie celu: Uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez gminę Ujsoły na rynku turystycznym
wymaga intensyfikacji działań promocyjnych. Dotychczasowe działania wciąż nie przynoszą
oczekiwanych efektów. Pozytywnie należy ocenić wykorzystanie internetowych form promocji, m.in.
konto gminy w serwisie społecznościowym Facebook, czy stronę internetową punktu informacji
turystycznej. Zasób informacji jest tam dość szeroki, ale sposób ich prezentacji nie jest do końca
czytleny. Brak m.in. ofert pobytowych. Siła oddziaływania instrumentów marketingowych gminy jest
wciąż zbyt mała, może to potwierdzać chociażby liczba osób, która „obserwuje” aktywnie zmiany na
tej stronie (poprzez zaznaczenie opcji „lubię to” – jedynie 100 osób). Działania promocyjne powinny
nakierowane zostać na dwa cele: 1) politykę rozgłosu – którą można osiągnąć m.in. poprzez
organizację konkursów, questów czy innych wydarzeń i ich szeroką popularyzację poprzez facebooka
czy inne serwisy społecznościowe, 2) promocję osobistą realizowaną w ramach różnych wydarzeń
zewnętrznych, m.in. na regionalnych targach, giełdach żywieniowych. W działaniach
promocyjnych
należy
położyć
silny
nacisk
na
zaistnienie gminy
i jej
nazwy
w świadomości potencjalnych turystów, zwłaszcza ze środkowej i południowej Polski.
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7.4. Plan rozwoju turystyki w gminie Ujsoły

WIZJA ROZWOJU GMINY

Gmina Ujsoły
to idealne miejsce wypoczynku latem i zimą, w otoczeniu gór i lasów,
dysponujące szeroką ofertą noclegową, żywieniową i towarzyszącą, przyciągające turystów w całej Polski
Turystyka stanowi ważne źródło dochodu mieszkańców gminy Ujsoły, a mieszkańcy i turyści dbają o zachowanie tutejszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Cel ogólny

Cele szczegółowe

Wykreowanie kompleksowej
oferty wypoczynkowej w sezonie
letnim i zimowym na bazie
posiadanych zasobów
turystycznych

1. Opracowanie programu pobytu wypoczynkowego,
powiązanego z aktywnymi formami rekreacji, pod
przewodnimi hasłami „7 dni w Ujsołach” i „Weekend
w Ujsołach”

Termin
realizacji

2014-2015

Partnerzy i potencjalne źródła
finansowania

Uwagi

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy– wyznaczona osoba

W 1989 r. zosał wydany przez
Wydawnictwo PTTK Kraj mini
przewodnik autorstwa Andrzeja
Matuszyka pt. 7 dni w Ujsołach. Warto
wrócić do tej idei, której celem było
ukazanie możliwości spędzenia czasu
wolnego w gminie i jej okolicy przez
cały tydzień. Koncepcję „7 dni
w Ujsołach” można opracować w kilku
wariantach, dla różnych grup
wiekowych. Musi to być czytelny
program pobytu, powiązany
z konkretnymi obiektami noclegowymi
oraz instruktorami.

Partnerzy:

w następujących wariantach:

- Koła Gospodyń Wiejskich

A. Fitness w Górach - 7 dni w Ujsołach dla poprawy
zdrowia i urody (program fitness i nordic walking)

-Sołtysi

B. 7 dni w Ujsołach – aktywny wypoczynek (w siodle,
na rowerze, na ściance wspinaczkowej)

- Stowarzyszenie Gazdowie Doliny
Cichej

C. 7 dni w Ujsołach dla rodzin z małymi dziećmi

- Właściciele gospodarstw
agorturystycznych

D. Weekend na nartach turowych w Ujsołach

- Gestorzy bazy turystycznej

E. Weekend na sportowo w Ujsołach

- Lokalna Grupa Działania

Idee towarzyszące programowi pobytu
muszą stanowić trzon oferty i być
wyraźnie zaznaczane, np. w programie
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Potencjalne źródła finansowania:
środki zewnętrzne (m.in. fundusze
unijne, programy grantowe
Marszałka Województwa
Śląskiego), środki własne UG

fitness można wykorzystać także
dodatkowe oznakowanie na trasach
pieszych z informacją o liczbie
spalonych kalorii po pokonaniu danego
odcinka itp.
Istotne jest uzgodnienie pomysłów
zawartych w niniejszym opracowaniu,
z wytycznymi dotyczącymi ochrony
przyrody na tym terenie,
w szczególności w ramach obszarów
Natura 2000. Współpraca z Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska
w Katowicach.

2. Przygotowanie oferty pobytowej dla osób
niepełnosprawnych w sezonie letnim i zimowym
(m.in. wędrówki po górach)

2014-2015

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy– wyznaczona osoba
Partnerzy:
- Właściciele gospodarstw
agorturystycznych i innych obiektów
turystycznych
- Gestorzy bazy turystycznej
- Stowarzyszenie Gazdowie Doliny
Cichej
- Lokalna Grupa Działania
Potencjalne źródła finansowania:
środki zewnętrzne (m.in. fundusze
unijne, programy grantowe
Marszałka Województwa
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Śląskiego), środki własne UG
3. Organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych
obsługą turystyki aktywnej, m.in. instruktorów fitness,
wspinaczki skałkowej

06.2014

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy– wyznaczona osoba
Partnerzy:
- Starostwo Powiatowe w Żywcu
- Lokalna Grupa Działania
- Krajowe i regionalne
stowarzyszenia agroturystyczne
- Stowarzyszenie Gazdowie Doliny
Cichej
- Właściciele gospodarstw
agorturystycznych
Potencjalne źródła finansowania:
środki zewnętrzne (m.in. fundusze
unijne, programy grantowe
Marszałka Województwa
Śląskiego), środki własne UG

4. Opracowanie i wytyczenie tras dla narciarstwa
turowego

12.2014

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy– wyznaczona osoba
Partnerzy:
- PTTK i inne organizacje
turystyczne
- Starostwo Powiatowe w Żywcu
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- Lokalna Grupa Działania
Potencjalne źródła finansowania:
(m.in. fundusze unijne, programy
grantowe Marszałka Województwa
Śląskiego), środki własne UG
5. Przygotowanie kompleksowej oferty kulturowoprzyrodniczej związanej z tradycjami pasterskimi,
obejmującej elementy istniejącej oferty (np. wizyta
w bacówce, obserwacja produkcji serów itp.), jak
i nowe elementy – obserwacja zwierząt, ptaków
towarzyszących wypasowi, odnajdywanie śladów
wołoskich w terenie

05. 2016

Podmiot odpowiedzialny:
Stowarzyszenie Gazdowie Doliny
Cichej
Partnerzy:
- Urząd Gminy
- Koła Gospodyń Wiejskich

Istotne jest uzgodnienie pomysłów
zawartych w niniejszym opracowaniu,
z wytycznymi dotyczącymi ochrony
przyrody na tym terenie,
w szczególności w ramach obszarów
Natura 2000. Współpraca z Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska
w Katowicach.

- Stowarzyszenia działające na
rzecz rozwoju pasterstwa
w Karpatach
6. Opracowanie mini przewodnika i questu (gry
terenowej) nawiązującego do tradycji kulturowych
gminy (m.in. pasterstwa, śladów osadnictwa
wołoskiego) i zamieszczenie go na stronie
internetowej gminy
- zadanie to powinno być powiązane z zad. 5.

05. 2016

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy– wyznaczona osoba
Partnerzy:
- Stowarzyszenie Gazdowie Doliny
Cichej
Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG

Questing (gra terenowa)- nowatorska
forma poznawania terenu, nawiazująca
do harcerskich podchodów. Polega na
indywidualnym odkrywaniu
poszczególnych miejsc (o dużej
atrakcyjności przyrodniczej kulturowej),
postępując według zaleceń zawartych
w założeniach danej gry terenowej.
Liderem questingu w Polsce jest gmina
Bałtów w województwie
świętokrzyskim.
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7. Dążenie do włączenia gminy do regionalnych
szlaków kulturowych powstających w Karpatach:

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy– wyznaczona osoba

- Szlak Wołoski,
- Szlak Zbójników Karpackich
8. Budowa małej infrastruktury turystycznej o
charakterze rekreacyjnym na szlakach turystycznych
(miejsca biwakowe dla turystów itp.)

2015-2016

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy– wyznaczona osoba
Partnerzy:
Prywatni inwestorzy

Uzgodnienie z wytycznymi dotyczącymi
ochrony przyrody na tym terenie,
w szczególności w ramach obszarów
Natura 2000. Współpraca z Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska
w Katowicach.

Mieszkańcy
Lokalne stowarzyszenia
Potencjalne źródła finansowania:
środki zewnętrzne(m.in. fundusze
unijne, programy grantowe
Marszałka Województwa
Śląskiego), środki własne UG
9. Powstanie Karczmy Regionalnej w Ujsołach
serwującej specjały lokalnej kuchni (lub
zaadoptowanie do tego celu istniejącego punktu
gastronomicznego)

2015/16

Podmiot odpowiedzialny: inwestor
zewnętrzny
Partnerzy:
Prywatni inwestorzy
Potencjalne źródła finansowania:
środki zewnętrzne (m.in. fundusze
unijne, programy grantowe
Marszałka Województwa
Śląskiego), środki własne
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inwestorów
Rozwój oferty bazy
agroturystycznej

1. Identyfikacja osób prowadzących działalność
agroturystyczną oraz organizacja spotkania z nimi
w celu dyskusji nad możliwościami poszerzenia
oferty turystycznej obiektów

04.2014

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy– wyznaczona osoba
Partnerzy:

Efekt spotkania:

- Koła Gospodyń Wiejskich

Określenie (w formie raportu) kierunków rozwoju
istniejącej bazy agroturystycznej i powiązanie ich
oferty z innymi produktami turystycznymi w gminie

-Sołtysi

Celem spotkania jest uzyskanie
informacji na temat istniejącego
potencjału rozwojowego
w poszczególnych obiektach oraz
wskazania nowych możliwości rozwoju.

- Stowarzyszenie Gazdowie Doliny
Cichej
Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG

2. Organizacja spotkania dla osób zainteresowanych
rozpoczęciem działalności w zakresie agroturystyki,
oraz szkoleń na temat agroturystyki w górach

04. 2014

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy– wyznaczona osoba
Partnerzy:
- moderator z ośrodka doradztwa
rolniczego

Celem spotkania jest uzyskanie
informacji na temat barier rozpoczęcia
działalności w sektorze turystyki oraz
pomocy oczekiwanej ze strony gminy
i innych podmiotów wspierających
rozwój turystyki

- Lokalna Grupa Działania
Potencjalne źródła finansowania:
(m.in. fundusze unijne, programy
grantowe Marszałka Województwa
Śląskiego, budżet LGD), środki
własne UG
3. Organizacja wyjazdów studyjnych do
wyspecjalizowanych gospodarstw agroturystycznych
w górach w celu zapoznania się z możliwością
kształtowania tematycznej oferty agroturystycznej

09. 2014

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy– wyznaczona osoba
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(poznanie wymogów prawnych, organizacyjnych
itp.), w tym także obiektów powiązanych z wypasem
owiec oraz produkcją lokalnych produktów
żywieniowych

Partnerzy:
- Stowarzyszenia Agroturystyczne
- Lokalna Grupa Działania
Potencjalne źródła finansowania:
środki zewnętrzne (m.in. fundusze
unijne, programy grantowe
Marszałka Województwa Śląskiego,
budżet LGD), środki własne UG

4. Organizacja szkoleń dla osób prowadzących
gospodarstwa agroturystyczne i inne obiekty
noclegowe w zakresie przygotowania oferty
i świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych

10. 2014

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy– wyznaczona osoba
Partnerzy:
- Lokalna Grupa Działania,
- Koła Gospodyń Wiejskich
-Sołtysi
- Gminny Ośrodek Kultury
- PTTK
Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG, środki
budżetowe LGD

5. Powstanie systemu miejsc do uprawiania
narciarstwa zjazdowego ( tzw. czasowych, o małej
przepustowości) przy gospodarstwach
agroturystycznych

2015-2016

Podmiot odpowiedzialny
Właściciele obiektów i gruntów
Partnerzy:

Obiekty o małej skali i przepustowości,
zapewniające nie inwazyjność
w miejscowe walory przyrodnicze
i krajobrazowe.
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Urząd Gminy
Instytucje związane z ochroną
środowiska
Potencjalne źródła finansowania:
środki własne inwestorów
6. Stworzenie tematycznej oferty wypoczynkowej
związanej z dziedzictwem kulturowym ( np. wczasy
z nauką gotowania, wczasy z nauką tradycyjnych
rzemiosł) na bazie istniejących gospodarstw
agroturystycznych

02.2015

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy– wyznaczona osoba
Partnerzy:
- Lokalna Grupa Działania,

Efekt: materiał do wykorzystania przy
przygotowywaniu oferty promocyjnej gminy

- Koła Gospodyń Wiejskich
-Sołtysi
- Gminny Ośrodek Kultury
- Stowarzyszenie Gazdowie Doliny
Cichej
- Lokalna Grupa Działania
Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG

3. Promocja turystyczna gminy

1. Organizacja wydarzeń (tematycznych) o
charakterze promocyjnych w gminie
z wykorzystaniem serwisów społecznościowych
i zastosowaniem nowych technik e-matketingu.
Wydarzenia te mogą zostać połączone zarówno
z wydarzeniami kulturalnymi odbywającymi się
w gminie (np. Wawrzyńcowymi Hudami), jak
i nowymi – np. otwarcie sezonu letniego w Geoparku

Od 2014
cyklicznie

Podmiot odpowiedzialny: Gminny
Ośrodek Kultury
Partnerzy:
- Lokalna Grupa Działania,
- Koła Gospodyń Wiejskich

Celem tego zadania jest zebranie jak
pozyskanie jak największej liczby osób
jako zainteresowanych danym
wydarzeniem (eventem).
Mogą to być konkursy z nagrodami,
m.in. darmowy pobyt w gminie itp.
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w Glince.

-Sołtysi
- Starostwo Powiatowe
Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG, sponsorzy,
fundusze UE

2. Przygotowanie na bazie zad. 1.1. materiałów
promocyjnych o gminie i ich zamieszczenie na
stronach internetowych, a także wydanie w wersji
drukowanej (np. dystrybucja na stoiskach regionu,
województwa na krajowych targach turystycznych)

2015/2016

Podmiot odpowiedzialny: Gminny
Ośrodek Kultury
Partnerzy:
- Lokalna Grupa Działania,
- Koła Gospodyń Wiejskich
-Sołtysi
- Starostwo Powiatowe
Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG

3. Popularyzacja wydarzeń kulturalnych
odbywających się w gminie

Od 2014
cyklicznie

Podmiot odpowiedzialny: Gminny
Ośrodek Kultury
Partnerzy:
- Lokalna Grupa Działania,
- Koła Gospodyń Wiejskich

W gminie corocznie odbywa się kilka
interesujących wydarzeń kulturalnych,
organizowane są także koncerty. Ich
nagłośnienie w środkach masowego
przekazu może przyczynić się do
napływu turystów odwiedzających
sąsiednie gminy.

-Sołtysi
- Starostwo Powiatowe
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4. Organizacja konkursu w gminie na najciekawszą
ofertę dla turystów

2014/2015

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy– wyznaczona osoba;
Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG

Działanie to pozwoli pobudzić
kreatywność wśród mieszkańców
i zachęcić ich do podejmowania
aktywności w sektorze obsługi turystów.
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8. Kierunki rozwoju działalności pasterskiej w gminie Ujsoły
Opracowanie: Józef Michałek

Podsumowanie
Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w tym owiec, utrzymanie pasterstwa na obszarach
górskich, to jedno z ważnych wyzwań stojących przed społecznościami lokalnymi w Karpatach. Trudna
sytuacja ekonomiczna małych gospodarstw prowadzi do coraz częstszego zaniechania użytkowania
ziemi, co powoduje osłabienie aktywności społecznej mieszkańców, oraz potencjału gospodarczego
karpackich gmin. Dodatkowo proces ten w sposób niekorzystny oddziałuje na walory przyrodnicze
siedlisk łąkowych, a pośrednio obniża atrakcyjność turystyczną i kulturową regionu. Zagadnienia te
dostrzeżone zostały już wiele lat temu w krajach rozwiniętych zachodniej Europy, stąd specjalne
programy mające na celu odtworzenie działalności pasterskiej, skierowane m.in. do mieszkańców wsi
górskich w Alpach. Potencjał ten jest dostrzegany także na poziomie krajowym, m.in. w programie Owca
plus dla województwa śląskiego. W dokumencie tym wypas kulturowy wskazany jest jako istotny czynnik
aktywizacji gospodarczej gmin górskich, zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju, oraz proponowanych
jest w nim wiele działań mających na celu odtworzenie działalności pasterskiej w Beskidach.
Pasterstwo w Karpatach to nie tylko wypas, to także wieloaspektowy rozwój innych sfer aktywności
ludzkiej. Stymuluje on rozwój rynku produktów tradycyjnych i regionalnych, rękodzieła i usług, rozwój
turystyki kulturowej, oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w tym hal, które na równi z architekturą
stanowią cenny przykład obszarów krajobrazu kulturowego. Pasterstwo tradycyjne i wypas kulturowy to
wreszcie baza dla rozwoju kapitału społecznego wsi. Wykorzystanie funkcjonującego wypasu
kulturowego, jako jednej z baz rozwoju społecznego, stwarza więc nadzieje na powstawanie kolejnych
klastrów tematycznych zrównoważonego rozwoju.
Niniejsza koncepcja rozwoju pasterstwa jest propozycją do podjęcia działań na rzecz zachowania
i rozwoju działalności pasterskiej w gminie Ujsoły. Walory przyrodnicze i historyczne, oraz
uwarunkowania gospodarcze gminy, stwarzają podstawę do rozwoju działalności pasterskiej. Istotne
czynniki sprzyjające rozwojowi wypasu kulturowego, to nieużytkowane w znacznym stopniu pastwiska
i tereny zielone, zachowane tradycje i zwyczaje lokalne związane z gospodarką pasterską oraz potencjał
do wyrobu produktów regionalnych. Działalność pasterska może dodatkowo wspierać rozwój oferty
agroturystycznej związanej z wyrobem rękodzieła, kultywowaniem zwyczajów pasterskich oraz
funkcjonowaniem szlaku wołoskiego i pasterskiej zagrody edukacyjnej.
W strategii przyjęto trzy główne kierunki rozwojowe:
1) stworzenie systemu funkcjonowania grup pasterskich dla mieszkańców zainteresowanych
podejmowaniem działalności w zakresie prowadzenia wypasu, ze szczególnym uwzględnieniem wypasu
kulturowego owiec,
2) stworzenie systemu wsparcia dla prowadzonego wypasu,
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3) wzbogacenie działalności pasterskiej o inne, powiązane formy działalności gospodarczej, m.in.
sprzedaż produktu lokalnego, funkcjonowanie szlaku wołoskiego oraz ofertę turystyczną związaną
z lokalnym dziedzictwem kulturowym (imprezy pasterskie, pokazy edukacyjne, promocja produktów
regionalnych, rękodzieła i serów).

8. 1. Założenia wstępne
Działalność pasterska ma na terenie Karpat bardzo długą historię, a wypas zwierząt w dużej mierze
kształtował zarówno krajobraz, walory przyrodnicze, jak i kulturę tego regionu. Jednocześnie działalność
pasterska jako forma działalności gospodarczej może w istotny, pozytywny sposób kształtować
ekonomię gminy i pozytywnie oddziaływać na lokalne zasoby przyrodnicze. Aktywizacja tej mocno
osadzonej w tożsamości Karpat działalności, jest więc bez wątpienia uzasadniona i potrzebna.
Karpaty na przestrzeni wieków były szlakiem wędrówek i ponawianych fal osadnictwa, co sprzyjało
rozwojowi pasterstwa. Faliste i łagodne formy szczytów w jednych partiach, w innych występowanie
naturalnych hal nad górną granicą lasu, dawało możliwość prowadzenia wypasu zwierząt w początkowym okresie owiec, później wołów i w niektórych terenach koni. Nasilenie wypasu na
obszarze Puszczy Karpackiej, cerhlenie drzew, wypalanie lasu i prowadzenie stałego wypasu owiec i kóz,
wpłynęło na formowanie się terenów łąk, pastwisk stokowych i hal. Mieszanka ludów, długo
praktykowany pasterski nomadyzm i trudne warunki życia dały w rezultacie unikalną kulturę karpacką.
Wartością, która spajała tak ukształtowane i rozwinięte społeczności karpackie było i jest pasterstwo.
Przed okresem powstawania pierwszych osad i lokowania wsi karpackich dominowało pasterstwo
transhumancyjne będące ekstensywną formą wypasu, która polegało na sezonowym, stałym
przemieszczaniu stad z letnich pastwisk górskich na pastwiska zimowe ulokowane na równinach
podgórskich i w dolinach. Czas kalendarzowy takich przegonów zwierząt był ściśle związany z warunkami
środowiskowymi i bogatą obrzędowością. Tworzył nieprzerwany cykl, obejmujący wszystkie sfery życia
pasterzy jak również wspólnot wiejskich i władzy lokalnej. Zbliżająca się wiosna i wykot owiec
determinował postępowanie pasterzy. Owce prowadzone były na letnie pastwiska i tam przebywały do
końca września. Dawniej takie przygotowanie wypasu należało uroczyście przedstawić wspólnocie
pasterskiej ogłaszając redyk. Dziś jest on praktykowany w szczątkowej formie jako uroczyste rozpoczęcie
wypasu na Podhalu, w Beskidzie Żywieckim i Śląskim.
Współcześnie gospodarka pasterska niemal zanikła. W szczególnie trudnej sytuacji społecznoekonomicznej znalazły się w ostatnich latach gospodarstwa drobne, położone na obszarach górzystych
południowej i południowo-wschodniej Polski. Pomimo przewidzianych specjalnych środków
finansowych, służących wsparciu obszarów problemowych w rolnictwie tj. dopłat górskich i dla terenów
podgórskich, nie zmieniły one w sposób znaczący trudnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.
Także dotacje rolnośrodowiskowe, z którymi wiązano wielkie nadzieje nie przyniosły oczekiwanych
następstw w sferze podtrzymania, czy też rozwoju produkcji ekstensywnej i o podwyższonej jakości.
Przyczyny takiego stanu leżą zarówno po stronie instytucjonalnej, tj. złożoności procedur starania się
o tego typu środki pomocowe, jak też wynikają z małej powierzchni gospodarstw i stąd ograniczonych
możliwości ekonomicznej rentowności. Dobrą alternatywą dla odchodzących od gospodarowania
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rolniczego wsi karpackich jest wprowadzenie innowacji organizacyjnej w kształtowaniu stanu
i struktury produkcji rolnej w regionach górskich i ponowne podjęcie zbiorczego, komercyjnego
i komercyjno-kulturowego wypasu owiec. Wypas ten ma w polskich Karpatach kilkusetletnią tradycję
i dotyczy wypasu nie tylko owiec, ale i innych zwierząt gospodarskich. Jest on praktykowany nie tylko
w Karpatach, ale także m.in. w krajach alpejskich czego przykładem jest wspólny wypas krów w Alpach w Szwajcarii czy Austrii.
Obecnie w ograniczonej formie pasterstwo zaczyna rozwijać się w Beskidach i na Podhalu, w związku
z komercjalizacją działań bacy i praktycznym podejściem do ekonomii prowadzonego wypasu.
Zarówno wśród indywidualnych przedsiębiorców, jak i wśród lokalnych samorządów, jest coraz większe
zrozumienie rynkowych podstaw działalności pasterskiej i akceptacja faktu, że rozwijanie tej
działalności, może wiązać się z istotną aktywizacją lokalnej gospodarki.
Baca organizując wypas przyjmuje na siebie całość spraw związanych z prowadzeniem wypasu, co ujęte
zostało w projekcie opisu zawodu: „Baca - jest zawodem o charakterze usługowo – handlowo produkcyjnym, którego celem jest organizacja i zarządzanie wypasem zwierząt takich jak owce, bydło,
kozy i konie, pozyskiwanie mleka, wyrób tradycyjnych serów i ich sprzedaż bezpośrednia. Poprzez
bezpośrednie negocjacje z hodowcami, umawia wynajem i ilość planowanych do wypasu zwierząt,
określa powierzchnię i miejsce wypasu, dzierżawiąc lub wynajmując tereny wypasowe, a także
organizuje obsługę wypasu poprzez wynajęcie do pracy odpowiedniej ilości juhasów. Baca dba
o infrastrukturę pasterską oraz narzędzia, o stan ekologiczny pastwiska, prowadząc wypas ekstensywny,
zna podstawowe siedliska przyrodnicze i gatunki roślin chronionych związanych ze środowiskiem
wypasu, usuwa rośliny niepożądane. Baca przestrzega zasad organizacji pracy wypasu (pojenie, wypas,
wyrób serów), a także zasad BHP oraz dobrostanu zwierząt. Baca organizuje sprzedaż własnych
produktów wytwarzanych w ramach prowadzonego wypasu. Baca funkcjonuje w specyfice kulturowej,
zachowując obrzędy i zwyczaje regionu”.
Funkcjonujące przez ostatnie stulecia (od XVII do XX w.) pasterstwo szałaśnicze to nic innego jak
wspólnotowy wypas owiec, angażujący całą społeczność pasterską wsi do współpracy i działań na rzecz
prowadzonego wypasu pod opieką bacy lub sałaszników. To w tym sposobie prowadzenia wypasu
ukształtowała się bogata obrzędowość i kultura pasterska, dziś określana jako wypas kulturowy. W ten
sposób ukształtowała się kultura pasterska będąca zarazem źródłem żywotnej kultury góralskiej
łączącej dziś mieszkańców Karpat. Z natury swej, jest ona oparta na wypracowanej przez pokolenia
umiejętności funkcjonowania wspólnot, gdzie współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu jest
płaszczyzną wymiany wiedzy, doświadczenia, umiejętności gospodarowania ludzi przedsiębiorczych,
naturalnych liderów społeczności pasterskich – baców. Jednocześnie warto podkreślić pozytywne
oddziaływanie działalności pasterskiej na zasoby przyrodnicze. Głównym zagrożeniem trwałych
użytków zielonych w obecnych czasach na obszarach górskich jest ich zarastanie, związane
z porzucaniem gospodarki rolnej. Zjawisko to szczególnie częste jest w przypadku małych gospodarstw,
o niskiej rentowności, które jednocześnie z reguły odznaczają się wysokimi walorami przyrodniczymi.
Realizacja działalności pasterskiej na takich obszarach umożliwia więc często utrzymanie właściwej
struktury siedlisk łąkowych i w większości przypadków bez wątpienia pozytywnie kształtuje strukturę
siedlisk polno-łąkowych na terenie Karpat.
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Jak działalność pasterska może aktywizować ekonomię karpackich gmin?

Rola pasterstwa w pozytywnym kształtowaniu aktywności lokalnych społeczności w polskich Karpatach
jest nie do przecenienia. Rozwój działalności pasterskiej może w istotny sposób przyczyniać się do
rozwoju lokalnych gospodarek, pozytywnie oddziaływać na finanse zarówno lokalnych
przedsiębiorców, jak i samej gminy. Wdrażanie wypasu pozwala zachować cenne walory przyrodnicze
gminy, jednocześnie kultywując historię i tradycję, oraz wzmacniając więzi i współpracę między
mieszkańcami gminy. Działalność pasterska spełnia więc funkcję integrującą i aktywizującą wiele
różnych aspektów funkcjonowania społeczności lokalnych i w związku z tym może mieć fundamentalne
znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w polskich Karpatach.
Dynamicznie rozwijający się rynek produktów regionalnych daje dużą szansę na utrzymanie i rozwój
hodowli zwierzęcej. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że ekonomiczna opłacalność takiej działalności
w długim okresie czasu, zagwarantowana będzie w szczególności w dużych, kilkudziesięcio-hektarowych
gospodarstwach, lub tez w przypadku prowadzenia wypasu wspólnotowego. Uregulowany wyrób
i sprzedaż produktów regionalnych (np. sery i jagnięcina) prowadzone w ostatnim dziesięcioleciu, są
przykładem na opłacalność tego typu przedsięwzięć. Intensywny wzrost zainteresowania konsumentów
produktami tradycyjnymi, lokalnymi, prognozować może rosnący popyt na takie produkty, których
doskonałym źródłem może być właśnie działalność pasterska.
Należy również dodać, że tradycyjny wypas, oraz związany z nim rynek produktów regionalnych może
być również elementem budowania oferty turystycznej. Powrót do często zapomnianych, lecz
obecnych w kulturze regionu praktyk - uroczystego rozpoczęcia wypasu, obchodów nocy św. Jana,
zwyków bacowskich czy innych obrządków związanych z kalendarzem wypasu zwierząt gospodarskich,
jest szansą na zaoferowanie turystom niepowtarzalnych wrażeń czynnego udziału w tych praktykach,
swoistą żywą lekcją życia wiejskiego, określaną dziś jako atrakcje turystyki kulturowej. Jak wskazują
badania rozwoju turystyki realizowane zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, właśnie
takich autentycznych doświadczeń coraz częściej będą poszukiwać turyści. Przykładem mogą być podjęte
przez samorząd i społeczność lokalną działania na rzecz przywrócenia pasterstwa w gminie Istebna,
które zaowocowały organizacją szeregu imprez folklorystycznych przyciągających rzesze turystów.
Począwszy od majowego redyku (mieszania owiec), wakacyjnych jarmarków pasterskich i jesiennego
„Łosodu”. Te, oraz inne propozycje prezentowania zwyczajów i obrzędów pasterskich, rozwijają się
również w innych gminach. Redyk w Korbielowie, Zwyk bacowski w Soblówce czy Łosod na Hali Boraczej,
to tylko niektóre przykłady turystycznego wykorzystania działalności pasterskiej. Analiza danych
internetowych pozwala twierdzić, że pasterstwo stało się atrakcyjnym produktem turystycznym,
mającym wymierny wpływ na zwiększenie frekwencji turystycznej, co może przekładać się na realne
dochody mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą związaną z turystyką. Przykład organizacji
w 2013 r. Redyku Karpackiego wskazuje na znaczne zainteresowanie tradycyjną kulturą pasterską.
W ciągu 5 miesięcy funkcjonowania strona tego wydarzenia na Facebooku, osiągnęła ponad 9 tys.
polubień. Dziesiątki artykułów pojawiło się w mass mediach, zwiększył się również ruch turystyczny
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w okolicach, gdzie prowadzi się wypas owiec. Wskazywać to może na rzeczywiste zainteresowanie
potencjalnych turystów przyjeżdżających w Karpaty, tego typu wydarzeniami.
Wreszcie prowadzenie wspólnego wypasu na terenach nieużytkowanych, może być szansą na
kompleksowe przygotowanie wniosków płatności bezpośrednich i rolno-środowiskowych
obejmujących całe kompleksy wypasowe, już nie kilku, lecz kilkudziesięcio-, czy kilkusethektarowe, co
w sposób zasadniczy może zmienić udział obszarów górskich w systemach płatności. Stały i znaczący
przypływ środków może mieć znaczący udział w bilansie finansowym sołectw, stymulować ich rozwój
i podnieść ich rolę w kształtowaniu stosunków społecznych.
Pozytywną rolę pasterstwa dla rozwoju obszarów górskich coraz powszechniej dostrzegają instytucje
państwowe i samorządowe. Udział tej formy gospodarowania obecny jest we wszystkich niemal
dokumentach i programach rozwojowych. Jednocześnie w ramach wielu funduszy istnieją możliwości
finansowania działań związanych z wypasem. Mogą to być zarówno lokalne strategie rozwoju gminy,
powiatu oraz LGD Żywiecki Raj jak i programy wojewódzkie (Owca plus w województwie śląskim
i Program Promocji Hodowli w województwie podkarpackim), jak i fundusze mechanizmu szwajcarskiego
czy norweskiego (np. projekt Karpaty Łączą) oraz realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego projekt LIFE+ pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich
Parków Krajobrazowych”.
Powyższe przykłady wyraźnie wskazują, że instytucje rządowe na różnym szczeblu widzą w promocji
działalności pasterskiej na terenie Karpat, szansę na aktywizację lokalnych społeczności oraz
wzmocnienie ich ekonomii, promując rozwój gospodarczy w oparciu o lokalny potencjał i w zgodzie
z ideą zrównoważonego rozwoju. Oznacza to także dla potencjalnych beneficjentów, że środki na
uruchomienie działalności pasterskiej będą bez wątpienia dostępne w najbliższych latach, w ramach
różnego rodzaju funduszy. To od przygotowania społeczności lokalnej i zaangażowania samorządów
gminnych zależeć będzie, czy przygotowane środki finansowe trafią do zainteresowanych podjęciem
działalności pasterskiej. Jest żywotnym interesem gminy, aby te środki zostały w sposób efektywny
wykorzystane stanowiąc fundament trwałego zrównoważonego rozwoju działalności pasterskiej również
w gminie Ujsoły.

8. 2. Analiza stanu obecnego w gminie Ujsoły i identyfikacja kierunków
rozwoju
Gmina Ujsoły ma charakter górski, zajmuje obszar niemal 11 tysięcy ha, z czego lasy stanowią ponad 70%
powierzchni, a tereny polno-łąkowe to ok. 25% obszaru gminy. Na terenach otwartych dominują łąki
i pastwiska, występują również polany grzbietowe - hale. Znaczna część tych terenów jest obecnie
pozbawiona użytkowania rolnego, stąd coraz większa jest powierzchnia nieużytków, zarastających
roślinnością zielną i krzewami. Tylko niewielka część terenów rolnych zlokalizowana w pobliżu zagród
mieszkalnych jest wciąż użytkowana.
W przeszłości teren gminy był intensywniej użytkowany rolniczo. Niemal każde gospodarstwo
prowadziło hodowlę zwierząt gospodarczych, głównie krów i świń. Hodowano również owce, które
w okresie letnim oddawano na wspólny wypas prowadzony z dala wsi, najczęściej w górach. Jak
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wskazują dane historyczne na obszarze gminy występowały tereny pod wspólny wypas tzw. hale.
W rejonach górskich gminy, szczególnie na obszarze wsi Soblówka, Złatna i Ujsoły, podobnie jak
w większości wsi beskidzkich, żywe były tradycje pasterskie. Duży wpływ na kulturę tego regionu
wywarło pasterskie osadnictwo wołoskie wzbogacone później o elementy innej rolniczej ludności
napływowej. Liczne tego ślady pozostały w miejscowym nazewnictwie pasterskim i topograficznym.
Powszechne utrzymywanie gazdówki (krowa, owce, świnie, gęsi, kury) trwało niemal do końca XX w.
W ostatnich latach prowadzenie gazdówek, szałasów pasterskich, czy innych elementów infrastruktury
związanej z wypasem praktycznie nie istnieje, a obecna na terenie gminy zabudowa tego rodzaju ulega
stopniowemu niszczeniu. Jedyną wsią, w której zachowany został wypas owiec, jest Soblówka. Tam od
niemal 40 lat wypasa owce baca z Podhala. Niestety, większość wypasanych owiec (ponad 500 szt.) jest
spoza terenu gminy. Od 5 lat wypas organizuje również lokalny gospodarz, utrzymujący sezonowo
ok. 100 szt. owiec i 50 kóz na Hali Rycerzowej i Muńcole.
Pozostałością aktywności związanej z wypasem na terenie gminy Ujsoły jest wyrób serów.
Od pokoleń, po dziś dzień (choć w niewielkim już zakresie), górale żywieccy zajmują się wyrobem
tradycyjnymi metodami wędzonych serków, m.in. serów owczych w sezonie wypasu oraz krowich,
białego i wędzonego ( bundz, oscypki, redykołki, sery gazdowskie, sery kozie wędzone i bryndza
żywiecka – owcza i owczo-kozia). Niegdyś odbywało się to z dala od domów, w szałasach, kiedy to górale
wypasali krowy i owce na halach i śródleśnych polanach, przez całe lato wyrabiając zapas serów na zimę.
Warto dodać, że obecnie gmina Ujsoły ma status gminy mogącej legalnie produkować produkty
regionalne - oscypek, redykołkę i bryndzę oraz jagnięcinę podhalańską, co wskazuje na żywą tradycję
produkcji serów i jagnięciny na tym terenie, oraz znacznie wzmacnia konkurencyjność na rynku
sprzedaży serów owczych.
Najbardziej predysponowanymi terenami do prowadzenia wypasu w gminie Ujsoły są obszary pasma
Rycerzowej i Muńcuła, tzw. wierchy, czyli hale od Rysianki do Redykalnej w Żabnicy, jak również
nieużytkowane tereny w samych Ujsołach na grzbiecie i południowym stoku Wilczego Gronia. Łącznie
tereny nadające się do wypasu to obszar prawie 1000 hektarów na których można wypasać nawet
kilka tysięcy owiec. Obecnie większą część tych terenów stanowią nieużytki, zarastające chwastami
i ulegające zakrzaczeniu. W wielu miejscach niekoszone i niewypasane łąki i polany zarastają, a szałasy
butwieją. Ze względów ekonomicznych, związanych z minimalizacją kosztów wypasu i łatwiejszym
dostosowaniem do wymagań sanitarnych związanych z produkcją serów, zaleca się raczej prowadzenie
wypasu w niższych położeniach, poniżej lasu, a tylko na zasadzie przepaski podchodzić można na hale
i polany górskie. W ten sposób można pogodzić dwa podstawowe cele prowadzenia wypasu:
gospodarczy oparty na produkcji serów regionalnych i ekologiczny, związany z zachowaniem terenów
otwartych polan śródleśnych i grzbietowych. Należy pamiętać, że obszary gdze potencjalne można
prowadzić wypas, to grunty podzielone na dziesiątki działek i należące do bardzo wielu właścicieli. Z tego
powodu, plany uruchomienia wypasu wspólnotowego muszą uwzględniać interes zarówno właścicieli
terenów, jak i potencjalnie go użytkujących.

Podsumowując, do mocnych stron umożliwiających odtworzenie wspólnotowego wypasu zwierząt,
w tym owiec, w gminie Ujsoły należy zaliczyć:
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bogata tradycja prowadzenia wypasu w tym regionie, której przejawem jest m.in. prowadzona
do dnia dzisiejszego produkcja serów i wypas szałaśniczy.



posiadanie statusu gminy uprawnionej do legalnej produkcji serów regionalnych



położenie w dużym ośrodku turystycznym – Beskid Żywiecki i bliskość aglomeracji śląskiej, która
może być kluczowym odbiorcą produktów pochodzących z wypasu (sery, jagnięcina)



stosunkowo duża powierzchnia obszarów polno-łąkowych, nadających się pod wypas



istniejące liczne, małe, rodzinne firmy produkujące wytwory rzemieślnicze, których surowcem są
produkty pochodzenia owczego (skóra i wełna), bazujące na lokalnej, bogatej tradycji rzemiosła
i rękodzieła ludowego,



potencjał ludzki – osoby w dalszym ciągu utrzymujące działalność rolniczą, ludzie z inicjatywą,
działający m.in. w LGD Żywiecki Raj, oraz w lokalnych stowarzyszeniach. (np. Stowarzyszenie
Gazdowie Doliny Cichej)



wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze Beskidu Żywieckiego, w tym występowanie
obszarów chronionych. Dla wielu z nich, ochronie siedlisk otwartych może sprzyjać prowadzenie
ekstensywnego wypasu.

Wspomnieć należy również o wysokim potencjale agroturystycznym prowadzonego tu rolnictwa,
atrakcyjnej ofercie imprez kulturalnych i rekreacyjno–sportowych, oraz przynależność do Euroregionu
Beskidy, właściwie sytuującego gminę w kontekście działań pasterskich na Żywiecczyźnie i Podhalu.

Warto dodać, że Program Owca plus funkcjonujący m.in. na terenie gminy Ujsoły, wzmocnił potencjał
pasterski na dotychczasowych obszarach wypasu. W Soblówce działają dwa gospodarstwa pasterskie,
w tym jedno lokalne, drugie oparte na owcach prowadzonych tu z Podhala.
Dla gminy Ujsoły sprawą kluczową jest utworzenie kolejnych 2 czynnych gospodarstw pasterskich
funkcjonujących w oparciu o wspólny wypas owiec i krów, oraz wytwarzanie i stała sprzedaż
produktów regionalnych.

8. 3. Wizja i cele rozwoju działalności pasterskiej w gminie Ujsoły
Wizja rozwoju działalności pasterskiej na terenie gminy Ujsoły: Tradycyjny wypas zwierząt w gminie
Ujsoły narzędziem utrzymania ekstensywnej gospodarki rolnej, rozwoju rynku produktów
regionalnych, zachowania walorów przyrodniczych, oraz kulturowego dziedzictwa górali żywieckich,
a także stworzenia produktu turystyki kulturowej.
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Cele ogólne:

I.

Identyfikacja grup docelowych potencjalnie zainteresowanych prowadzeniem działalności
pasterskiej, szczególnie wśród mieszkańców gminy, oraz promocja wśród nich tradycyjnego
pasterstwa redykowego, jako opłacalnej formy gospodarowania w górach.

II.

Utworzenie grup pasterskich, określenie zasad ich funkcjonowania, określenie obszaru
działania i miejsc wypasu oraz zasad jego prowadzenia.

III.

Stworzenie kompleksowego programu prowadzenia wypasu i rozwoju kultury pasterskiej.

IV.

Zwiększenie atrakcyjności kulturowego wypasu owiec,
uzupełniającej oferty turystyki kulturowej i agroturystycznej.

poprzez

przygotowanie

Tradycyjne pasterstwo w Karpatach było zawsze dobrem wspólnym społeczności lokalnych. Miało
znaczenie integrujące i stymulujące zrównoważony rozwój wsi. Ta idea musi być także obecna w każdym
przypadku podejmowania decyzji o wskrzeszeniu i rozwoju gospodarki pasterskiej w dzisiejszych
czasach.
Rozdrobniona struktura agrarna stanowi podstawową barierę rozwojową pasterstwa, gdyż uzależnia
prowadzenie wypasu od zgody właścicieli gruntów. Jednak determinacja osób, które chcą prowadzić
gospodarstwo pasterskie, a także właściwe, partycypacyjne planowanie kolejnych kroków
przedsięwzięcia, to zwykle czynniki decydujące o powodzeniu. Istotne jest więc, aby na początku
przedsięwzięcia, zidentyfikować osoby najbardziej nim zainteresowane, oraz te, które mogą mieć wpływ
na różne aspekty wdrażania inicjatywy (tzw. interesariusze). Ważne jest, aby osoby podejmujące
inicjatywę wspierane były przez grupę współpracowników (hodowców, rolników) i lokalne
stowarzyszenia oraz władze samorządowe. Tylko taki partycypacyjny, oparty na zaufaniu i otwartym
przepływie informacji, sposób wdrażania projektu, gwarantuje jego sukces i stabilność w długim okresie
czasu.
Kluczowym czynnikiem rozwoju pasterstwa jest szeroka akceptacja dla tego typu działalności. Aby ją
uzyskać, oprócz wskazanych powyżej warunków dotyczących form współpracy, najistotniejsze jest
zapewnienie i przekonanie o ekonomicznej opłacalności tego przedsięwzięcia w długiej skali czasu,
a także propozycja kompleksowej oferty uzupełniającej do prowadzonego wypasu. Takie działania
uwiarygodnią działalność pasterską, jako stabilną i mogącą realnie oddziaływać na dobrobyt
mieszkańców. Jednocześnie ujęcie wypasu wspólnotowego wraz z szeroką paletą działań
towarzyszących, jest nieodzownym elementem ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju
agroturystyki, turystyki kulturowej i rynku produktów regionalnych.
Głównym czynnikiem, który powoduje upadek gospodarstw rolnych na obszarach górskich, jest brak
opłacalności prowadzonej działalności. Czynnik ten, jest podstawowym hamulcem podejmowanych prób
przywrócenia hodowli zwierząt, a aktywność rolnicza często ogranicza się tylko do mechanicznego
wykaszania, celem pozyskania dopłat bezpośrednich z ARiMR. Małe i rozdrobnione gospodarstwa nie
mają szans na opłacalne funkcjonowanie na rynku rolnym. Brak ciągłości gospodarki pasterskiej opartej
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na wspólnym użytkowaniu gruntów powoduje, że pogłębia się proces porzucania użytkowania ziemi,
zanikają umiejętności jej uprawy polegające szczególnie na hodowli zwierząt i wypasie. Szczególnie
dotkliwy jest brak wykwalifikowanej kadry baców i juhasów. Jest to dziś zawód ginący o kluczowym
znaczeniu dla przyszłości pasterstwa. Dlatego, w parze z programowaniem inicjatyw na poziomie
lokalnym, powinny iść rozwiązania systemowe prowadzone na wyższym szczeblu, ułatwiające
wdrażanie działań związanych z aktywizacją pasterstwa. Wśród nich, szczególnie istotne jest
zapewnienie funduszy na odtwarzanie wypasu kulturowego, rozwiązania dotyczące przyjaznych
hodowcom form wyrobu i sprzedaży produktów lokalnych, w tym tych pochodzących z wypasu.

Identyfikacja grup docelowych potencjalnie zainteresowanych prowadzeniem działalności pasterskiej
musi być prowadzona poprzez:
1. Organizację spotkań z mieszkańcami gminy. Tematyka spotkań musi uwzględniać zarówno
kwestie historyczne i odniesienie do tradycji i kultury regionu, jak i zagadnienia aktualnych
przepisów prawnych, związanych z hodowlą zwierząt i funkcjonowaniem gospodarstw
pasterskich, oraz kwestie ekonomiczne. Spotkania te mają na celu wyłonienie osób
bezpośrednio zainteresowanych podjęciem i prowadzeniem wypasu wspólnotowego, a także
identyfikację osób nie uczestniczących bezpośrednio w wypasie, ale mogących mieć wpływ na
jego prowadzenie.
2. Wyjazdy studyjne z zainteresowanymi hodowcami i przedstawicielami odpowiednich instytucji
i samorządów. Wyjazdy te muszą dać szansę zainteresowanym, bezpośredniego zapoznania się
z planowaną działalnością wypasową i zasadami hodowli zwierząt. Ważne jest zaplanowanie
wizyt, zarówno w gospodarstwach hodowlanych, jaki i na bacówce i sałaszu – miejscu
prowadzonego letniego wypasu.
3. Przygotowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych dotyczących gospodarki pasterskiej.
4. Organizację warsztatów i kursów zawodowych mających na celu uzyskanie wiedzy i kompetencji
zawodowych.
Utworzenie grup pasterskich, określenie zasad ich funkcjonowania, określenie obszaru działania i miejsc,
oraz zasad prowadzenia wypasu, odnosi się wprost do podjęcia wypasu wspólnotowego zwierząt,
w szczególności owiec. Działalność ta musi opierać się na wstępnie przygotowanej analizie
ekonomicznej, biorącej pod uwagę powierzchnię gruntów pod wypas, liczbę wypasanych zwierząt,
zasady ich utrzymania w okresie zimowym, strukturę własności gruntów, potencjalne rynki zbytu
produktów wypasu itp. Czynnikiem kluczowym jest tu wyznaczenie terenów wypasowych i uzyskanie
zgody właścicieli ziemi na taką działalność. Należy też dążyć do szerokiej promocji działań związanych
z wypasem lub też mu towarzyszących. Istotne jest tu w szczególności promowanie produktów wypasu
(sery, jagnięcina), czy też inicjatyw i imprez towarzyszących (imprezy cykliczne, zagrody edukacyjne,
turystyka kulturowa).
Podsumowując, głównymi elementami początkowego funkcjonowania grupy pasterskiej będą
następujące działania:
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1. przygotowanie ogólnych ram prowadzenia działalności pasterskiej w gminie
2. przygotowanie wstępnej analizy opłacalności takiego przedsięwzięcia
3. określenie potrzeb zabezpieczenia wypasu i wykonania infrastruktury pasterskiej
(bacówki, koszory, żłoby do pojenia zwierząt)
4. określenie kierunku produkcji owczarskiej (sery, jagniecina) oraz działalności
dodatkowej (usługi turystyczne, działalność rękodzielnicza)
5. stworzenie systemu promocji.
Prowadzenie wypasu owiec opierać się będzie w dalszej kolejności na wdrażaniu kompleksowego
programu prowadzenia wypasu i rozwoju kultury pasterskiej.
W szczególności dotyczyć to będzie:
1. określenia odpowiedzialności i przydzielenia zadań poszczególnym członków grupy
pasterskiej
2. odbudowy pogłowia owcy górskiej (zdobycie funduszy, zakup), w oparciu o współpracę
grupy pasterskiej
3. budowy rynku zbytu i promocji.
Działania związane z budową rynku zbytu powinny iść dwutorowo, tzn. działania lokalne oparte o
inicjatywy na poziomie gmin, czy powiatów, powinny być uzupełniane działaniami systemowi,
ułatwiającymi np. sprzedaż i dystrybucję produktów lokalnych. Mimo, że gmina nie jest bezpośrednio
odpowiedzialna za rozwiązania systemowe, wdrażane na wyższym szczeblu, istotne jest, aby grupy
pasterskie, w ramach swojej aktywności, prowadziły działania lobbingowe, na rzecz odpowiednich zmian
prawnych, czy instytucjonalnych.
Ostatnim elementem jest zwiększenie atrakcyjności kulturowego wypasu owiec, poprzez system budowy
oferty turystyki kulturowej i agroturystycznej z nim powiązanej. Działania takie mają fundamentalne
znaczenie dla wzmocnienia roli działalności pasterskiej na poziomie gminy, czy powiatu, poprzez
powiązanie jej z innymi formami działalności gospodarczej. Dodatkowo podejście takie sprzyja
dywersyfikacji źródeł dochodów osób prowadzących wypas, a w konsekwencji wzmacnia stabilność
ekonomiczną na poziomie poszczególnych gospodarstw rolnych, oraz całej gminy.
Wyróżnić tu można następujące cele szczegółowe:
1. przygotowanie programu oferty turystyki kulturowej, nawiązującej bezpośrednio do
działalności pasterskiej. Przykładem może być stworzenie propozycji Szlaku Wołoskiego Karpackiej Kultury Pasterskiej, który obejmowałby także tereny gminy Ujsoły.
2. przygotowanie oferty turystycznej bazującej na funkcjonowaniu Pasterskiej Zagrody
Edukacyjnej.
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8. 4. Plan rozwoju działalności pasterskiej w gminie Ujsoły
Wizja rozwoju:
Tradycyjny wypas zwierząt w gminie Ujsoły narzędziem utrzymania ekstensywnej gospodarki rolnej, rozwoju rynku produktów regionalnych,
zachowania walorów przyrodniczych, oraz kulturowego dziedzictwa górali żywieckich, a także stworzenia produktu turystyki kulturowej.
Cel ogólny

Działania
Zawiązanie grupy roboczej
w gminie, mającej na celu
koordynowanie działań
związanych
z przywróceniem wypasu
wspólnotowego

I.

Cykl spotkań (2-3 spotkania)
z mieszkańcami gminy

uwagi

Zakres czasowy
realizowanych
działań

Grupa powinna liczyć
optymalnie 3-5 osób

I-II kwartał 2014

Spotkania cokwartalne

I -III kwartał 2014

osoby/instytucje odpowiedzialne za
realizację działań

Urząd Gminy, osoby zainteresowane
przywróceniem pasterstwa

Urząd Gminy, branżowe NGO, ODR

Identyfikacja grup
docelowych w gminie
zainteresowanych
działalnością pasterską

przykładowe źródła
finansowania poszczególnych
działań

We własnym zakresie,
współpraca NGO,
Porozumienie Karpackie
Program Owca plus, LIFE +,
Fundacja Pasterstwo
Transhumancyjne
w Koniakowie,
Porozumienie Karpackie

Wyjazdy studyjne (1-2
wyjazdy)

Wyjazd do gmin, gdzie
z powodzeniem wdrożono
w ostatnich latach program
odtwarzania wypasu
wspólnotowego

II i III kwartał 2014
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

KSOW, NGO,
Porozumienie Karpackie
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Organizacja warsztatów
i kursów zawodowych

od III kwartału 2014
- cyklicznie

Utworzenie grupy
pasterskiej i działania
inicjujące wypas:

II-IV kwartał 2014

Należy zaplanować 2-3
spotkania z właścicielami ziemi.
- zawiązanie grupy
pasterskiej
Zgoda na wypas w formie
pisemnej.
II.
Utworzenie grup
pasterskich

- spotkania z właścicielami
ziemi

UG, ŚODR, LIFE+

ŚODR, KSOW

Urząd Gminy, NGO, grupa pasterska

Grupa pasterska - we
własnym zakresie.

Koszty spotkań
i przygotowania raportu: UG –
środki własne, lub „mały”
projekt z WFOŚiGW Katowice

- wyznaczenie terenów
wypasowych i uzyskanie
zgody właścicieli ziemi.

- przygotowanie raportu
w formie pisemnej,
wskazującego tereny pod
wypas.
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Przygotowanie raportu
analizującego ekonomiczną
opłacalność wypasu
w gminie Ujsoły, oraz jego
główne założenia.
Określenie potrzeb
zabezpieczenia wypasu
i wykonania infrastruktury
pasterskiej – projekt

Przygotowanie raportu
poprzedzone spotkaniami
grupy pasterskiej z hodowcami
oraz pozostałymi grupami
interesariuszy

II – IV kwartał 2014

Grupa pasterska, Branżowe
organizacje pozarządowe, ODR,
Grupa pasterska, Porozumienie
Karpackie

Program Karpaty Łączą,
organizacje branżowe, ŚODR,
FPDŚ

Raport przedstawi
ekonomiczną opłacalność
wypasu w gminie Ujsoły,
a także określi główne
założenia wypasu,
przygotowania infrastruktury
pasterskiej oraz określi kierunki
produkcji owczarskiej (sery,
jagniecina) oraz działalności
dodatkowej (usługi turystyczne,
działalność rękodzielnicza)
Spotkanie grupy pasterskiej
z praktykami.
W kwestii produktów
regionalnych pomoc od
Fundacji Partnerstwo dla
Środowiska.

Stworzenie systemu
promocji

Przygotowanie strony
internetowej dotyczącej
działalności pasterskiej na
terenie gminy oraz działań
towarzyszących.
Przygotowanie ulotki i folderu.

od III-IV kwartał
2014

Urząd Gminy, Grupa pasterska GOK

Środki własne – UG. Środki
zewnętrzne – ŚODR,
WFOŚiGW w Katowicach
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III.
Prowadzenie wypasu
owiec

Przydzielenie zadań
i określenie
odpowiedzialności
poszczególnych członków
grupy pasterskiej
dotyczących prowadzenia
wypasu

Ustalenia podczas 1-2 spotkań
roboczych, spisane w formie
pisemnej jako raport ze
spotkań, przedstawiający
rozdzielenie zadań
i odpowiedzialności.

2014 - 2020

Grupa pasterska

Odbudowa pogłowia owcy
górskiej w oparciu o
współpracę grupy
pasterskiej

Zakup /przekazanie/ owiec w ilości wynikającej
z przyjętego planu wypasu.

2014 - 2017

Grupa pasterska,

- przygotowanie wniosku
aplikacyjnego projektu
umożliwiającego zakup
owiec

Odbudowa rynku zbytu
i promocji

Organizacje branżowe, Instytut
Zootechniki

Środki własne, pomoc
organizacji branżowych,
Program LIFE+

Niezbędne napisanie projektu,
finansującego zakup owiec

Nawiązanie współpracy
z przedstawicielami sieciowej
sprzedaży produktów z punktami już istniejącymi
i utworzenie nowych punktów
kontaktowych mogących
skupować produkty

I – IV kwartał 2015

Grupa pasterska, NGO,

We własnym zakresie,
Program Fundacji Partnerstwo
dla Środowiska
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Stworzenie oferty turystyki
kulturowej, opierającej się o
działalność pasterską na
terenie gminy Ujsoły.

Propozycja może dotyczyć
stworzenia Szlaku Wołoskiego Karpackiej Kultury Pasterskiej,
którego część przebiegałaby
przez tereny gminy.

III-IV kw. 2014 2015

Grupa pasterska, GOK, Gospodarstwa
Agroturystyczne, NGO, Program Owca
plus
Program LIFE+

LGD – małe granty,
Program Owca plus
Program LIFE+

Przygotowanie propozycji
szlaku w formie raportu.

Niezbędna współpraca z innymi
gminami, przez które
przebiegać będzie szlak.

IV.
Zwiększenie
atrakcyjności
kulturowego wypasu
owiec, poprzez system
budowy oferty turystyki
kulturowej
i agroturystycznej.

Przygotowanie oferty
turystycznej dla gminy
Ujsoły, opartej na
funkcjonowaniu Pasterskiej
Zagrody Edukacyjnej

.

I-IV kw. 2015

Grupa pasterska, Gospodarstwa
Agroturystyczne

LGD – małe granty,
WFOŚiGW w Katowicach

- przygotowanie
opracowania dotyczącego
Pasterskiej Zagrody
Edukacyjnej

- przygotowanie wniosku
aplikacyjnego dotyczącego
pozyskania funduszy na
stworzenie Zagrody
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Edukacyjnej.

Rozwój oferty rękodzieła
związanego z produktami
owczymi

UWAGA: działanie wdrażane
dopiero po rozwinięciu
w zadowalającym stopniu
wypasu na terenie gminy.

I – XII 2016

Grupa Pasterska

LGD – małe granty

Fundusze Zewnętrzne

- wytypowanie 3-5
gospodarstw
zainteresowanych produkcją
rękodzieła.

- spotkania (2) robocze
mające na celu ustalenie
priorytetów rozwoju
działalności rękodzielniczej.

- analiza opłacalności
i potencjalnych rynków zbytu
– przygotowanie raportu
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