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WSTĘP

Opracowanie  jest  efektem  badań  przeprowadzonych  przez  Stowarzyszenie  Akademicka 

Inicjatywa  Politologów  POLIS  z  Oświęcimia  na  zlecenie  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa 

Działania Dolina Soły z Rajska. Badania odbywały się w okresie od  20.06-10.09.2014 r. 

Lokalne Grupy Działania

Lokalne Grupy Działania działają w ramach programu Leader, który jest częścią Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i jest finansowany z unijnych pieniędzy.  Wnioski rozpatrują 

urzędy marszałkowskie. Program działa w naszym kraju od 2004 r. i  z różnych powodów 

wymaga  modyfikacji.  LGD  opierają  się  o  partnerstwo  trzech  sektorów:  społecznego, 

gospodarczego i publicznego. Obecnie w Polsce działa 336 tzw. lokalnych grup działania, 

przed którymi stoi szereg wyzwań, a jedne z najważniejszych są związane z możliwościami 

rozwoju kierowanego przez lokalne społeczności1.

LGD „Dolina Soły” działa od 2008 roku, jej siedzibą jest Rajsko2. O środki finansowe na 

realizację projektów, które wpisują się w założenia stworzonej przez członków LGD Lokalnej 

Strategii  Rozwoju  mogą  starać  się  podmioty  z  terenu  gmin  Kęty,  Brzeszcze,  Oświęcim 

i Chełmek, ponieważ taki obszar Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”  obejmuje swym 

zasięgiem. Dotacje są przeznaczone głównie na projekty realizowane na obszarach wiejskich.

Charakterystyka gmin członkowskich

Miasto  i  Gmina  Brzeszcze jest  jedną  z  kilku  jednostek  samorządu  terytorialnego, 

wchodzących w skład powiatu oświęcimskiego w województwie małopolskim. Oprócz miasta 

Brzeszcze,  gminę  stanowi  pięć  sołectw:  Jawiszowice,  Przecieszyn,  Skidziń,  Wilczkowice 

i  Zasole.  Gmina  ta  położona  jest  między  rzekami  Wisłą  a  Sołą,  na  terenie  Kotliny 

Oświęcimskiej.  Powierzchnia  gminy wynosi  46,1 km2 ,  a  zamieszkuje  ją około 21,6 tys. 

mieszkańców.

Brzeszcze pojawiły się po raz pierwszy w dokumentach w 1443 r., jako własność książęca. 

Najstarszą wsią na terenie  gminy są Jawiszowice, wzmiankowane w spisach świętopietrza 

1 http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/lokalne-grupy-dzialania-przyjmuja-wnioski-o-wsparcie-
inwestycji-z-prow-2007-13-kopiuj-1-1.html
2 Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia LGD "Dolina Soły"; 14.05.2008r.
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w 1326 r. Od samego początku ludność Brzeszcz i wsi położonych w sąsiedztwie żyła przede 

wszystkim z rolnictwa. Założenie stawów rybnych, o których pierwsze wiadomości pochodzą 

z  1473  r.,  zmieniło  charakter  zajęć  mieszkańców  Brzeszcz  aż  do  końca  XIX  wieku.

Odkrycie złóż węgla kamiennego na tym terenie w końcu XIX w. całkowicie przekształciło 

dotychczasowy  charakter  miejscowości.  W  roku  1903  przystąpiono  do  budowy  kopalni. 

Odzyskanie niepodległości  w 1918 r.  i  okres międzywojenny spowodowały dalszy rozwój 

kopalni  i  osady.  Zbudowano  nowe  szyby  kopalniane  w  Jawiszowicach.

Po zakończeniu  tragicznej  II  wojny światowej  nastąpił  dynamiczny rozwój  miejscowości, 

szczególnie  w latach  6.  i  70.  XX wieku.  Zbudowano  nowe osiedla,  szkoły,  przedszkola. 

Wzrosła  liczba  mieszkańców,  rozbudowie  uległa  kopalnia,  7  lipca  1962  r.  Brzeszcze 

otrzymały prawa miejskie3.

W  skład  gminy  Chełmek wchodzą:  miasto  Chełmek  oraz  sołectwa  Gorzów  i  Bobrek. 

Zamieszkuje ją około 13 tys. mieszkańców. Gmina Chełmek położona jest w województwie 

małopolskim,  w  powiecie  oświęcimskim,  pomiędzy  Oświęcimiem  a  Libiążem  (powiat 

chrzanowski), u zbiegu rzek Wisły i Przemszy na ich lewym brzegu. Gmina Chełmek jest 

jedną z najmniejszych gmin powiatu oświęcimskiego, jej obszar wynosi 2.724 ha. Chełmek 

zlokalizowany jest pomiędzy trzema dużymi miastami: Katowicami, Krakowem i Bielsko –

Białą,  jest  też z nimi dobrze skomunikowany.   Chełmek od strony północnej, wschodniej 

i południowej otoczony jest obszernym i dobrze zachowanym kompleksem leśnym. Nazwę 

„Chełmek”  miasto  zawdzięcza  wzniesieniu,  które  swym  wyglądem  przypomina  hełm. 

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1414 r. Poza rolnictwem mieszkańcy zajmowali się do 

końca XIX w. budową galarów, spławem węgla, drewna i piaskowca triasowego do Krakowa 

i  dalej.  Przełomowym momentem w historii  Chełmka było  wybudowanie  przez czeskiego 

fabrykanta Tomasza Batę  pierwszych w Polsce zakładów mechanicznej  produkcji  obuwia, 

które po II wojnie światowej przeżywały okres niezwykle dynamicznego rozwoju wpływając 

na rozwój miasta. Chełmek jest miastem od 1969 roku4.

Kęty są  miastem,  stolicą  gminy,  położonym  w  zachodniej  części  województwa 

małopolskiego, w obrębie Beskidu Małego i Pogórza Śląskiego. Na obszarze 23 km2 mieszka 

ok. 19 600 osób. Łącznie z 6 sołectwami (Bielanami, Bulowicami, Łękami, Malcem, Nową 

Wsią, Witkowicami) gmina zajmuje powierzchnię 76,43 km2 i liczy ok. 33 800 mieszkańców. 

3 http://powiat.oswiecim.pl/index.php/strony/9882
4 http://powiat.oswiecim.pl/index.php/strony/9880
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Prawa  miejskie  Kęty  uzyskały  w  1277  r.,  choć  osada  pamięta  czasy  wcześniejsze. 

Najwspanialszy  rozkwit  miasta  nastąpił  za  panowania  Jagiellonów,  kiedy  Kęty  stały  się 

własnością  króla,  potem  królewszczyzną,  a  rajcy  kęccy  byli  poręczycielami  królewskich 

pożyczek. Przez kilka wieków działały tu prężnie cechy rzemieślnicze. Istniały młyny, tartaki, 

papiernie, folusze, postrzygalnie sukna, lądowa komora celna. Sołą spławiano sukna i drewno 

do Krakowa, a trzy razy w tygodniu odbywały się jarmarki, które słynęły na całą okolicę. 

Rozwój nowoczesnego przemysłu datuje się od powstania w 1867 r. fabryki sukna F. i E. 

Zajączków  i  K.  Lankosza.  Po  wojnie  miasto  dynamicznie  rozwijało  się.  Wizytówką 

współczesnego przemysłu jest GK KĘTY SA, potentat giełdowy w branży aluminium5.

Gmina Oświęcim składa się z 13 miejscowości: Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory II, 

Grojec,  Harmęże,  Łazy,  Pławy,  Poręba  Wielka,  Rajsko,  Stawy  Monowskie,  Włosienica, 

Zaborze - zorganizowanych w 12 sołectwach (miejscowość Łazy wchodzi w skład sołectwa 

Grojec)  i  w jednej  Osadzie  Stawy Grojeckie  wyodrębnionej  z  sołectwa  Grojec,  leżących 

wokół miasta Oświęcim i otaczających go pierścieniem. Na obszarze 74,5 km2  żyje  około 

17 600 mieszkańców, i co ciekawe, w ostatnich latach stale odnotowuje wzrost ich liczby.

Jest  ona  swoistym  zapleczem  dla  miasta  spełniając  głównie  funkcję  mieszkaniową  i  do 

niedawna  rolniczą,  z  dużym  udziałem  rybactwa  specjalizującego  się  w  hodowli  karpia. 

Obecnie  staje  się  popularnym  obszarem  nowego  osadnictwa,  terenem  „zielonych  płuc”, 

rekreacji  i  poszukiwań  nowych  sposobów  wykorzystania  terenów  podmiejskich.  Gmina 

posiada  na  swoim terenie  stosunkowo dużo  zabytków  architektury  sakralnej  i  pałacowo-

dworskiej.  Szczególnie  ważne miejsce zajmuje teren  byłego obozu zagłady KL Birkenau, 

aktualnie PMAB6.

5 http://powiat.oswiecim.pl/index.php/strony/9883
6 http://powiat.oswiecim.pl/index.php/strony/9881
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I. BADANIA ANKIETOWE

W ramach  badań  na  rzecz  Stowarzyszenia  LGD  „Dolina  Soły”  przeprowadzono  badania 

ankietowe, które objęły obszar czterech gmin, wchodzących w skład Grupy. W sumie zebrano 

4013 ankiet (Kęty – 1007, Brzeszcze – 1002, gmina Oświęcim – 1002, Chełmek – 1002). 

Próba  dobierana  była  w  sposób  całkowicie  losowy.  Badania  przeprowadzano  poprzez 

rozprowadzenie  ich  wśród  mieszkańców  poszczególnych  gmin,  poprzez  uliczną  akcję 

ankietowania, również w czasie imprez odbywających się w różnych miejscach gmin. Wyniki 

są prezentowane zgodnie z logiką narzuconą przez kwestionariusz, podzielone na 4 części: 

aktywność  zawodowa,  działalność  LGD  „Dolina  Soły”,  aktywność  społeczna,  więź 

z obszarem zamieszkania i migracje.

Ι. Aktywność zawodowa

I.1.1.  Miejsce zamieszkania

6
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Wykresy 1-5 pokazują rozmieszczenie mieszkańców w poszczególnych gminach;

Tylko w Gminie Oświęcim występują  2 obszary;  jest to jedyna klasyczna gmina wiejska; 

pozostałe 3 gminy są miejsko-wiejskie.

Zachodzące  przemiany  gospodarcze  i  społeczne  powodują  zmianę  postrzegania  obszarów 

wiejskich położonych blisko miasta (nawet małego) i każą traktować je jako teren podmiejski; 

de facto wioski stają się podmiejskimi osiedlami; najwięcej, bo 32% w Gminie Oświęcim. 

Ten fakt tłumaczy rozmieszczenie geograficzne sołectw niemal dookoła miasta  Oświęcim. 

Wynikiem  tego  jest  położenie  Oświęcimia  w  centrum  Gminy  Oświęcim,  co  daje  efekt 

wspólnej stolicy dla obu gmin, wspólnego centrum usługowego i administracyjnego, stwarza 

konieczność przejazdu do innych sołectw przez miasto. Najbardziej podmiejskie części gminy 

to:  północna  część  Zaborza,  Babice,  Broszkowice,  część  Brzezinki  związana  historycznie 

z dworcem kolejowym.
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I.1.2. Wiek a aktywność zawodowa
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Wykresy 6-10 wskazują, iż najaktywniejsi zawodowo znajdują się w przedziale wieku 26-45 

lat.

Zwraca uwagę spora aktywność osób w wieku 46-65 lat. Mniej korzystnie przedstawia się 

sytuacja w gminie Brzeszcze, gdzie  szybciej niż w pozostałych gminach ludzie zaprzestają 

aktywności zawodowej. Widać to w grupie wiekowej 45-65 lat, gdzie grupa nieaktywnych 

nieco przewyższa aktywnych. W grupie powyżej 65 lat nie widać żadnej aktywności. Dane te 

można  tłumaczyć  dużymi  związkami  społeczność  brzeszczańskiej  z  górnictwem, 

wcześniejszymi emeryturami i wiążącym się z tym dość dobrym statusem ekonomicznym.

W pozostałych  gminach  liczebność  społeczności  aktywnej  zawodowo w grupie  wiekowej 

45-65  lat  zdecydowanie  przewyższa  nieaktywnych.  W  tych  gminach  odnotowano  także 

niewielką aktywność zawodową w grupie powyżej 65 lat.

Gminy Oświęcim i Chełmek dużo lepiej  wyglądają pod względem aktywności zawodowej 

ludzi młodych, liczących do 25 lat. Różnica między ilością aktywnych i nieaktywnych jest 

niewielka, w przeciwieństwie do danych z gmin Kęty i Brzeszcze.

I.1.3. Płeć a aktywność zawodowa
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Z wykresów 11-15 sytuacja wygląda w sposób wyrównany – w dwóch gminach więcej jest 

aktywnych  zawodowo  kobiet  (Chełmek,  Kęty),  w  dwóch  mężczyzn  (Brzeszcze,  gmina 

Oświęcim).

Zwraca uwagę spora nierównowaga na rzecz nieaktywnych kobiet w Kętach.

I.1.4. Rodzaje aktywności zawodowej
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Z  wykresów  16-20  widać,  iż  decydowanie  dominuje  praca  najemna.  Najwięcej 

przedsiębiorczości zanotowano w Kętach, najmniej w Chełmku. Zwraca uwagę bardzo niski 

poziom  działalności  rolniczej,  która  nawet  w  pozbawionej  terenów  miejskich  gminie 

Oświęcim, nie przekracza 8%.

I.1.5. Rodzaje pracy najemnej
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Wykresy 21-25. Dominującą pozycje wśród rodzajów pracy najemnej zajmują szeroko pojęte 

usługi. Najwyższy wskaźnik w Chełmku (79%), najniższy w Brzeszczach (57%) – powodem 

jest monokultura kopalniana.

We wszystkich gminach ważną rolę w zatrudnieniu odgrywa przemysł. Najwyższy wskaźnik 

zatrudnienia w przemyśle występuje w gminie Brzeszcze – 23%, najniższy w gminach Kęty 

i Chełmek.

Potwierdza  się  słaba  pozycja  rolnictwa  –  zatrudnienie  w tej  dziedzinie  wykazane  zostało 

śladowo, w granicach błędu statystycznego.

I.1.6. Rodzaje nieaktywności zawodowej
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Z wykresów 26-30 wynika, iż dominującą formą związaną z brakiem aktywności zawodowej 

jest emeryt/rencista.

Jedynie w gminie Kęty jest większy odsetek uczących się/studiujących, ale bardziej wynika to 

z doboru próby, skupionej wokół młodych respondentów.

W gminach  Oświęcim,  Brzeszcze  i  Chełmek  odsetek  nieaktywnych  z  powodu nauki  jest 

bardzo zbliżony: 26-27%.

Najwięcej bezrobotnych zanotowano w Chełmku, najmniej w Kętach.

Podsumowując część I opracowania, wysnuć można kilka ogólniejszych wniosków:

- zanikające rolnictwo i związana z tym aktywność zawodowa;

- ludzie raczej  wolą szukać pracy niż ją kreować – jest tutaj  miejsce na poszerzenie pola 

działania dla LGD w tej dziedzinie;

- dominują usługi, a przemysł nie odgrywa już dużej roli w strukturze zatrudnienia – jest to 

druga wielka zmiana, która zaszła obok kurczenia się rolnictwa;

-  na  terenie  badanych  gmin  występuje  bardzo  duża  grupa  emerytów  i  rencistów,  co 

szczególnie widoczne jest w grupie wiekowej 46-65, którą tworzą ludzie w większości wciąż 

sprawni  umysłowo  i  fizycznie,  a  która  oczekuje  na  zagospodarowanie  dla  aktywności 

społecznej czy samorządowej.
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I.2. Działalność LGD „Dolina Soły”

I.2.1. Rozpoznawalność LGD
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Wykresy 31-35.  Rozpoznawalność nazwy i działań LGD „Dolina Soły”  rozkłada się dość 

równo pomiędzy poszczególnymi gminami. Najwyższa jest w gminie Brzeszcze, a najsłabsza 

w gminie Chełmek.

I.2.2. Czym powinna zajmować się LGD „Dolina Soły”?
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Wykresy 36-40. Wg osób, które nie zetknęły się wcześniej z LGD „Dolina Soły”, w pierwszej 

kolejności powinna ona się zajmować promocją obszaru i rozwojem turystyki (średnio 62% 

wskazań). W drugiej kolejności ma to być organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych 

(60%), co może być powiązane z tematem pierwszym. Trzecie miejsce w tym zestawieniu 

zajęły dotacje  unijne  i  pomoc  finansowa na  założenie  i  rozwój  działalności  gospodarczej 

24



(56%).  Najmniej  wskazań uzyskała  pomoc  dla  organizacji  pozarządowych  (30%),  co  jest 

zastanawiające.

I.2.3. Czym zajmuje się LGD „Dolina Soły”?
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Wykresy 41-45.  Najbardziej  rozpoznawanym działaniem LGD wśród osób, które  słyszały 

o niej wcześniej, jest promocja obszaru i rozwój turystyki (średnio 67% wskazań). Drugim 

najbardziej rozpoznawalnym działaniem są dotacje unijne i pomoc finansowa na założenie 

i  rozwój  działalności  (61%).  Trzecią  pozycję  zajmuje  organizacja  imprez  kulturalnych 

i edukacyjnych (59%). Najsłabiej rozpoznawalnym działaniem jest pomoc w funkcjonowaniu 

organizacji pozarządowych (34%).

Podsumowując tą część należy zwrócić uwagę na kilka kwestii:

- rozpoznawalność nazwy i działań LGD w badanym obszarze wynosi średnio 35%;

- jest duża presja na promowanie turystycznych walorów obszaru i rozwój turystyki – ludzie 

widzą w tym przyszłość – być może dochodzą do takich wniosków widząc,  co dzieje się 

wokół „Doliny Karpia”;

-  zastanawia małe zainteresowanie pomocą dla organizacji  pozarządowych – być  może te 

działania  są  mało  widoczne,  nietrafione  lub  niepotrzebne  –  konieczne  jest  być  może 

przeprofilowanie tego działania lub wycofanie się z tej dziedziny.
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I.3. Aktywność społeczna

I.3.1. Ujęcie ogólne
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Wykresy 46-50. W ujęciu ogólnym widać dość wyrównany stan deklarowanej aktywności 

społecznej na całym obszarze, z wyjątkiem Kęt, gdzie te wyniki znacząco się różnią. Może to 

być spowodowane doborem zbyt wielu ludzi młodych, którzy są mało aktywni.

I.3.2. Wiek a aktywność społeczna
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Wykresy 51-55. Wynikająca z nich analiza daje bardzo zróżnicowany obraz w zależności od 

gminy. 

Grupa wiekowa 26-45 jest  najbardziej  aktywną i  jednocześnie  wykazuje  się największym 

stopniem nieaktywności. Ten pozorny paradoks wynika z największej ilości osób w próbie, 

które znajdują się w tym przedziale wiekowym. Biorąc jednak pod uwagę różnice pomiędzy 

osobami aktywnymi i nieaktywnymi, najlepiej wypada pod tym względem grupa 46-65 lat;

- w gminie Brzeszcze największą aktywność wykazują ludzie: +45;

- w gminie Kęt: ludzie w wieku 46-65;

- w gminie Oświęcim: 26-65;

- w gminie Chełmek: -25 oraz 46-65.

I.3.3. Płeć a aktywność społeczna
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Wykresy  56-60.  W dwóch  gminach  aktywniejsze  są  kobiety  (Chełmek,  Kęty);  w dwóch 

mężczyźni (g. Oświęcim, Brzeszcze). Wśród osób nieaktywnych większość stanowią kobiety 

w trzech gminach, a mężczyźni w jednej. Potwierdza to ogólnopolską tendencję. 

I.3.4. Wykształcenie a aktywność społeczna
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Wykresy  61-65.  Najmniejsze  różnice  pomiędzy  osobami  aktywnymi  społecznie, 

a nieaktywnymi występują w odniesieniu do osób z wyższym wykształceniem – w dwóch 

gminach (g. Oświęcim, Chełmek) zdarzyło się nawet, że takich aktywnych osób jest więcej 

niż  nieaktywnych.  Wynika  z  tego,  że  wykształcenie  wspomaga  aktywność  społeczną, 

realizację zainteresowań, wzbogaca życie społeczne. 

I.3.5. Miejsce zamieszkania a aktywność społeczna
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Wykresy  66-70.  W  przypadku  tej  kategorii  trudno  zauważyć  jakieś  konkretne  korelacje, 

jednak  biorąc  pod  uwagę  najmniejsze  różnice  pomiędzy  aktywnymi  i  nieaktywnymi, 

najbardziej wyrównany wynik uzyskują mieszkańcy miasta w Chełmku, wsi w Brzeszczach 

(w  tym  jedynym  przypadku  aktywnych  jest  więcej  niż  nieaktywnych),  a  terenów 

podmiejskich w g. Oświęcim.

I.3.6. Przynależność do organizacji
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Wykresy  71-76.  Największy  odsetek  osób  należących  do  organizacji  wykazuje  gmina 

Brzeszcze, najmniejszy gmina Kęty.

I.3.7. Rodzaj organizacji
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Wykresy  77-81.  Osoby  deklarujące  przynależność  do  organizacji  społecznej  najczęściej 

wskazują kulturalne, a najrzadziej polityczne.

W rozbiciu na poszczególne rodzaje organizacji: 

-  zgłoszeń  kulturalnych  najwięcej  występuje  w  gminie  Chełmek,  najmniej  w  gminie 

Oświęcim, 

- sportowych: najwięcej w gminie Chełmek, najmniej w gminie Brzeszcze, 

- charytatywnych: najwięcej w gminie Oświęcim, najmniej w gminie Kęty,

- politycznych: najwięcej w gminie Brzeszcze, najmniej w gminie Chełmek.
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I.3.8. Zwiększenie aktywności społecznej
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Wykresy 82-86. Zdecydowanie najczęściej wskazywano na potrzebę wsparcia finansowego 

(średnio  79%  wskazań),  jako  elementu  mogącego  zwiększyć  aktywność  obywatelską. 

Potrzeba  dobrych  przykładów  i  wymiana  doświadczeń  (49%),  a  także  szkolenia  (47%) 

uzyskały zbliżone  wyniki.  Zdecydowanie najmniejszym poparciem cieszyło  się doradztwo 

księgowo-prawne (21%).
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Warto  się  przyjrzeć  również  propozycjom zaliczonym jako inne.  Respondenci  mieli  tutaj 

możliwość  swobodnego  wypowiedzenia  się.  Prezentujemy  wypowiedzi  pojawiające  się 

więcej niż jeden raz, od najczęściej się pojawiających:

• integracja,

• praca, jej znalezienie,

• imprezy,

• sport,

• wsparcie i promowanie przedsiębiorczości,

• tworzenie bazy materialnej,

• zaangażowanie samorządu,

• reklama,

• zmniejszenie biurokracji.

Oprócz tego wskazywano na: potrzebę znalezienia liderów, rozwój przemysłowy,  wsparcie 

w problemach ochrony środowiska, uwłaszczenie aktami prawa własności, mniejsze podatki, 

nadzieję, więcej wolnego czasu, zmianę mentalności i wreszcie na fakt, że ludzi trzeba gonić, 

bo im się nie chce.

Podsumowując część dotyczącą aktywności społecznej można wyciągnąć kilka wniosków:

- potrzeba jeszcze większych działań aktywizacyjnych dla osób powyżej 45 roku życia i dla 

młodych, w tym ostatnim przypadku potrzebne jest zwiększenie współpracy z placówkami 

edukacyjnymi;

- grupą docelową powinny być także kobiety;

-  im  wyższe  wykształcenie,  tym  większy  procent  osób  zaangażowanych  społecznie  – 

świadomość  społeczna  rośnie  wraz  z  osiąganym  wykształceniem,  może  to  też  wynikać 

z bogatszych doświadczeń osób wykształconych, które wynikają z zajmowanych stanowisk;

- miejsce zamieszkania nie determinuje w sposób szczególny stopnia aktywności społecznej;
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- mało (nawet bardzo mało) jest lokalnych organizacji politycznych – większość deklaruje 

przynależność  do  ogólnopolskich  partii  politycznych  –  jest  to  istotne  z  punktu  widzenia 

odpolitycznienia samorządu terytorialnego.

I.4. Więź z obszarem zamieszkania i migracje

I.4.1. Długość zamieszkania
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Wykresy  87-91.  Na  obszarze  badanych  gmin  zdecydowanie  dominują  mieszkańcy  długo 

zakorzenieni w swym miejscu zamieszkania. Autorzy badania uznali, że czasookres 15 lat jest 

wystarczający  dla  aklimatyzacji  na  nowo-zamieszkałym  terenie.  Stąd  wszyscy  ci,  którzy 

napisali,  że mieszkają więcej niż 15 lat,  zostali zaliczeni do grupy osób zamieszkałych od 

zawsze.

I.4.2. Jak się mieszka?

49



50



Wykresy 92-96. Większość ludzi jest zadowolona ze swojego miejsca zamieszkania i w tym 

względzie nie ma różnic pomiędzy badanymi gminami.

Największe  wątpliwości  (osoby  odpowiadające  „tak  sobie”)  mają  mieszkańcy  gminy 

Chełmek,  najmniejsze  mieszkańcy  gminy  Brzeszcze.  Generalnie  jest  to  spory 

i zastanawiający problem. 

Warto również przyjrzeć się powodom niezadowolenia. Respondenci mieli tutaj możliwość 

swobodnej  wypowiedzi.  Prezentujemy  odpowiedzi  pojawiające  się  więcej  niż  jeden  raz, 

w kolejności od najczęściej się pojawiających:

• problemy rynku pracy,

• niskie zarobki i emerytury,

• złe perspektywy na przyszłość,

• plagi zwierząt i owadów,

• zanieczyszczenie środowiska,

• słaba infrastruktura,

• powodzie, podtopienia,

• brak kanalizacji, dużo wody, wilgoć i ścieki,

• nudno,

• ucieczka młodych,

• słaba komunikacja społeczna,

• ludzie.

Ponadto  zdarzyły  się  pojedyncze  głosy  o:  małym  dofinansowaniu  do  rolnictwa,  rozwoju 

gminy,  braku masowych ośrodków kultury,  dużym ruchu, wandalizmie,  narkomanii,  braku 

poczucia bezpieczeństwa, lokalnym patriotyzmie,  o tym, że wszędzie daleko, nic nie robią 

tylko doją, rozwalić to wszystko.

I.4.3. Wyjazdy z rodziny
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Wykresy 97-101.  Jedyną  gminą  obszaru,  gdzie  więcej  niż  połowa rodzin  odczuła  wyjazd 

z  miejsca  zamieszkania  jest  gmina  Chełmek.  Ponadto  w  gminie  Chełmek  jest  także 

największy potencjał do kolejnych wyjazdów – największy procent respondentów myślących 

o wyjeździe.

Gminy Brzeszcze, Oświęcim i Kęty prezentują się podobnie: podaje się wyjazdy z 47-48% 

rodzin.

I.4.4. Kierunek wyjazdów
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Wykresy 102-106. We wszystkich gminach zdecydowanie przeważają wyjazdy poza granice 

Polski.  Najwięcej  wyjazdów  krajowych  odnotowuje  się  w  Brzeszczach.  Może  to  być 

związane z dużą chęcią i potrzebą młodzieży do odbycia studiów inżynierskich (kopalnia, 

szkoła górnicza) i brakiem powrotu po studiach.

I.4.5. Cel wyjazdów
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Wykresy  107-111.  Głównym  powodem  wyjazdów  jest  praca,  co  oczywiście  nie  jest 

zaskoczeniem. Zwraca uwagę stosunkowo wysoki odsetek wyjazdów po naukę z Brzeszcz. 

Jest to potwierdzenie sporej liczby wyjazdów krajowych z tej gminy (powód, jak w punkcie 

4).

I.4.6. Długość wyjazdów
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Wykresy 112-116. Wyjazdy są przeważnie długie, najwyraźniej  zaplanowane. Świadczy to 

także o tym, że wyjeżdżającym udaje się w nowych miejscach zakotwiczyć, znaleźć pracę, 

mieszkanie,  być  może  ściągnąć  rodzinę  lub  założyć  na  miejscu.  Odpowiedzi  „nie  wiem” 

mogą świadczyć o jakimś oczekiwaniu na powrót, szczególnie są one widoczne w Kętach.

Podsumowując ostatnią część badań ankietowych, nasuwa się kilka wniosków:

-  nie  następują  żadne  gwałtowne zmiany w ilości  ludzi  zamieszkałych;  stosunkowo mało 

przybyłych nowych mieszkańców w ostatnich 15 latach;

- duże migracje zewnętrzne; połowa rodzin odczuła wyjazd przynajmniej jednej osoby;
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- konkurencja krajowa nie stanowi tak dużego problemu – wyjazdy po naukę do większych 

ośrodków  są  naturalne;  problem  jest  w  braku  pracy  i  niezadowalających  zarobkach,  co 

przekłada się na dominację wyjazdów zagranicznych;

- wyjazdy krajowe odbywają się głównie po naukę, ale niewielki procent tych ludzi wraca, 

o  czym  świadczy  duży  odsetek  wyjazdów  „na  dłużej”,  najwyraźniej  zaplanowanych,  lub 

oczekujących  – ludzie  nie  wiedzą  na jak długo wyjechali  krewni,  być  może  oczekują na 

zmianę warunków w kraju;

-  stosunkowo  mały  potencjał  przyszłych  wyjazdów,  niewielki  odsetek  ludzi  myślących 

o wyjeździe pozwala sądzić, że nie grozi kolejna nagła fala emigracji, co nie znaczy, że nie 

jest to problem, z którym trzeba się zmierzyć.

ΙΙ. WYNIKI WYWIADÓW POSZERZONYCH 

II.1. Gmina Brzeszcze

W ramach badań na rzecz Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”,  przeprowadzono rozmowy 

z  15  osobami  z  Gminy  Brzeszcze,  które  z  powodu  swej  pracy,  bądź  działalności 

organizacyjnej  posiadają  dobrą  znajomość  tematyki  podlegającej  opracowaniu.  Byli  to 

reprezentanci różnych środowisk, instytucji i organizacji, takich jak: szkoły; sołectwa; kluby 

sportowe;  Ośrodek  Kultury; Urząd  Gminy; kościół  katolicki; Rada  Gminy;  Towarzystwo 

Miłośników Jawiszowic;  Koło Emerytów i Rencistów.
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Rozmówcami  byli  P.P.: Iwona Matusik  (Dyrektor  Gimnazjum nr  2);  Violetta  Chechelska 

(V-ce  Dyrektor  Zespołu  Szkolno-Gimnazjalnego);  ks.  Kazimierz  Kulpa  (proboszcz 

z Brzeszcz); Anna Hałat-Kasprzyk (Dyrektor PZ nr 6, radna gminy, Towarzystwo Przyjaciół 

Jawiszowic); Piotr Kruszyński (p.o. kierownika hali sportowej, Ośrodek Kultury, TKAiWIS 

Kurnik); Zbigniew Stawowy (sołtys z Wilczkowic); Jerzy Krawczyk (sołtys, Koło Emerytów 

i Rencistów); Iwona Stykowska (p.o. Pełnomocnik ds. Współpracy z Org. Pozarządowymi, 

kierownik  USC);  Agnieszka  Zaręba  (p.o.  kierownik  Ośrodka  Kultury);  Stanisław  Sajdak 

(sołtys  Jawiszowic,  z-ca  Przewodniczącego  Rady  Gminy),  Czesław  Smółka  (sołectwo 

Przecieszyn);  Zofia Wójcik (sołectwo Zasole);  Robert Adamczyk (z-ca burmistrza);  ks. dr 

Henryk Zątek (proboszcz z Jawiszowic); ks. Jacek Przybyła (proboszcz z Przecieszyna)

Wśród rozmówców było 40% kobiet, 60% mężczyzn; średni wiek respondentów to około 51 

lat. Swoje miejsce zamieszkania definiowali jako wieś 47%, teren podmiejski 20%, miasto 

33%. 

Organizacje,  które  reprezentowali  rozmówcy  działają  na  terenie sołectw, gminy, parafii, 

powiatu oświęcimskiego i  zajmują się polityką,  edukacją,  krzewieniem wiary,  organizacją 

i  poprawą  funkcjonowania  społeczności  wiejskiej,  realizacją  zadań  samorządu  gminnego 

i  powiatowego:  rozwojem  społeczno-ekonomicznym  w  zakresie  zapisanym  w  ustawach 

o samorządzie terytorialnym, sportem, tradycją i kulturą lokalną, propagowaniem kultury. 

Rozmówcy  odpowiadali  na  pytania  zadawane  wg  jednolitego  schematu,  związane 

z  wybranymi  tematami  społecznymi  z  życia  gminy.  Z  przeprowadzonych  rozmów 

wyciągnięto najistotniejsze wnioski.

Funkcjonowanie ekonomiczne mieszkańców

100% rozmówców uznało, że najważniejszym pracodawcą w ich gminie jest górnictwo. Poza 

tym, mieszkańcy Gminy Brzeszcze utrzymują się z pracy w usługach, głównie handlowych. 

Ich wyrazem może być wskazywana liczna mała przedsiębiorczość. W gminie funkcjonuje 

wielu emerytów.

• Istniejemy dzięki kopalni

• Kopalnia, trochę handel wielko powierzchniowy, trochę usług

• Górnictwo – upadek, sypialnia, markety, handel
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• Górnictwo, dużo emerytów

Sytuacja związana z zatrudnieniem i bezrobociem

Problem bezrobocia jest potraktowany jako istotny w 40% rozmów: 

• Widoczne, wielu ludzi nie może znaleźć zatrudnienia

• Zauważalne, jak wszędzie

• Duży, zauważalny problem

• Jest bezrobocie – wywołuje wyjazdy

• Widać po rodzicach, gdy nie mają pieniędzy na przybory szkolne

Niemal 50% rozmówców nie uważa istniejącego w gminie bezrobocia za istotny problem:

• Jak wszędzie, ale niekoniecznie widoczne, jak ktoś chce, to znajdzie pracę

• Nie jest problemem, śladowo

• Stabilizacja, nie ma problemu z bezrobociem, kilku większych przedsiębiorców

• Dobra sytuacja, bezrobocie nie jest bardzo zauważalne

• Ludzie zaczynają działalność, korzystają z ulg, a później przechodzą w szarą strefę 

i dalej coś tam dłubią

Pozostali rozmówcy (10%) nie mają zdania w tym temacie.

Do  obecnej  sytuacji  związanej  ze  wskazanym  zatrudnieniem  i  bezrobociem 

doprowadziły następujące zmiany:

Gmina Brzeszcze – dotąd dostatnie, niewielkie miejscowości silnie uzależnione od górnictwa. 

Duża  tradycja  górnicza,  stosunkowo  wysoki  poziom życia,  odejście  od  rolnictwa.  Nagle 

pojawiło się zagrożenie likwidacji kopalni, głównego pracodawcy – pojawił się strach i brak 

alternatywy, jako inne możliwości funkcjonowania zawodowego: 

• Obawa w związku z przyszłością kopalni. Ludzie szukają zajęć głównie poza gminą, 

przedsiębiorczość  nie  jest  popularna,  ludzie  się  jej  boją,  całej  biurokracji  z  tym 

związanej

• Raczej marazm, niewiele nowego powstaje

• Wielkich zmian nie ma, wszyscy czekają co będzie z kopalnią, a nikt nie przygotowuje 

wariantów zabezpieczenia, odejścia od górnictwa

• Coraz większy marazm, działania fasadowe, brak działań zastępczych dla kopalni
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• Ludzie próbują się odseparować od kopalni, ale jest to trudne

• Rolnictwo  zanikające,  agroturystyka,  stawy  hodowlane,  nisza  w  usługach  do 

wykorzystania – księgowość, inżynieryjne, możliwości produkcyjne

• Pewien przyrost przedsiębiorczości, rolnictwa nie ma, jedynie małe uprawy dla siebie

• Zanik rolnictwa, trochę na własne potrzeby

• Głos v-ce  burmistrza:  jest  pomysł  na  innowacyjność  technologiczną,  rozwój  usług 

informatycznych 

LGD „Dolina Soły”

Wiedza o istnieniu LGD „Dolina Soły”  jest dość powszechna, słyszało o niej i zna 73% 

rozmówców.  

Ocena działania LGD „Dolina Soły”:

1. 26,7% rozmówców pozytywnie ocenia jej działalność

2. 40% warunkowo pozytywnie:

• Pozytywnie,  ale  te  pieniądze  się  rozmywają,  przeciętny  człowiek  często  niewiele 

z tego ma

• Ręce  czasami  opadają  –  projekt  folwark  Przecieszyn,  edukowanie  KGW  jak 

gotować?!, ale są i konkretne działania

• Dobrze, że istnieje, bo wykorzystują środki europejskie

• Zawsze są potrzebne takie wspierające organizacje

3. 13,3% zdecydowanie źle

4. 20% nie wie nic na ten temat lub nie ma zdania

Wyrażana potrzeba zmian w działalności LGD „Dolina Soły”:

1. 33,3%  rozmówców  oczekuje  większego  ukierunkowania  na  inwestycje  (remonty 

obiektów  sportowych,  obiektów  użyteczności  publicznej,  kulturalnej,  rekreacyjnej; 

inwestycje  dla  hodowców  ryb,  ubezpieczenia,  odbudowa  wałów 

przeciwpowodziowych;  inwestycje,  pieniądze na szkolenia  są wydawane na marne; 

nie można niczego narzucać, ale więcej środków na kulturę, zabytki)

• 40% nie ma wyrobionego zdania

Pozostałe propozycje to:
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• Większa współpraca ze szkołami

• Rozwijanie wspólnoty międzygminnej

• W  kierunku  aktywizacji  przedsiębiorczości,  uniezależnienie  stowarzyszenia  od 

gminy, możliwość brania pieniędzy na nowe technologie

• Więcej środków na kulturę

Zbieżność działań reprezentowanej organizacji/instytucji z LGD „Dolina Soły”:

66,7% rozmówców wykazało związki z grantami LGD Dolina Soły. 33,3% rozmówców nie 

korzystało z różnych powodów, w tym poprzez niewiedzę,  brak potrzeby,  skomplikowane 

procedury czy inne.

Aktywność społeczna

Rozmówcy  oceniają  aktywność  społeczną  mieszkańców  na  swoim  terenie  jako 

zaskakująco  wysoką.  Jest  to  w  kilku  przypadkach  obarczone  różnymi  komentarzami 

i zastrzeżeniami, ale ocena jest bardzo wysoka:

60% rozmówców oceniło aktywność swych współmieszkańców jako dobrą, sporą:

• Są aktywni, ale nie ma nic wspólnotowego

• Bardzo aktywni, skłóceni ale aktywni

• Duża aktywność, ale brak współpracy

• Spora

• Są aktywni, zgrani

• Dobrze z aktywnością, jest pamięć o czynie społecznym

• Starają się być aktywni

• Jawiszowice - parafianie są bardzo chętni do pomocy

• Bezinteresowna aktywność w czynie społecznym wokół kościoła, zależy jak się ich 

prowadzi, ale aktywność jest, mimo że społeczeństwo jest skomunizowane

• Każdy ciągnie w swoją stronę

33,3% rozmówców określa aktywność jako coś słabego, nieoczywistego:

• Średnio-niska

• Niska, jedynie starsi angażują się

• Trzeba pociągnąć ludzi do działania
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• Są chętni i niechętni

• Sami od siebie nie chcą nic robić

• Brak refleksji na ten temat

Aktywność ta wyraża się poprzez: 

• Działalność bardzo licznych organizacji,  w tym: Brzeszczanki,  KGW, Skidzinianie, 

spółka  pastwiskowa,  LKS,  OSP,  Koło  Emerytów  i  Rencistów,  Stowarzyszenie 

Przyjaciół Jawiszowic, Klub Seniora, Koło Pszczelarzy, byli harcerze (ponad 70. letni 

skauci wspominający dawne czasy), Przecieszynianki i kilka mniejszych organizacji

• Parafia jest  spiritus movens tej  aktywności,  wokół parafii  łatwo się skupiają,  dbają 

o swoją wspólnotę

• Różnorodność

Są też mniej optymistyczne opinie:

• Działają różne organizacje, ale bez większego efektu

• Bardzo indywidualistyczne podejście

• Nadspodziewanie duża aktywność, ale duża roszczeniowość

• Brak organizowania się

• Głównie przychodzą do UG po pieniądze, duża roszczeniowość

• Komunistyczne oczekiwania od Rady Gminy, nie szukają sponsoringu zewnętrznego

• Znam jedynie ujęcie statystyczne

Jak ludzie organizują się/przystępują do różnych działań?

40% rozmówców docenia wagę istniejących stowarzyszeń i organizacji:

• Różnie, działa dużo stowarzyszeń, kółka przy kościele

• Duże nasycenie aktywności, nie widać potrzeby jeszcze większej aktywności – bardzo 

dużo pomysłów

• Wspólne imprezy ze stowarzyszeniem (czyli jest baza – moje)

• Dużo się dzieje przy organizacjach, przy kościele – bardzo aktywny proboszcz, dobra 

współpraca między organizacjami

• Działa dużo stowarzyszeń

• Działa wiele organizacji mniej lub bardziej formalnych
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33,3% rozmówców uważa aktywność za działanie oddolne, spontaniczne:

• Sporadycznie i spontaniczne – protesty górnicze

• Bardziej spontanicznie, nie lubią biurokracji, sprawozdawczości

• Potrafią się skonsolidować w razie potrzeby, dużo dzieje się wokół parafii

• Akcje w obronie szkoły, ośrodka zdrowia, protesty dotyczące Soły

• Akcyjnie

Są też wypowiedzi krytyczne:

• Samoorganizacji brak, niskie korzystanie z organizowanych imprez

• Aktywność tylko dla własnych interesów

• Brak liderów chętnych do działania

Aktywność mieszkańców można próbować zwiększyć poprzez:  

• Muszą być inicjatorzy – LGD, samorząd?

• Większe  wsparcie  dla  aktywnych  –  usunąć  przeszkody  biurokratyczne,  finansowe, 

organizacyjne, lokalowe do pokonania

• Propozycja  poprawy  jakości  działania,  brak  miejsca  spotkań  (przestarzała 

infrastruktura  miejsc  spotkań,  budynków  wynajmowanych  dla  organizacji),  pomoc 

biurokratyczna

• Rozmawiać, konsultować budżety, rozwijać budżety obywatelskie

• Rozwijać współpracę międzygminną – małą ojczyznę na granicy trzech miejscowości 

(Jawiszowice)

• Jak zawsze więcej pieniędzy nie zaszkodzi,  ale ogólnie nie widać potrzeb rozrostu 

aktywności

• Ważne,  by  w  działalność  włączać  młodych,  bo  są  mało  aktywni,  co  jednak  jest 

zrozumiałe

W ocenie rozmówców zaangażowanie samorządu w pobudzanie aktywności społecznej 

jest bardzo słabo zauważalne. 

Wg samego urzędu:

• Wg wiceburmistrza:  Bardzo  ważna  rola  gminy  –  wspomaganie,  chce  wykorzystać 

szanse i daje przykład Wałbrzycha
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• Wg radnej: w Radzie Gminy są ludzie chcący wdrażać ciekawe pomysły, ale grupa 

ponad 70.letnich radnych blokuje te inicjatywy

• Wg Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: Urząd prowadzi 

te sprawy w zgodzie z przepisami prawa

Jedyne pozytywy to:

• Za sprawą sołtysa (W-ce Przewodniczącego RG) nie może narzekać na gminę, powiat 

jest oddalony, o tę część nie dba

• Nie mogę narzekać na gminę

Opinie krytyczne lub niepochwalne pochodzą z ust 67% rozmówców:

• Słabo, zostawili to samemu sobie

• Żadne  

• Nikłe zaangażowanie, brak konkretów, często nie znają realnych problemów – może 

nowe wybory coś zmienią

• Poprzednia burmistrz próbowała, teraz marazm

• Problem ze środkami z gminy, które rozruszałyby ludzi, słabi radni

• Samorząd raczej bierny

• Współpraca  UG  jedynie  z  innymi  instytucjami  publicznymi,  ze  stowarzyszeniami 

mało

• Gmina jest obecnie mało aktywna

• Samorząd z klucza politycznego, w ogóle się nie interesuje

• Nie ma pomysłu, np. na dalsze funkcjonowanie B-Festiwalu, odnosi się wrażenie, że 

chce się go zlikwidować

Więź z obszarem zamieszkania

W zdecydowanej  większości  rozmówcy  związani  są  z  miejscem zamieszkania  niemal  od 

zawsze, co pozwala na dużą znajomość badanego obszaru, przemian i ludzi.  

Ocena  tego  miejsca jest  mocno  niejednoznaczna.  To  trochę  tłumaczy  wcześniejsze 

wypowiedzi związane z aktywnością, np.  „bardzo aktywni, skłóceni ale aktywni” czy „duża 

aktywność, ale brak współpracy”:
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1. 20% rozmówców oceniło swoje miejsce zamieszkania (w odniesieniu do gminy) jako 

bardzo dobre

2. 46,7% oceniło swoje miejsce zamieszkania jako dobre, ale z licznymi komentarzami:

• Dobrze,  ludzie  przyjaźni  (zawsze  się  znajdzie  ktoś  anty-)  (to  od  księdza 

w sensie antyklerykalizmu)

• Dobrze, ale jest jakaś niemoc w obszarze

• Dobrzy, pomocni ludzie; 

• Dobrze, ale to trudna gmina; 

• Dobrze, ludzie są kochani

3. 26,7% oceniło swoje miejsce zamieszkania jako średnie:

• Średnio – miejskie udogodnienia, ale ludzie z wiejskim charakterem

• Może być 

• Żyje się dobrze, ale w kilku miejscowościach jest wyraźny problem z Sołą 

i brakiem jej uregulowania – liczne podtopienia i zalania, szczególnie Zasole 

i Wilczkowice

• Nie na źle 

• Nie narzeka

4. Jeden przypadek, co stanowi 6,7%, wypowiada się źle na ten temat:

•Fatalnie, ludzie są mściwi, plotkujący, roszczeniowi 

Migracje krajowe i zagraniczne 

W minionych latach nastąpiła duża fala migracji młodych za granicę. Było to spowodowane 

sprawami  zarobkowymi.  Obecnie  skala  dużo  mniejsza,  najczęściej  wyjazdy  czasowe, 

sezonowe. Z kolei  widoczny jest  duży drenaż młodych na rzecz większych miast.  Młodzi 

zostają w nich po studiach.   Duża migracja  do Tychów, Bielska,  wyjazdy poza gminę za 

pracą.  

Więź mieszkańców z miejscem zamieszkania, gminą jest odczuwalna.  Uważano, że młodzi 

są jej pozbawieni, że idą za pracą i pieniędzmi. Jednak powroty z migracji, bądź przyjazdy 

świąteczne świadczą o dużej więzi. U starszych więzi są czymś naturalnym.
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Napływ nowych mieszkańców  jest niezbyt duży, więc nie jest to odczuwalne. Co prawda 

widać budowę nowych domów, ale to przeważnie przyżenieni, ludzi z zewnątrz jest mało, 

albo w ogóle.

•Brak napływu, jedynie sporadyczne przypadki, wżeniają się; są też nowi, ale trudno 

powiedzieć żeby wchodzili w życie społeczne

•Nie odczuwa napływu mieszkańców, raczej ich odpływ. Powodem może być trudny 

teren – górnictwo, teren powodziowy

•Z kolei Skidzin - spory napływ nowych mieszkańców, nie ma zatargów, ludzie chętni 

do współpracy, pojedyncze pretensje nowych

• Jawiszowice - pojawiają się nowi. Grunty są odrolniane, więc się budują, trudno się 

adaptują, włączają się w życie wsi sporadycznie, widać potrzeba na to czasu

•Przecieszyn - nowi się budują lub dzieci wracają na swoje ojcowizny, nie ma z nimi 

problemów, ale mają trudność we włączaniu się w życie wsi, szczególnie młodzi 

i pracujący poza gminą

• Zasole - jest widoczny napływ nowych, odczuwany pozytywnie, szybko się integrują

• Jawiszowice – nowi ludzie  chcą zmieniać nazwy ulic,  nadawać im patronów, a tu 

trzeba pozostawić tradycyjne od zwierząt, kwiatów. Nowi uważają takie nazwy za 

„wieśniackie”.

II.2. Gmina Chełmek

W ramach badań na rzecz Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”,  przeprowadzono rozmowy 

z 15 osobami z Gminy Chełmek, które z powodu swej pracy, bądź działalności organizacyjnej 

posiadają dobrą znajomość tematyki podlegającej opracowaniu. Byli to reprezentanci różnych 

środowisk,  instytucji  i  organizacji,  takich  jak:  Rada  i  Zarząd  Powiatu;  szkoły;  prywatni 

przedsiębiorcy;  Koła  Gospodyń  Wiejskich;  sołectwa;  Ochotnicze  Straży  Pożarne;  rady 

parafialne;  kluby  sportowe;  Urząd  Miejski;  kościół  katolicki;  Rada  Gminy;  Urząd 

Marszałkowski; zespół śpiewaczy Malwa; GOPS; GOKSRiT.
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Rozmówcami byli P.P.: Andrzej Skrzypiński (członek Zarządu Powiatu, radny powiatowy); 

Bogdan  Kowalczyk  (dyrektor  Samorządowego  Zespołu  Szkół  w  Bobrku,  Stowarzyszenie 

„Spichlerz”);  Maciej  Galistl  (Firma  Cukiernicza  „Ptyś”);  Helena  Sowa  (szefowa  KGW 

w  Bobrku);  Helena  Szewczyk  (sołtys  Bobrku,  członek  OSP,  klubu  sportowego,  rady 

parafialnej,  KGW); Joanna Świerz (sekretarz Urzędu Miejskiego, Fundacja na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych);  Stanisław  Kondzior  (radny,  LGD,  OSP,  LKS);  ks.  Maciej  Ścibor 

(kościół p.w. Miłosierdzia Bożego); ks. St.  Rapacz (kościół i parafia w Gorzowie); Marek 

Idzik  (Dyrektor  Szkoły  Samorządowej,  polityk,  Rodzina  Kolpinga,  OSP  Bobrek,  LKS 

Bobrek,  LGD);  Marek  Palka  (Prezes  Zarządu  Spółdzielni  Simech,  Przewodniczący  Rady 

Gminy,  sołtys  Gorzowa);  Marek  Sowa  (Marszałek  Województwa);  Maria  Pawela  (KGW 

i zespół śpiewaczy Malwa); Michał Bębenek (Dyrektor GOPS); Waldemar Rudyk (Dyrektor 

GOKSRiT, artysta)

Wśród rozmówców było 33,3% kobiet, 66,6% mężczyzn; średni wiek respondentów to około 

50 lat. Swoje miejsce zamieszkania definiowali jako wieś ok. 53%, teren podmiejski ok. 7%, 

miasto ok. 40%. 

Organizacje,  które  reprezentowali  rozmówcy działają  na terenie sołectwa,  gminy, powiatu 

oświęcimskiego, Małopolski, Śląska i zajmują się polityką, edukacją, biznesem, krzewieniem 

wiary, organizacją  i  poprawą  funkcjonowania  społeczności  wiejskiej,  realizacją  zadań 

samorządu  gminnego  i  powiatowego:  rozwojem  społeczno-ekonomicznym  w  zakresie 

zapisanym w ustawach o samorządzie terytorialnym, niesieniem pomocy w zakresie szeroko 

rozumianego  ratownictwa, sportem, produkcją  przemysłową, tradycją  i  kulturą  lokalną, 

propagowaniem kultury, pomocą społeczną.

Rozmówcy  odpowiadali  na  pytania  zadawane  wg  jednolitego  schematu,  związane 

z  wybranymi  tematami  społecznymi  z  życia  gminy.  Z  przeprowadzonych  rozmów 

wyciągnięto najistotniejsze wnioski. 

Funkcjonowanie ekonomiczne mieszkańców

Mieszkańcy Gminy Chełmek w większości utrzymują się z pracy najemnej podejmowanej 

w przemyśle poza Chełmkiem, ale i w gminie. Dominuje górnictwo, zatrudnienie w Tychach, 

na Śląsku, w miejscowej strefie przemysłowej, w Oświęcimiu,  Krakowie. Osoby w wieku 

produkcyjnym można podzielić na 2 grupy: 
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1. Młodzi poniżej 40. roku życia, w większości wykształceni, działają zasadniczo poza 

Chełmkiem (K-ce, K-ów – usługi, biznes); 

2. Powyżej  40.  to  rdzenni  mieszkańcy,  pozakładowa  grupa  z  PZPS  z  zawodami 

fachowymi:  ślusarz,  obuwnik  …  dla  nich  pozostało  niewiele  pracy  w  firmach 

powstałych  po  PZPS;  reszta  przekwalifikowała  się  lub  przeszła  na  osłony 

przedemerytalne  (większość  z  niech  pracowała  w  warunkach  szkodliwych,  stąd 

świadczenia przedemerytalne), podejmują dorywcze prace, są klientami MOPS.

Sytuacja związana z zatrudnieniem i bezrobociem jest określana jako: 

1. Zaledwie 20 % rozmówców uważa panującą sytuację jako złą:

• Spore bezrobocie

• Bezrobocie  to  poważny  problem,  choć  w  Chełmku  prezentuje  się  niżej  niż 

w powiecie (z ankiet wynika coś innego)

• Fatalnie,  ludzie  wykształceni  pozostają  bez  pracy;  w  cenie  jest  najprostsze 

wykształcenie i dostępne najniższe wynagrodzenie 

2. 80%  rozmówców  uważa,  że  problem  nie  jest  taki  ostry  i  nie  ma  kłopotu 

z zatrudnieniem, jeśli tylko ktoś chce pracować:

• Kto chce pracować ten ma 

• Nie widać specjalnego problemu

• Nie ma bezrobocia, ok. 500 osób bez pracy zarejestrowanych

• Są możliwości pracy,  trzeba chęci,  na czarno też jest możliwość,  choć brak 

takiej pracy odpowiedniej – oczekiwanej

• Bezrobocie typowe

• Bezrobocie przeciętne

• Jest jakaś część bezrobotnych, część tzw. niebieskich ptaków, część ze słabymi 

kwalifikacjami 

• Jest praca

• Nie ma źle, wydaje się, że jest praca, jak ktoś chce to ma

• Mogło by być lepiej, jakiś procent jest takich, co nie chcą podjąć pracy

3. Sytuacja w sołectwach jest oceniana lepiej niż w samym Chełmku

Do  obecnej  sytuacji  związanej  ze  wskazanym  zatrudnieniem  i  bezrobociem 

doprowadziły następujące zmiany:
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Chełmek jest stosunkowo nowym miastem, które rozwinęło się na bazie wcześniejszej wioski 

i  powstałej  fabryki  PZPS.  W  fabryce  pracowali  mieszkańcy  miasta  i  okoliczna  ludność 

wiejska.  Pobliskie  rolnictwo  było  mało  intensywne,  służyło  wspomaganiu  życia  rodzin. 

Ludzie  uprawiali  ziemię  i  jeszcze  gdzieś  pracowali.  Byli  to  chłoporobotnicy  zatrudnieni 

w fabryce butów, w oświęcimskiej chemii, kopalniach. Rolnictwo było dodatkiem. Dziś tego 

rolnictwa już nie ma, choć odczuwa się mentalnościowe związanie z tymi polami; nie chcą się 

ich pozbywać, a uprawiać się nie opłaca. Śladowe rolnictwo pozostało – „jeszcze ze swojego 

wiejskiego  zboża  mają  wieniec  dożynkowy”.  Są  nieużytki,  lecz  niewiele,  powodują  to 

starania pozyskania dopłat UE, zamiana gruntów na budowlane, a chłoporobotnicy zamienili 

się w robotników. 

W ten sposób nastąpiło wzmocnienie ekonomiczne wsi. Zauważa się zachodzącą zmianę wsi 

w podmiejskie osiedle, ma to wpływ na zachowanie i sposób życia. Widoczna jest większa 

dezintegracja i anonimowość.

W Chełmku upadek PZPS był dużym problemem. Co prawda, na jego bazie rozwinęły się 

liczne  firmy,  jednak  nie  wchłonęły  wszystkich  potrzebujących.  Nie  wszyscy  się 

przystosowali,  w mieście  zapanowało  spore bezrobocie.  W mieście,  blokach,  panuje inny 

klimat.  Części mieszkańców się udało,  części  się nie udało – to dziś  nawet widać po ich 

dzieciach.  Część  mieszka  w  starym  standardzie,  hotelowcach.  Nie  ma  pociągu  do 

inwestowania – kupna domu, mieszkania, budowy, pójścia w lepsze. Można domniemać, że 

mają  jakieś  pieniądze  (samochody,  anteny  satelitarne..).  Pozostały  takie  trochę  slumsy. 

Świadomość  ekonomiczna  tych  ludzi  jest  dość  niska,  co  jest  pokłosiem  poprzedniego 

systemu, pracy w państwowych zakładach obuwniczych. 

Odbija  się  to  na  relacjach  w  rodzinie,  szczególnie  z  dziećmi  i  przenosi  na  wzajemne 

odnoszenia w społeczności.  Pojawiły się liczne uzależnienia.  Doprowadziło to do ucieczki 

młodych z Chełmka, nawet szkoły dla dzieci są wybierane perspektywicznie, tak, by miały 

one zapewnioną przyszłość poza miastem. Na miejscu pozostają słabsi intelektualnie.

Tak  więc,  Chełmek  można  podzielić  na  dwie  części  z  nieco  odmiennymi  problemami: 

nowszą, od torów kolejowych na wschód w stronę Libiąża; i starszą, od torów w drugą stronę, 

na zachód. Ważne jest, aby wyrównać szanse.

Te wszystkie zmiany są bardzo widoczne – jest dużo wniosków o pomoc z MOPS, głównie 

z miasta,  ludzie z sołectw radzą sobie lepiej,  częściej  podejmują prace dorywcze,  częściej 

migrują. Są bardziej zaradni. 

LGD „Dolina Soły”
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Wiedza o istnieniu LGD „Dolina Soły” jest dość powszechna, ale ok. 15% rozmówców nic 

o niej nie słyszało.

Ocena działania LGD „Dolina Soły”:

53%  rozmówców  bardzo  wysoko  ocenia  działanie  LGD  „Dolina  Soły”.  Jednak  w  tym 

zestawie  odpowiedzi  przeważają  opinie,  wśród  nich  ludzi  związanych  z  samorządem, 

potwierdzające  zastrzeżenie,  że  „gminy  traktują  LGD  jako  dodatkowe  źródło  pozyskania 

pieniędzy,  bądź  „jest  to  wspomaganie  samorządów,  które  umawiają  się  ze  sobą  na 

zagospodarowanie  tych  pieniędzy  poprzez  pośrednika,  który  kosztuje  i  jakąś  część  kasy 

przejada”. 

Jest to jednocześnie wyrażona laurka dla lokalnej grupy zarządzającej, gdyż realne problemy 

z pozyskaniem funduszy i rozliczeniem sprawiają wiele kłopotów, a koncentracja zarządzania 

związana jest z Urzędem Marszałkowskim, i tam jest główne źródło problemów.

Dalsze 20% rozmówców dobrze ocenia działanie LGD „Dolina Soły”. Czyli grupa pozytywna 

stanowi 73% badanych w ten sposób.

Pozostali zwracają uwagę na:

• Problem małej ofensywności

• Stawiają zarzuty niewykorzystania środków

• Niewłaściwego  lokowania  grantów,  które  powinny  być  kierowane  dla  pobudzenia 

aktywności ludzi, a nie dla gmin na inwestycje

• Zarzuca  się  słabą  promocję  działań  owocującą  niewykorzystaniem  poważnych 

środków finansowych

• Brak inicjatywy LGD i podporządkowanie całości działań gminom członkowskim 

Wyrażana potrzeba zmian w działalności LGD „Dolina Soły”:

W tym temacie pojawiło się 5 grup opinii:

1. Mocno wyrażane oczekiwanie, aby w większym stopniu środki finansowe kierować na 

twardą infrastrukturę, a nie na miękkie projekty – ok. 27% opinii

2. Więcej projektów miękkich np. na kulturę; dziś jest rozdział pieniędzy przez gminy, 

bez NGO. Pobudzić aktywność społeczną, w tym pomóc KGW

3. Niech tak pozostanie
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4. Duża  trudność  proceduralna,  wcześniej  trzeba  wyłożyć  swoje  pieniądze  –  nie 

wiadomo czy się uda zwrot i w jakiej części, trzeba odbyć wiele wizyt w Krakowie. 

Te  sprawy  trzeba  ułatwić.  Problem  rozstrzygnięć  związanych  z  grantami,  długie 

oczekiwanie  na  środki  z  UM, częsta  zmiana  interpretacji  przepisów,  brak  jasnych 

interpretacji

5. Dzisiejsze  problemy demograficzne  nakazują  stawianie  na  kapitał  ludzki  w stronę 

wspierania  osób starszych  (opieka,  pomoc),  to staje  się najważniejsze i  z  tym jest 

problem także na wsi

Zbieżność działań reprezentowanej organizacji/instytucji z LGD „Dolina Soły”:

67% rozmówców wykazało związki z grantami LGD Dolina Soły. Byli to głównie rozmówcy 

reprezentujący samorząd,  bądź jego instytucje.  33% rozmówców nie korzystało z różnych 

powodów, w tym poprzez niewiedzę, brak potrzeby, czy skomplikowane procedury.

Aktywność społeczna

Jedynie  20%  rozmówców  oceniło  wysoko  aktywność  społeczną  mieszkańców  na  swoim 

terenie. 

• Bardzo duża – klub sportowy notuje wzrost zainteresowania; we wsi widać aktywność 

w pozyskiwaniu funduszy (Bobrek, Stowarzyszenie „Spichlerz”)

• Duża aktywność Rodzin Kolpinga

40% ceniło aktywność jako słabą:

• Słabo, brak liderów,  ludziom się nie chce, intensywnie pracują, są zmęczeni 

• Mało aktywni; młodsi się nie garną, starzy się wykruszają i nie ma dopływu nowych 

• Nawet dla kościoła działają słabo, tylko 20. osobowa grupa starszych 

Pozostałe opinie nie są jednoznaczne:

• Są ludzie aktywni i ciężko przy tym pracują – a inni dużo gadają a nic nie robią; 

• Stosunkowo niewielka  grupa  ludzi  jest  aktywna,  dublują  się,  są  wszędzie  –  straż, 

parafia, rada sołecka. Cała reszta zgłasza roszczenia,  mówią co powinno być, sami się 

nie angażują, przybywa grup roszczeniowych

• Na różnych polach jest różnie, np. w KGW brak odmłodzenia, nie dochodzą nowi, 

boją się pieniędzy, programów i rozliczeń

• Działają głównie starsi – chętniej biorą udział, ale ktoś to musi zorganizować
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Aktywność ta wyraża się poprzez: 

• Działalność KGW i ich zespołów – np. Zespół Śpiewaczy „Malwa”

• Dobrze działają organizacje sportowe, związki emerytów, turystów, rodziny Kolpinga, 

OSP, rada sołecka, działkowcy, gołębiarze, wędkarze, widoczne są partie polityczne, 

harcerze, towarzystwo trzeźwości

• Dużo działań koncentruje się przy GOKSRiT (miejsce, klimat, personel, szef)

• Głównie  aktywność  zajęciowa,  prace  społecznie  użyteczne,  wspieranie  osób 

bezrobotnych itp. Ale i na polu kultury i sportu jest bardzo dobrze

Jak ludzie organizują się/przystępują do różnych działań?

53% rozmówców uważa, że niezbędna jest inicjatywa należąca do gminy i jej instytucji:

• Należy raczej od góry, i tylko wtedy, gdy nadchodzą wybory

• Potrzebna jest inicjatywa liderów

• Działają Związek Emerytów, OSP, KGW, LKS - raczej nie oddolnie

• Są liczne odgórne próbny aktywizowania i pobudzania – ale słabo wychodzi 

• Ludzie czekają, trzeba nimi sterować, poprowadzić, rzucić pomysł

• Aktywność jest sformalizowana, inicjatywy inne niż zgłaszane poprzez przedstawicieli 

w samorządzie nie przechodzą

• Musi być odgórnie

• Trzeba odgórnie namawiać, chodzi się i prosi ludzi do działania, pomocy, współpracy 

• Wychodzi  od  liderów,  np.  na  opłatek  sołecki  organizowany  przez  radę  sołecką 

przychodzi dużo ludzi, takie akcje mają sens, ale do pomocy trudno znaleźć ludzi

• Działają głównie starsi, chętniej biorą udział, ale ktoś to musi zorganizować

• Wybiorą radę i sołtysa – i od nich żądają działania

Za oddolnym działaniem optuje prawie 37% rozmówców:

• Raczej  oddolnie,  to muszą  być  oddolne inicjatywy,  a  nie  powinny być  inicjowane 

przez  kręgi  polityczne,  samorządowe.  Kiedyś  władze  bywały  gośćmi  np.  na 

dożynkach – dziś muszą same organizować. Społeczność jest bierna i oczekuje, KGW 

oddają inicjatywę władzom

• Dużo oddolnie – zbiera się grupa przy jakimś istniejącym NGO, np. przy rodzinie 

Kolpinga lub klubie seniora – proszą wtedy o różne rzeczy i wsparcie. Ludzie chcą 

być razem, spotkać się. Są to głównie osoby starsze +55, młodsi słabo
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• Oddolnie i przy pomocy liderów

• Oddolnie - istnieje dużo organizacji z tradycją od przedwojnia, działają w kulturze – 

amatorzy  plastyki  (RST  Kultury,  wędkarze,  turyści,  emeryci,  kluby  sportowe, 

gołębiarze, Kolping, OSP, pszczelarze, dużo się koncentruje przy MOKSiR  – dobry 

klimat, ludzie i miejsce dla nich dostępne i otwarte

10% rozmówców nie miało wyrobionego zdania na ten temat

Ich aktywność można próbować zwiększyć poprzez:  

1. 40% rozmówców oczekuje większego finansowania + inne ułatwienia

• Uruchomić jakieś zachęty, w tym finanse (TV i Internet zabija działanie); 

• Ułatwić  procedury  i  procesy  przebiegu  procesów  grantowych,  pozyskiwanie 

finansów

• Powinien  być  łatwiejszy  dostęp  do  środków  publicznych,  mniejszy  problem 

z rozliczeniem

• Problemem jest konieczność wykładania swoich pieniędzy

2. Zaciekawienie i przydatność

• Aby zwiększyć  aktywność  musi  się  zaciekawić   -  być  otwartym na  innych 

i zajmować się nimi

• Ludzie  muszą  widzieć  potrzebę,  przydatność  –  jak  kiedyś  czyny  społeczne 

z telefonem, gazociągiem…, jak coś robią dla siebie np. kurs komputerowy. Ale 

starsi nie lubią zmian i mówią - po co mi to? Młodsi z kolei nie mają czasu.  

• Zaangażować  młodych,  aby  mogli  się  z  tym  utożsamiać  i  związać,  może 

i zarobić lub samorealizować, wykorzystać swoje umiejętności, samopomoc

• Musi się przekonać do współpracy i pokazać korzyści. Umieć opowiedzieć na 

stawiane pytanie: co z tego będą mieć? 

• Ważna jest  praca  liderów – muszą  mieć  pomysły  jak ludzi  porwać,  pewnie 

przydadzą  się  pieniądze,  ale  trudno  o  te  pomysły.  A  są  takie,  np.  „babski 

salonik”  w  Wiejskim  Domu  Kultury  w  Gorzowie –  nieformalna  grupa 

skrzyknięta  przy  pomocy  szefowej  realizuje  pomysły,  na  które  jest 

zapotrzebowanie 

• Potrzebni autentyczni liderzy i dobre wsparcie instytucjonalne
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3. Ważne,  żeby  zaistniały  takie  czynniki  jak:  podstawowa  stabilizacja,  spokój, 

przyzwoita samorządność, zapewniony byt – i jeszcze lider, dostępność, miejsce

Uwaga samorządu: organizuje się różne rzeczy dla ludzi – powinny być tłumy, a tu nie ma 

ludzi…; 

Uwaga z sołectwa: ciekawe – najaktywniejsi przybyli z zewnątrz

W ocenie rozmówców zaangażowanie samorządu w pobudzanie aktywności społecznej 

jest: 

Ponad  73%  rozmówców  docenia  zaangażowanie  samorządu  w  pobudzanie  aktywności 

społecznej:

• Występuje  nadaktywność  w  organizowaniu  imprez  dla  społeczności  –  jest  to 

wyręczanie społeczności w jej działaniu, nawet tradycyjnym (choćby dożynki)

• Wspiera, choć można jeszcze poprawić

• Dobrze, pomoc mogłaby być większa, ale są procedury i przepisy ograniczające 

• Samorząd stara się jak może

• Samorząd  organizuje  imprezy,  ściąga  na  nie  ludzi,  robi  inwestycje,  ale  jest  mało 

uczestników i nie włączają się w działania 

• Samorząd Chełmka jest oparciem, bardzo wspiera, daje więcej niż inne samorządy. 

Bez wsparcia samorządu prawie nic by nie działało, może tylko Rodziny Kolpinga 

• Pozytywnie, wiele pomysłów jest branych pod uwagę, nie odrzuca się bez powodu, ale 

są też problemy formalne i finansowe

• Pozytywnie,  władza jest  dostępna,  można się komunikować,  wysłuchuje pomysłów 

i sugestii

Jest też pewien niedosyt:

• Słabo  działa  samorząd,  nie  widać  partnerstwa  i  współpracy  z  NGO  tylko 

wydawanie pieniędzy i koniec

• Można zrobić więcej dla integracji wsi

• Samorząd robi głównie inwestycje 

• Urzędy nic nie robią dla wioski, nie ma dojazdu do Chełmka i do Oświęcimia, nie 

ma punktu medycznego; wieś dechami zabita
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• Mógłby więcej, szczególnie w zakresie informacji, pokazać skąd pieniądze, w jaki 

sposób je pozyskać

• Samorząd może wiele – jak coś odpowiednio naświetli – to może złapać, ludzie 

słuchają fachowców, specjalistów – stąd po linii samorządu może być skuteczna 

fachowa namowa wsparta pomocą organizacyjną, finansową. Wielu starszych i nie 

tylko, bazuje na wiedzy pobieżnej i doświadczeniach (bo tak się dawniej robiło 

i  było  dobrze),  nie  zauważają  zmian  i  potrzeby  nadążania,  stąd  przydatne 

pokierowanie przez samorząd. Ale pojawia się problem jak dotrzeć do ludzi skoro 

nie chodzą na zebrania wiejskie itp. Jest trudność dotarcia (to jest problem zachęty 

do  zrzeszania  się,  zakładania  stowarzyszeń,  środków  unijnych,  zakładania 

gospodarstw specjalistycznych, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltanicznych 

i wielu innych tematów)

Więź z obszarem zamieszkania

W zdecydowanej  większości  rozmówcy  związani  są  z  miejscem zamieszkania  niemal  od 

zawsze, co stwarza nieocenioną znajomość badanego obszaru, przemian i ludzi.  

Ocena tego miejsca 

5. Ok. 47% rozmówców oceniło swoje miejsce zamieszkania (w odniesieniu do gminy) 

jako bardzo dobre (w tym:  duże poczucie  bezpieczeństwa i  spokoju,  bardzo dobre 

relacje  sąsiedzkie;  „nie  trzeba  psa  jak  jest  dobry  sąsiad”;  jeden  drugiemu  pilnuje 

domu)

6. 40% jako dobre

Ale zdarzyły się też takie opinie:

• Mieszka  się  bardzo  dobrze,  ale  widać  wrogość  do  siebie,  nawet  w  rodzinie, 

wulgarność, ludzie nawzajem się nie lubią, nie cenią, panuje wrogość, odczuwalne 

są segregacje ról i  pozycji,  miejsca zajmowanego, mocne napiętnowanie,  presja 

środowiska, jak się z tego wyrwać

• Trudno,  bo  ze  względu  na  pełnioną  funkcję  i  znajomość  środowiska,  trudno 

oddzielić pracę od życia

Migracje krajowe i zagraniczne 
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Migracje  w  gminie  Chełmek  stanowią  poważny  problem.  Migracja  jest  najczęściej 

spowodowana brakiem pracy lub chęcią lepszego życia związanego z karierą zawodową. Przy 

boomie wyjazdowym sporo mieszkańców wyjechało, teraz ten problem jest mniej widoczny.

Najczęściej migrują pojedyncze osoby, albo młode rodziny bez dzieci. Powodem są względy 

materialne. Pełne rodziny rzadziej. Wyjazdy pojedynczych osób często prowadzą do rozpadu 

rodzin. Efektem są porzucone czy zaniedbane dzieci.  Wyjazdy są częste, powroty rzadsze. 

Obecnie coraz mniej spotykane. Częściej wyjeżdża się na sezon. 

Migracja krajowa to głównie studenci, którzy po ukończeniu nauki na wracają do Chełmka.  

Pewna część tej migracji jest korzystna, jeśli traktuje się to jako okazję do rozwoju, edukacji 

i  przygodę życiową.  Dzisiejszy dostęp  komunikacyjny i  zniesienie  granic  ułatwia  kontakt 

i stwarza szerokie możliwości.  

Więź mieszkańców z miejscem zamieszkania, gminą 

Rozmówcy zauważają więź mieszkańców z miejscem zamieszkania.  Oceniają,  że jest ona 

wprost proporcjonalna do wieku – młodzi mniej, starsi więcej. 

A nawet widać, że w czasach dużej unifikacji jest zaskakująco wysoka. W Chełmku działa 

duża  grupa  lokalnych  pasjonatów  –  Koło  Miłośników  Ziemi  Chełmeckiej,  to  głównie 

pionierzy z okresu zakładania miasta. Młodzi pasjonaci też są widoczni: grupy facebookowe, 

kibice KS Chełmek, lokalne fora internetowe – tak utożsamiają się z miastem i nazwą. Co 

ciekawe, bardziej interesują się Chełmkiem ci napływowi – bo ci stali byli tu od zawsze, więc 

są u siebie.

Więzi są widoczne – dużo się dzieje dobrego w Chełmku; a w sołectwach więzi tradycyjnie są 

największe. Szczególnie widoczne przy okazji świąt, migranci wracają z zagranicy, wspólne 

obchody.

Napływ nowych mieszkańców w Gminie Chełmek jest nierównomierny. Chełmek czeka na 

swoją szansą, uważając, że jest dobrze położony i skomunikowany. 

Napływ nie jest wielki, ale odczuwalny. Największym powodzeniem cieszy się budownictwo 

w:

• Gorzowie - dużo nowych, budują domy, nie ma konfliktów, asymilują się, uczestniczą 

w życiu wsi;

• Mniejszym w Bobrku – trudna wieś podzielona animozjami na 2 części;  stąd mało 

nowych osiedleń, raczej miejscowi przerabiają stare domy

• Kolejno – w pd-zach Chełmku
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• Najmniejszy napływ ma wschodni  Chełmek,  część  bardziej  miejska,  w zabudowie 

blokowej.  Powodem  brak  pomysłu  jak  tu  żyć,  nowi  nie  asymilują  się  –  mała 

społeczność  a  pozostają  obcy,  brak  konfliktów,  choć  są  grupy  niebezpieczne, 

szczególnie młodych nadużywających różnych form używek itp.

Ten niewielki napływ nowych mieszkańców w gminie tłumaczy się:

• Brakiem możliwości zamieszkania, budowy – nie ma planów zagospodarowania, 

• Gmina oferuje niewiele działek – a te są szybko sprzedawane, 

• Właściciele ziemi nie są zainteresowani sprzedażą

• Byłoby więcej, gdyby były działki budowlane – pokutują wąskie paski nie nadające 

się samodzielnie do budowy,  trudność łączenia,  sąsiedzi właściciele  mają trudność 

porozumienia w tej sprawie

II.3. Gmina Kęty

W ramach badań na rzecz Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”,  przeprowadzono rozmowy 

z 15 osobami z Gminy Kęty, które z powodu swej pracy, bądź działalności organizacyjnej 

posiadają dobrą znajomość tematyki podlegającej opracowaniu. Byli to reprezentanci różnych 

środowisk, instytucji i organizacji, takich jak: szkoły; sołectwa; Ochotnicze Straży Pożarne; 

Urząd Miejski; kościół katolicki; parafie; Rada Gminy; ośrodki kultury.
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Rozmówcami  byli  P.P.:  Dorota  Kusak  (sołtys  Nowej  Wsi);  Małgorzata  Kasolik-Piecha 

(Naczelnik Działu Programowania i Animacji Centrum Kultury);  Grażyna Mojżesz-Wlazły 

(Dyrektor  LO); Andrzej Ostafin (sołtys  z Malca);  Marian Zaręba (sołtys  z Witkowic);  ks. 

Stanisław  Lipowski  (proboszcz  z  Witkowic);  Janusz  Kruczała  sołtys  z  Bulowic);  Marek 

Migas  (Prezes  OSP  Bulowice);  dr  Marta  Tylza-Janosz  (Dyrektor  Muzeum  im.

Al.  Kłosińskiego);  Dariusz  Laszczak  (I  Z-ca  Burmistrza);  Urszula  Baczyńska  -  Śleziak 

(Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju); Ewelina Jura-Bączek (Sekretarz Gminy); Aneta 

Żak  (sołtys  Łęk,  radna  gminna);  Henryk  Pawlusiak  (sołtys  z  Bielan,  prezes  OSP);  Ewa 

Marchewka (W-ce Dyrektor Zespołu Szkół ZSME); 

Wśród rozmówców było około 53% kobiet,  47% mężczyzn;  średni wiek respondentów to 

około 47 lat. Swoje miejsce zamieszkania definiowali jako wieś 60%, teren podmiejski 6,7%, 

miasto  33,3%. 

Organizacje,  które  reprezentowali  rozmówcy działają  na terenie  sołectwa,  gminy,  powiatu 

oświęcimskiego, i zajmują się polityką, edukacją, krzewieniem wiary, organizacją i poprawą 

funkcjonowania  społeczności  wiejskiej,  realizacją  zadań  samorządu  gminnego 

i  powiatowego:  rozwojem  społeczno-ekonomicznym  w  zakresie  zapisanym  w  ustawach 

o  samorządzie  terytorialnym,  niesieniem  pomocy  w  zakresie  szeroko  rozumianego 

ratownictwa,  tradycją i kulturą lokalną, propagowaniem kultury.

Rozmówcy  odpowiadali  na  pytania  zadawane  wg  jednolitego  schematu,  związane 

z  wybranymi  tematami  społecznymi  z  życia  gminy.  Z  przeprowadzonych  rozmów 

wyciągnięto najistotniejsze wnioski. 

Funkcjonowanie ekonomiczne mieszkańców

Mieszkańcy  Gminy  Kęty  w  większości  utrzymują  się  z „wszystkiego  po  trochu”, 

przedsiębiorcy, pracownicy fizyczni, inteligencja, usługi:

• Dużo mikroprzedsiębiorczości – duża aktywność, ponadprzeciętnie w powiecie

• Zatrudnienie poza wsią, małe przedsiębiorstwa, hodowla rybna, trochę sadownictwa

• Trudno coś wyróżnić, handel, usługi, stawy hodowlane

81



• Usługi, budżetówka, emeryci

• Dużo drobnej przedsiębiorczości, usługi

• Usługi, produkcja, handel

• Mikroprzedsiębiorczość, trochę większych firm

• Górnictwo (coraz mniej), dużo małej przedsiębiorczości, ale duże zróżnicowanie

• Jest sporo handlu, banki, przedsiębiorczość powinna być większa

Wśród  rozmówców  panuje  w  tym  temacie  dość  duża  zgodność,  gmina  pod  względem 

zatrudnienia wygląda bardziej pozytywnie od pozostałych, podlegających badaniu. Jest więcej 

przedsiębiorczości i pracy na miejscu. 

Sytuacja związana z zatrudnieniem i bezrobociem: 

Gmina Kęty imponuje realnym patrzeniem na rzeczywistość. Duża przedsiębiorczość, która 

zapewne  doprowadziła  do  właściwego  postrzegania  problemów  własności,  wolności 

i  odpowiedzialności  za  siebie  i  rodzinę  nie  odrzuca  problemów  bezrobocia.  Na  15 

rozmówców,  14  odniosło  się  bezpośrednio  do  tego  zagadnienia,  jednak  bez  zbędnego 

wyolbrzymiania problemu: 

• Bezrobocie to zauważalny problem

• Jak wszędzie bezrobocie jest problemem, widać po rodzicach czasami, ale na ulicach 

nie widać

• Mała świadomość większości młodzieży dotycząca ich przyszłości, odpowiedzialności 

za swoją przyszłość, żyją w świecie wirtualnym,  częściowo chcą zdobywać konkretny 

zawód, dziedziczenie zainteresowania biznesem po rodzicach, problem z bezrobociem 

jest, nawet wśród ludzi doświadczonych, specjalistów

• Bezrobocie jest, ale jeśli ktoś chce, to znajdzie zajęcie

• Jest problemem – przejawia się w innych obszarach społecznych

• Jak w kraju, nie jest to szczególny problem

• Średni poziom bezrobocia, nieznaczący, szara strefa …

• Są pijaczkowie,  którzy żadnej pracy się nie chwycą,  poza tym każdy umie coś dla 

siebie znaleźć

• Nie jest problemem, są tacy, którzy po prostu nie chcą pracować

• Jak wszędzie, problemem nie jest

82



• Są rodziny, gdzie jest to widoczne, na ogólną skalę nie ma problemu, ludzie nie chcą 

pracować

• Bezrobotni na własne życzenie

• Wielu ludzi posiada własne firmy, bezrobocia nie widać

• Spore bezrobocie, widoczne pod sklepem

• Łyżka dziegciu – dlaczego niektóre firmy wyniosły swoje centra zarządzania z Kęt? 

Np. Ice Mastry, Grupa Kęty? 

Do  obecnej  sytuacji  związanej  ze  wskazanym  zatrudnieniem  i  bezrobociem 

doprowadziły następujące zmiany:

Wydaje  się,  że  Gmina  Kęty  (z  przemysłem,  rzemiosłem,  usługami  i  rolnictwem)  dość 

spokojnie  przeszła  transformację  lat  90.  XX  wieku.  Zawsze  stawiana  była  jako  wzór 

rzemiosła  i  drobnej  wytwórczości,  stąd  był  tylko  krok  do  drobnej  i  średniej 

przedsiębiorczości. Największe zmiany nastąpiły w sferze własności i rolnictwa. 

• Zmiany niewielkie,  powstają małe firmy,  chyba dzięki UE, rolnictwem zajmuje się 

coraz mniej ludzi

• Kilku większych gospodarzy, reszta na własne potrzeby, zanik chęci pracy rolniczej 

u młodego pokolenia

• Więcej usług, rolnictwo się zwija i koncentruje, ludzie zostawiają sobie działki  dla 

własnych potrzeb

• Zmiany nieduże, trochę handlu się pojawiło, tereny rolnicze skupione w kilku rękach, 

reszta pozostawia małe gospodarstwa

• Zmian  brak,  kilku  dużych  gospodarzy  –  dzierżawią,  reszta  na  własne  potrzeby: 

uprawa, hodowla

• Powstaje coraz więcej małych przedsiębiorstw, rolnictwo zanika

• Rolnictwo  na  własne  potrzeby,  kilku  większych  rolników,  pojawiła  się  większa 

produkcja

• Spółdzielnia, kilku gospodarzy po parę ha – uprawa pól, reszta na własne potrzeby

LGD „Dolina Soły”

Wiedza o istnieniu LGD „Dolina Soły”  jest dość powszechna, zaledwie jeden rozmówca 

miał z tym problem.

Ocena działania LGD „Dolina Soły” jest bardzo zróżnicowana.  
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• 27,7% ocenia bardzo pozytywnie

• 33,3% dobrze

• 20% średnio, tak sobie

• 20% nie ma zdania lub ocenia kiepsko

Wyrażana potrzeba zmian w działalności LGD „Dolina Soły”:

I w tym przypadku rozmówcy są podzieleni:

1. 40% spośród nich chce więcej środków na inwestycje w infrastrukturę:

• Projekty w kierunku infrastruktury wsi, remonty i budowa

• Inwestycje w infrastrukturę

• Rozwijanie  infrastruktury  potrzebnej  dla  mieszkańców,  ale  nie  generującej 

dodatkowych kosztów

• Więcej dla ludzi – kanalizacja, drogi, remont infrastruktury

• Więcej inwestycji ułatwiających życie ludziom

• Twarde inwestycje w infrastrukturę

2. 33,3% chce więcej środków na projekty miękkie:

• Trzeba skoncentrować się na aktywizacji ludzi w ich miejscach zamieszkania

• Aktywizacja  społeczności  w gminach,  skupienie  się  na życiu  gmin,  większe 

wejście  w  życie  gmin,  służenie  dobrym  przykładem,  rola  LGD  w  każdej 

gminie, aby pokazać rolę centrum organizacji pozarządowych, rola platformy 

wymiany doświadczeń, przykładów

• Nastawienie na wspólne działania różnych grup w gminach, wyjście do ludzi

• Wsparcie dla organizacji

• Większe otwarcie na instytucje edukacyjne, więcej ofert, informacji

3. Ponadto zwraca się uwagę na:

• Polepszyć komunikację, jaśniejsza droga oceniania projektów 
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• Funkcja  informacyjna,  uświadamianie,  fachowa  pomoc  przy  funduszach, 

pośrednictwo pracy, formuła spotkań o prawie, nie tylko dla przedsiębiorcy, 

dla zwykłego człowieka też

• W kierunku gospodarki, innowacyjność, miejsca pracy

• Większe przyciąganie przedsiębiorców, mniej biurokracji, procedur

Zbieżność działań reprezentowanej organizacji/instytucji z LGD „Dolina Soły”

73,3% rozmówców wykazało związki z grantami LGD Dolina Soły. Brak takich związków 

wykazało 26,7% rozmówców.

Aktywność społeczna

Ocena aktywności społecznej mieszkańców 

Zaskoczenie budzi stosunkowo niska ocena aktywności społecznej na terenie Gminy Kęty (to 

jest zbieżne z wynikami ankiet).

Zaledwie 26,7% wypowiedzi można podciągnąć pod określenie „duża aktywność”:

• Są aktywni, ale trzeba dawać im bodźce, przykłady

• Spora

• Głównie organizacje sportowe

• Duża aktywność, ale duża roszczeniowość, nawet tych o lepszym statusie

66,7% wypowiedzi sugeruje, że jest tak sobie, średnio:

• Jest wiele osób, które chcą coś zrobić, coś dla młodzieży, potrzebują lidera 

• Średnio

• Nie jest źle

• Nie jest duża

• Niezła, wielu się jednak zraża biurokracją

• Umiarkowanie

• Mogłaby być większa

• Słabo, mało liderów, sporo pracy w budowie społeczeństwa obywatelskiego

• Są jednostki, nie ma źle, ale chciałoby się więcej, często panuje spychologia i brak 

odzewu

• Generalnie średnio 

Tylko jedna wypowiedź wskazuje na niską aktywność:
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• Bardzo niska aktywność; mało ludzi na zebraniach wiejskich, czasami poniżej progu 

ważności; biurokracja – ogólne zniechęcenie rozgoryczonego społeczeństwa, pomysły 

są, ale biurokracja i przepisy ograniczają realizację

Aktywność ta wyraża się poprzez działanie: 

• Skupione  wokół  już  istniejących  organizacji:  KGW,  OSP,  ludowego  klubu 

sportowego, wokół kościoła, szkoły

• Grupy aktywnej: +50 (UTW), dzieci, gorzej młodzież

 Jak ludzie organizują się/przystępują do różnych działań?

Część mieszkańców czyni to w sposób oddolny, spontaniczny:

• Niesformalizowany sposób

• Jeżeli jest potrzeba to tak, nic na trwale

• Najczęściej spontanicznie, albo ktoś organizuje jakieś pojedyncze wydarzenie

• Jak się coś zrobi to korzystają, czasami potrafią spontanicznie, formalizować nikt nie 

chce – za dużo „ceregieli”

• Tam gdzie trzeba, potrafią się dobrze organizować

• Raczej akcyjnie, jeżeli jest zainteresowanie

Część wymaga pobudzenia do działania i organizacji:

• Oczekiwanie na gotowe wydarzenia

• Chętni do pomocy przy kościele

• Skupienie ludzi wokół pozytywnych działań, budżet obywatelski

• Najczęściej wokół już istniejących organizacji

• Wokół  szkoły  duże  zainteresowanie  wolontariatem  (klub  wolontariatu),  dużo 

pomysłów (za dużo) samych uczniów

Jeszcze inni uważają, że ludzie są zamknięci i nie chcą się organizować, trochę ruchu jest 

przy szkole, podobnie świetlica pobudza trochę młodzież

Aktywność mieszkańców można próbować zwiększyć poprzez:  

• Większe finansowanie

• Potrzeba impulsu, najlepiej, gdy jest on pozytywny, 
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• Trzeba promować pozytywne przykłady, pokazywać że poprzez aktywność można coś 

osiągnąć

• Zmiana przepisów dotyczących organizacji imprez, przepisów fiskalnych

• Potrzeba więcej zachęt, stabilności zawodowej, finansowej

• Dobrą współpracę z NGO

Uwagi:

• Pojawia się opinia, że te organizacje (już działające) wystarczają, jeżeli byłaby taka 

konieczność, ludzie sami by się zorganizowali

• Ludzie muszą mieć pracę i pieniądze, wtedy sami powoli będą organizować swój 

czas, pomoże w tym większa stabilizacja indywidualnych finansów

W ocenie rozmówców zaangażowanie samorządu w pobudzanie aktywności społecznej 

jest: 

W  opiniach  rozmówców  pojawiło  się  73,3%  odpowiedzi  pochwalnych.  Niewiele  jest 

poddających w wątpliwość lub krytycznych:

• Coś tam robią, generalnie w Kętach starają się inicjować wiele zdarzeń, nie zawsze 

trafnych

• Są działania, ale zbyt duże skoncentrowanie na Kętach

• Spory rozdźwięk pomiędzy miastem a wsią

• Jak się wymusi, to dadzą pieniądze 

Więź z obszarem zamieszkania

W zdecydowanej  większości  rozmówcy  związani  są  z  miejscem zamieszkania  niemal  od 

zawsze, co stanowi o znajomości badanego obszaru, przemian i ludzi.  

Ocena tego miejsca:

20% wypowiedzi rozmówców można zakwalifikować jako ocenę bardzo dobrą:

• „Kocham tą wieś” 

• Idealne, dobrze się żyje 

• Bardzo dobrze, jest co robić 

80% wypowiedzi rozmówców określa miejsce zamieszkania jako dobre:
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• Dobrze mimo wszystko 

• Dobrze, ładna wieś, chociaż na uboczu 

• Dobrze, ludzie są dobrzy, pomocni 

• Dobrze,  wieś  dobrze  ulokowana,  wszędzie  niedaleko,  brak  kanalizacji 

(humorystycznie – ludzie dożarci) (potwierdzenie przy zbieraniu ankiet)

• Dobrze, nie narzeka, duże szanse rozwoju małych miejscowości 

• Dobrze, mieszkańcy są dobrzy, daje się dogadać 

• Dobrze, nie może narzekać, udało się zrealizować kilka rzeczy 

• Dobrze,  małe,  ciche  miasto  jest  bardzo  korzystne,  niedaleko  są  większe  ośrodki 

w razie potrzeby (to położenie części miejscowości było często podkreślane – bliskość 

gór,  dużych ośrodków miejskich,  atrakcyjne miejscowości,  dobre skomunikowanie, 

ładne widoki)  

Migracje krajowe i zagraniczne 

Problem migracji w Gminie Kęty nie jest specjalnie wielki. Okres dużych wyjazdów już się 

skończył, obecnie jest ich mniej, widoczne są powroty. Tym niemniej pozostaje duży ciąg do 

wyjazdów zagranicznych, wielu młodych myśli  o szybkim wyjeździe  za pracą, nauką. Są 

także wyjazdy do większych miast, uważa się, że ludzie z wykształceniem nie mają co tutaj 

robić.  

• Młodzi  chcą  uciekać  ze  wsi,  ale  część  woli  pozostać,  jeśli  komuś  się  uda,  to  nie 

wracają

•  Nie  ma  problemu  z  odpływem ludzi,  wyjazdy  zostały  zahamowane.  Kęty  trochę 

przyciągają obcych, są dobrze położone

• Historyczne podłoże migracji (Bulowice), tak zawsze było

• Różnie,  jedni  wyjeżdżają,  inni  przyjeżdżają,  raczej  są  przywiązani  do  miejsca 

zamieszkania

• Wyjazdy na zachód i powrót po kilku latach, raczej są związani. Uczniowie czasami 

o tym wspominają, ale w tej chwili wyjazdów jest mniej

Więź mieszkańców z miejscem zamieszkania, gminą
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Więź jest mocna i widoczna. Wśród stałych mieszkańców, a także wśród młodych, którzy 

próbowali  wyjazdów na Zachód. Wracają z pieniędzmi,  inwestują i pracują w Kętach lub 

poza nimi.   

Napływ nowych mieszkańców

• Buduje się sporo nowych domów, czynią to ludzie z okolicy bliższej i dalszej (Kęty, 

Andrychów, Oświęcim)

• Nie odczuwa się tych nowych ludzi ani pozytywnie, ani negatywnie

• Jest napływ nowych i zaskoczenie, że jest tak dobrze w Kętach

• Są nowi mieszkańcy, budują się, ale z punktu widzenia wsi ich nie widać, izolują się, 

żyją swoim życiem

• Witkowice  - sporo nowych domów i w budowie. To atrakcyjna wieś, nawet pomimo 

oddalenia od miasta, napływ nowych nie jest odczuwalny, większość z nich związana 

jest z miastami, niekoniecznie chce się angażować w życie wsi. 

• Nowych w mieście pojawia się sporo, chodzą do kościoła i tyle ich najczęściej widać 

(Malec)

• Bulowice - dużo nowych ludzi z miasta, buduje się sporo nowych domów, napływ nie 

jest odczuwalny, różnie bywa z tymi nowymi, ale konfliktów raczej nie ma, częściej 

się zamykają

• Kęty  -  następuje  naturalna  wymiana  tych,  którzy  wyjechali,  na  tych,  którzy  się 

przyprowadzają, nowi wchodzą w życie miasta, chcą poznawać jego historię, chociaż 

wszystko musi potrwać i się rozwijać

• W  trakcie  zmian  w  planie  zagospodarowania  odnotowano  ponad  1000  zapytań 

o  działkę  budowlaną,  nowi  wchodzą  w życie  społeczne,  są  zadowoleni  ze  swojej 

decyzji, przekonują „starych” mieszkańców, że zmiany idą w dobrym kierunku

• Spory  napływ,  ale  niewielu  zupełnie  z  zewnątrz,  większość  nowych  wżeniła  się 

w tubylców

• Trochę jest nowych, ale w skali miasta nie jest to bardzo widoczne, słabo się ci nowi 

angażują w życie miasta

II.4. Gmina Oświęcim
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W ramach badań na rzecz Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”,  przeprowadzono rozmowy 

z  15  osobami  z  Gminy  Oświęcim,  które  z  powodu  swej  pracy,  bądź  działalności 

organizacyjnej  posiadają  dobrą  znajomość  tematyki  podlegającej  opracowaniu.  Byli  to 

reprezentanci różnych środowisk, instytucji i organizacji, takich jak: przedsiębiorcy - Fabryka 

OMAG Sp. z o.o., kościół katolicki – parafia Grojec/Zaborze/Łazy, sołectwa, Rada Powiatu, 

partie  polityczne,  klub sportowy,  Urząd Gminy,  Rada Gminy,  Koła Gospodyń  Wiejskich, 

Biblioteka  Gminna,  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  rada  parafialna,  zespół 

śpiewaczy…

Rozmówcami byli P.P.: ks. Józef Zborek (proboszcz z Grojca); Władysław Zaliński (sołtys 

z  Włosienicy,  działacz  polityczny);  Krzysztof  Wolak  (sołtys  z  Grojca,  radny powiatowy, 

działacz polityczny);  Wojciech Płonka (Przewodniczący Osady Stawy Grojeckie,  strażak); 

Waldemar  Klisiak (radny powiatowy,  działacz  polityczny,  sportowiec);  Tadeusz  Dziędziel 

(przedsiębiorca  OMAG  Sp.  z  o.o.,  b.  Przewodniczący  Rady  Gminy);  Robert  Dziuba 

(sekretarz  Urzędu  Gminy,  członek  Stowarzyszenia  „Dolina  Karpia”);  Piotr  Śreniawski 

(Przewodniczący  Rady  Gminy,  przedsiębiorca);  Małgorzata  Grzywa  (Wójt);  Irena 

Darżynkiewicz  (Koło  Gospodyń  Wiejskich  St.  Grojeckie);  Barbara  Gasidło  (kierownik 

Biblioteki Gminnej); Anna Chojnacka (kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej); 

Agata  Wiśniowska (Wicewójt);  Janina Gębala  (KGW, zespół  śpiewaczy,  rada parafialna); 

Andrzej  Ryszka  (sołtys  z  Brzezinki,  Stowarzyszenia:  Emerytów  i  Rencistów Górniczych, 

Pamięć i Przyszłość).

Wśród rozmówców było 30% kobiet, 70% mężczyzn; średni wiek respondentów to około 50 

lat. Swoje miejsce zamieszkania definiowali jako wieś 60%, teren podmiejski 27%, miasto 

13%. 

Organizacje,  które  reprezentowali  rozmówcy  działają  na  terenie osady, sołectwa,  gminy, 

powiatu  oświęcimskiego,  Małopolski,  Śląska  i  zajmują  się  polityką,  krzewieniem  wiary, 

organizacją  i  poprawą funkcjonowania  społeczności  wiejskiej,  realizacją  zadań samorządu 

gminnego  i  powiatowego  –  rozwojem  społeczno-ekonomicznym  w  zakresie  zapisanym 

w  ustawach  o  samorządzie  terytorialnym,  niesieniem  pomocy  w  zakresie  szeroko 

rozumianego  ratownictwa,   sportem,  produkcją  przemysłową,  tradycją  i  kulturą  lokalną, 

propagowaniem kultury, pomocą społeczną. 
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Rozmówcy  odpowiadali  na  pytania  zadawane  wg  jednolitego  schematu,  związane 

z  wybranymi  tematami  społecznymi  z  życia  gminy.  Z  przeprowadzonych  rozmów 

wyciągnięto najistotniejsze wnioski. 

Funkcjonowanie ekonomiczne mieszkańców

Mieszkańcy Gminy Oświęcim w większości utrzymują się z pracy najemnej w górnictwie 

i  zajęciach  około  górniczych.  Sporo  ludzi  pracuje  w  usługach  (handel  i  administracja), 

lokalnych małych firmach, w przemyśle na Śląsku (głównie Tychy). Mniejsza grupa pracuje 

w  fabryce  chemicznej  i  budownictwie.  W  gminie  jest  dużo  emerytów,  sporo  ludzi 

wyemigrowało. Z działalnością rolniczą jest bardzo słabo. 

Sytuacja związana z zatrudnieniem i bezrobociem jest określana bardzo niejednolicie. 

• Panuje  przeważające  przekonanie,  że  sytuacja  jest  przyzwoita  i  nie  ma  problemu 

z  zatrudnieniem,  jeśli  tylko  ktoś  chce  pracować.  Jest  to  pewne  przyzwolenie  na 

sytuację  bezrobocia  na  średnim  poziomie  krajowym,  z  minimalnymi 

wynagrodzeniami,  nierzadko  w  szarej  strefie  i  często  z   koniecznością  dalekiego 

dojazdu. 

• Część  rozmówców  dostrzega  panujące  lokalnie  bezrobocie  jako  istotny  problem, 

szczególnie z brakiem pracy dla młodych, z brakiem szans na pracę w wyuczonym 

zawodzie,  głównie  po  studiach.  Pracę  można  znaleźć,  ale  związaną  z  małymi 

dochodami i nie dającą satysfakcji

Do  obecnej  sytuacji  związanej  ze  wskazanym  zatrudnieniem  i  bezrobociem 

doprowadziły następujące zmiany:

Przez długie lata powojenne był  to obszar przemysłowy,  otoczony wsiami,  zamieszkałymi 

przez  chłoporobotników  pracujących  w  przemyśle,  wspomagających  się  uprawą  rolną 

i hodowlą.   

W rolnictwie:

• Dziś  ziemia  nabrała  nowej  wartości.  Wolność  i  własność  pozwoliła  na  inne 

zagospodarowanie.  Znaczna część terenów zmieniła  przeznaczenia  – stała się terenami 

budowlanymi,  podnosząc  znacznie  swą  wartość.  Z  jednej  strony  wzmocniło  to 

ekonomicznie  wieś,  z  drugiej  zaburzyło  charakter  użytkowania  rolniczego.  Pozostały 

teren jest w większości nadal użytkowany rolniczo przez dużych rolników, którzy kupują 
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bądź wydzierżawiają nieuprawianą ziemię.  Ten system jest wspomagany przez dopłaty 

unijne.  Pozostali  mieszkańcy  pozostawili  sobie  niewielkie  kawałki  ziemi  koło  domu. 

Pojawia  się  coraz  więcej  emerytów,  a  ci  mają  coraz  mniej  czasu,  uczą  się  korzystać 

z  życia,  popularne  stają  się  m.in.  wyjazdy  do  sanatoriów.  Grunt  użytkowany  jest 

rekreacyjnie, ozdobnie. Ludzie starają się o ładne domy, otoczenie i rośliny w ogrodach.

•  Jest jeszcze takie małe rolnictwo na swoje potrzeby, część ludzi ma jeszcze kury, kaczki 

– potrzebuje pokarm. 

• Pojawia się  też  interesująca  sytuacja  –  część ludzi  wraca do rolnictwa,  ale  na innych 

zasadach. Prowadzą gospodarstwa specjalistyczne np. plantacje; tradycyjne rolnictwo jest 

dzisiaj za trudne dla wielu lub ekonomicznie niezasadne.

• Pewna część ziemia leży odłogiem, młodzi wyjechali, zostali sami starzy, nie mają siły do 

takiej  pracy,  nie  ma  kto  przejmować  gospodarstw,  ponadto  wiele  terenu  nabrało 

charakteru budowlanego, stąd pojawia się dużo nowego budownictwa i osiedla się dużo 

ludzi z miasta .

• W ten sposób gmina coraz bardziej upodabnia się do osiedli podmiejskich

W przemyśle:

• Upadek  lub  poważna  restrukturyzacja  dużych  zakładów  pracy,  odejście  od  rolnictwa, 

niewykształcenie się i brak tradycji małych firm 

LGD „Dolina Soły”

Wiedza  o  istnieniu  LGD  „Dolina  Soły”  jest  dość  powszechna,  ale  pojawiają  się 

nieporozumienia  związane  z  nazwą,  jaką  nosi  znany  w  Oświęcimiu  i  okolicy  zespół 

folklorystyczny „Dolina Soły”. Wśród rozmówców nastąpiło to w przypadku przedsiębiorcy 

wspierającego sponsorsko ten zespół folklorystyczny. 

Ocena działania LGD „Dolina Soły” jest bardzo rozstrzelona. 

13% jest opinii bardzo korzystne, 13% ocenia dobrze, 6,6% (jedna wypowiedź) jest mocno 

krytyczna. W 26,6% wykazano się brakiem wiedzy. Pozostałe wypowiedzi odnosiły się do 

konkretów, które warto przytoczyć:

• Lokalnie działa pozytywnie, źle wypada poprzez konieczną i nierównoprawną współpracę 

z Urzędem Marszałkowskim, szczególnie w zakresie rozliczeń projektów, konieczności 

bardzo częstego komunikowania się poprzez wyjazdy do krakowskiego urzędu
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• Jest  to  możliwość  pozyskania  dodatkowych  środków finansowych  dla  samorządu;  dla 

przedsiębiorców i osób indywidualnych – nie; 

• Prowadzone akcje nie są przemyślane,  są słabe i realizowane np. w Oświęcimiu,  poza 

terenem działania LGD, a nie w gminie

• Działania  LGD  powinny  stymulować  jakieś  inicjatywy,  kierunki  działań  –  i  tu  jest 

średnio; 

• Dziś trzeba mieć dużo samozaparcia,  aby przystąpić do procedur projektowych, jest to 

trudne

Wyrażana potrzeba zmian w działalności LGD „Dolina Soły”:

Ten  temat  wzbudzał  sporo  emocji  i  wydaje  się  bardzo  ważny.  Rozmówcy  dość  zgodnie 

akcentowali podobne spostrzeżenia, były one następujące:

• Dla  lepszego/łatwiejszego  pozyskania  pieniędzy  oczekuje  się  większej  pomocy  ze 

strony gminnej administracji;

• Oczekuje się większej ilości ofert dla mieszkańców;

• Należy obalić mit trudności rozliczenia grantów;

• Powinna  być  lepsza  informacja  o  LGD,  jej  akcjach  i  grantach;  szersze  dotarcie 

bezpośrednie do środowisk wiejskich; lepsze nagłośnienie; inaczej promować; może 

poprzez jakiś film w telewizji, w tym internetowej; poprzez inne portale internetowe 

z lokalnymi wydarzeniami; przez parafie i księży, którzy powiedzą w ogłoszeniach, 

zrobią zebrania informacyjne; a także we wsiach, szkołach itp.;

• Należy  uprościć  procedury,  które  zniechęcają  potencjalnych  beneficjentów, 

szczególnie przedsiębiorców, rolników i osoby prywatne; 

• Powinna nastąpić zmiana w relacjach LGD - UM w zakresie rozliczeń, które powinny 

być  prowadzone na miejscu; w tej  chwili  jest  to struktura korzystna wyłącznie  dla 

samorządów; 

• Problemem jest wykładanie własnych pieniędzy i skomplikowane staranie o ich zwrot;

• Powinny  być  wspierane  miękkie  projekty,  a  nie  twarde,  ponadto  wspieranie 

przedsiębiorczości,  zajęcia  popołudniowe  dla  dzieci,  tradycja,  zespoły  taneczne. 

Ogólnie - więcej dla organizacji zajęć dla dzieci.

• 13% rozmówców nie potrafiło odnieść się do tego problemu. 
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Zbieżność działań reprezentowanej organizacji/instytucji z LGD „Dolina Soły”:

47% rozmówców wykazało związki z grantami LGD Dolina Soły. Byli to głównie rozmówcy 

reprezentujący samorząd bądź  jego instytucje.  53% rozmówców nie  korzystało  z  różnych 

powodów,  w  tym  poprzez  niewiedzę,  brak  potrzeby,  skomplikowane  procedury  bądź 

odrzucenie wniosku.

Aktywność społeczna

Ocena aktywności społecznej mieszkańców  na swoim terenie jest interpretowana w sposób 

bardzo  rozstrzelony.  Wpływ  na  to  ma  funkcjonowanie  rozmówców  odmiennych 

środowiskach i różna znajomość problemu. 

• 20% rozmówców oceniło  aktywność  jako  bardzo zadowalającą  (szczególnie  dobry 

przykład Brzezinki słynące z aktywności od zawsze)

• 20% rozmówców oceniło aktywność jako średnio dobrą

• 60% rozmówców oceniło aktywność jako słabą, kiepską, beznadziejną

Warto zwrócić uwagę na problemy:

• Zazwyczaj jest to mała grupa ludzi starszych. Są skupieni tradycyjnie w KGW, OSP, 

radzie parafialnej, LZS, Stowarzyszeniu Emerytów …

• Młodzi się nie garną, choć podają propozycje i pomysły. Sami ich nie realizują, bo nie 

mają czasu, a pomysły padają w pustkę. Procedury zabijają działanie

• KGW boją się zmian, trzeba im pomóc, nie ma dopływu młodych ludzi

• Brakuje liderów, którzy umieją zorganizować, porwać do działania, zdobyć pieniądze

• Brakuje indywidualnej inicjatywy, podobnie jak w przypadku przedsiębiorczości 

• Aktywność ludzi związanych z kościołem systematycznie wygasa, nie chcą pracować 

społecznie

• Aktywność ludzi we wsi zanika, ludzi zniechęcają przepisy, procedury,  biurokracja, 

zniechęca skomplikowane i restrykcyjne prawo – najgorzej jak za jakieś działanie bez 

uzgodnień są kary administracyjne - daje to zły przykład

Aktywność ta wyraża się poprzez: 

• Najbardziej widoczne działania są na niwie sportu – ale tu jest wyraźny organizator – 

np. szkoła oraz wsparcie finansowe; 
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• Koła Gospodyń Wiejskich często z zespołami śpiewaczymi,  OSP, Kluby Sportowe, 

duża  aktywność  Stowarzyszeń  Emerytów  Górniczych  (ale  oni  mają  dodatkowe 

wsparcie finansowe), rady sołeckie i parafialne, 

• Działania  niestandardowe (Włosienica):  obiekt sportowo-rekreacyjny na prywatnym 

terenie  spółki  pastwiskowej;  Uniwersytet  Każdego  Wieku  dla  ludzi  chcących 

realizować swoje zainteresowania; 

• U części rozmówców występuje mylne zastępowanie aktywności społecznej pracą 

instytucji na rzecz społeczności lokalnej 

Jak ludzie organizują się/przystępują do różnych działań?

47%  rozmówców  uważa,  że  inicjatywa  w  działaniach  powinna  należeć  do  gminy i  jej 

instytucji:

• Nie ma ludzi z inicjatywą, liderów,

• Mieszkańcy chętnie uczestniczą w imprezach – ale jak ktoś zrobi;

• Sami słabo się organizują, najlepiej poprzez liderów instytucjonalnych

• Lepiej to robić odgórnie, nie ma oddolnego działania i inicjatywy; ludzie są zabiegani 

i nie mają czasu

• Inicjatywa pochodzi od gminy i jej instytucji; oddolnie działają jedynie kluby 

sportowe

• Sami mieszkańcy nic nie zrobią,  trzeba im to narzucać;  jest  ciężko, bo dużo ludzi 

przybyło  z  miasta,  oni  słabo się  angażują,  chcą  wszystko  mieć  gotowe;  natomiast 

miejscowi się zestarzeli i nie ma kto działać

• Przecież tyle się dzieje w tych szkołach i przedszkolach

53% rozmówców uważa, że inicjatywa jest oddolna:

• żyje  wspomnienie  społecznika  Chowańca  (Grojec)  i  innych  czynów  społecznych  (np. 

Broszkowice), gdzie sami mieszkańcy z powodzeniem realizowali inwestycje wodociągu, 

gazociągu, telefonii – dziś mało takich potrzeb, więc ludzie się nie łączą w działaniu 

• przykład obiekt sportowo-rekreacyjnego i Uniwersytetu Każdego Wieku we Włosienicy

Aktywność mieszkańców można próbować zwiększyć poprzez:  

• Większe wsparcie finansowe, bo baza do spotkań i działania już w większości jest, 

organizatorzy też 
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• Jednocześnie - brak lokalnych pomieszczeń na spotkania, organizację…

• Usprawnić procedury służące do pozyskiwania środków finansowych 

• Łatwiejsze pieniądze, prostsze procedury, infrastruktura do spotkań itp. – lokale

•  Spowodowanie napływu środków prywatnych darczyńców, przerwać wyłącznie 

oczekiwanie na środki publiczne, i takie działanie ile jest na nie zapewnione środków 

publicznych 

• Potrzebna kampania społeczna na rzecz zmiany mentalności

•  Prowadzić akcje w szkołach typu: bank pomysłów – co dzieci chcą dla swojej gminy 

zrobić – a gmina powinna coś z tego zrealizować

•  Organizacja debaty społecznej na jakiś temat dla młodych w gimnazjach. I znów, coś 

z tego należy zrobić, a młodzi chcą w tym uczestniczyć,  czy być wolontariuszami. 

Wiele osób chce się w coś angażować, ale często nie ma w co. Przykładem sukcesy 

realizowanych akcji charytatywnych 

• Przeprowadzać  więcej  zajęć  z  młodymi,  spotkania  i  zajęcia  w  szkołach  dla 

podtrzymania tradycji lokalnej i zwyczajów 

Zaangażowanie samorządu w pobudzanie aktywności społecznej: 

40% rozmówców uważa, że samorząd jest zaangażowany i robi co może:

• Oczywiście lepiej byłoby, aby wspierał więcej, lecz blokują go procedury,  przepisy 

i finanse

• Wspomaga poprzez tworzenie i pracę instytucji takich jak GOSiR

• Bardzo  wspomaga,  lecz  popyt  na  uczestnictwo  w  organizowanych  wydarzeniach 

i  imprezach jest  coraz mniejszy;  ludzie  nie  są zainteresowani,  przesyt  tych  imprez 

i wydarzeń…

60% rozmówców ma zastrzeżenia do działań samorządu:

• Samorządu nie widać – jedynie sołtys coś robi

• Więcej dobrej woli wójta

• W zasadzie dużo robi, ale są to działania ukierunkowane na grupy istniejące, a nie na 

nowe środowiska

• Mógłby  więcej,  ale  nie  ma  pomysłu.  Wszystko  bazuje  na  ludziach  zależnych  od 

gminy, w tym zakresie aktywność jest odgórnie sterowana
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• Samorząd stara  się  sporo organizować ale  występuje  problem pokazywania  swojej 

przewagi, wielkości, rangi – np. dożynki – rezerwacja miejsc dla bardzo licznych VIP 

zajmuje pół sali, dla miejscowych nie ma miejsca; źle to działa na miejscowych

• To co działa,  to  i  tak  działa  i  nie  trzeba  dalszego pobudzania;  należy poszukiwać 

nowych sposobów; samorząd robi to poprzez swoje instytucje – co to za wspierani?

Więź z obszarem zamieszkania

W zdecydowanej  większości  rozmówcy  związani  są  z  miejscem zamieszkania  niemal  od 

zawsze, co stwarza nieocenioną znajomość badanego obszaru, przemian i ludzi.  

Ocena tego miejsca:

7. Ok. 80% rozmówców oceniło swoje miejsce zamieszkania (w odniesieniu do gminy) 

jako bardzo dobre

8. Ok. 7% jako dobre

9. Ok. 7% jako nie najgorsze

10. Ok. 7% jako średnie. Występuje problem z pracą, trzeba daleko dojeżdżać, odczuwa 

się brak zażyłości i wspólnoty z sąsiadami, którzy osiedli obok

Migracje krajowe i zagraniczne 

40% rozmówców oceniło lokalną migrację, szczególnie za granicę, jako dużą:

• obecnie sytuacja się ustabilizowała, powrotów nie widać

• powody zarobkowe, są powroty

• bardzo dużo wyjechało - pojedyncze osoby i całe rodziny, w części na stałe, powrotów 

nie widać

• Często się o tym słyszy, głównie młodzież, rodziny mało; 

• Jest  spora  migracja,  dużo  młodych,  zgłaszają  się  starzy  ludzie  pozostawieni  bez 

opieki, a nawet dzieci, których rodzice wyjechali; powroty są nieliczne; 

60% traktuje problem jako mały:

• Jest w ograniczonym zakresie, 

• Pojedyncze przypadki, nie wracają, 

• Kilkanaście przypadków, są powroty, tylko praca, wyjazdy bez rodziny

• Są wyjazdy i powroty, meldunkowo jest constans,
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• Wyjeżdżają i wracają, są to pojedyncze osoby, 

• Nie ma exodusu, młodzi wyjeżdżają za pracą, 

• Sezonowość, widoczne szybkie powroty z zagranicy

Więź mieszkańców z miejscem zamieszkania, gminą.

Zdecydowana  większość  rozmówców  zauważa  silną  i  wyczuwalną  więź  mieszkańców 

z miejscem zamieszkania. Powody są różne:

• Stali, bo są od zawsze; szczególnie widać to w relacjach osób starszych

• Nowi  –  bo  im  się  podoba;  osiedlają  się,  bo  dobry  dojazd  do  miasta,  dobra 

komunikacja,  zielono…  ,  choć  problemem  jest  brak  chodników,  kanalizacji, 

odwodnienia…

• U młodych jest różnie z więzią: decydują możliwości zarobienia pieniędzy; jest dość 

luźna

Napływ nowych mieszkańców:

• Jest duży. Osiedlają się nowi i przyżenieni, (najwięcej Poręba W. Włosienica, Rajsko, 

Zaborze, Grojec…)

• Duży napływ nowych, powodem bliskość miasta, dobra i rozległa infrastruktura, fajna 

okolica, łatwość budowania

Obecność nowych mieszkańców w większości wypowiedzi: 

• Jest widoczna

• Jest akceptacja i asymilacja

• Akceptują się nawzajem; nie ma problemów ani konfliktów, często napływowi robią 

więcej niż miejscowi; wpływ jest pozytywny;

• Dużo nowych – to jest dobrze przyjmowane, ubogaca, wzrost mieszkańców, dobra 

asymilacja, chętnie się angażują 

Choć także odnotowano takie wypowiedzi:

• Ludzie którzy przyszli z miasta są roszczeniowi – chcą takich samych standardów jak 

w mieście, a tu są szamba, ścieki… stąd konflikty; 

• Zdarzają się przypadki zamknięcia i oczekiwań, których w danym okresie nie można 

spełnić; 
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• Relacje  nie  są  satysfakcjonujące  – nowi nie  rozmawiają  ze starymi  mieszkańcami, 

czują się lepsi, bogatsi, odczuwalny brak asymilacji

Duży przypływ nowych mieszkańców przekłada się także na inne zjawiska:

• miejscowy brak miejsca w szkole i przedszkolu; 

• znaczna część nowych mieszkańców jest aktywna, bierze udział w życiu wsi, 

imprezach
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WNIOSKI

Poniższe wnioski są wypadkową ankiet i wywiadów. 

1. Rozpoznawalność nazwy i działań LGD w badanym obszarze wynosi średnio 35%.

2. Wielka ilość emerytów/rencistów w badanych gminach.

3. Wiele osób uważa się za aktywne, a nie jest to niczym poparte.

4. Wiele  osób  deklaruje  postawę  nieaktywną,  przy  jednoczesnym  członkostwie 

w organizacjach (mogą to być „martwe dusze” organizacji, bądź członkowie wielkich 

organizacji, które nie wymagają działania od swych członków).

5. Bardzo  duża  grupa  osób  deklarujących  aktywność  utożsamia  się  z  organizacjami 

charytatywnymi, szczególnie WOSP i MOSP (głównie w gminie Oświęcim).

6. Duża  grupa  osób  ankietowanych  przyznaje  się  do  członkostwa  w  organizacjach 

sportowych,  niekoniecznie  są  to  młodzi  ludzie.  Co  kryje  się  za  ich  udziałem 

w organizacjach sportowych? Jakie to jest członkostwo?

7. W ankietach pojawiło się wiele oznak słabszej akceptacji dla miejsca zamieszkania – 

tak sobie. Temat do przemyślenia, szczególnie dla samorządów.

8. Ludzie są oswojeni z migracją – z połowy rodzin odnotowano wyjazdy, szczególnie 

na dłużej. To jest obraz pozytywny i negatywny zarazem. Powinien być analizowany 

bardziej szczegółowo. 

9. Panuje dość powszechne niezadowolenie z pracy i wynagrodzeń, praca jest, ale nisko 

płatna, często na czarno.  

10. W wyniku prowadzonych rozmów można wyłonić dwie grupy rozmówców:

10.1 .  Mocno związaną z  myśleniem samorządowym – wykorzystującą  w 

swym  działaniu  środki  na  twarde  inwestycje  i  nadal  chcącą  stawiać  na  ten 

kierunek; nawet jest oczekiwanie zwiększenia tych środków;

10.2.  Przedstawiciele  organizacji  (prezentują  się  słabiej,  mają  mniejsze  przebicie, 

brak  związania  zawodowego  z  władzą  publiczną)  chcą  stawiać  na  projekty 

miękkie.

11. Na wszystkie badane gminy można spojrzeć nieco inaczej niż dotychczas. Powodem 

tego  są  przemiany  ekonomiczne  i  społeczne,  którym  podlegają  każdego  dnia. 

Wszystkie te gminy różnią się między sobą, choć można wyodrębnić coś wspólnego. 

Jest  to zanik rolnictwa,  zmiana przeznaczenia  ziemi z rolnej na działki  budowlane 

i  coraz  intensywniejsza  nowa  zabudowa.  Osiedlanie  się  nowych  mieszkańców 

związane  z  nowym  budownictwem  jest  widoczne  tylko  w  wybranych  miejscach; 
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szczególnie  w  gminach:  Oświęcim  i  Kęty,  niektórych  miejscowościach  gminy 

Brzeszcze i w południowym Chełmku/Gorzowie. Zanik rolnictwa jest też specyficzny: 

w okolicy jest kilku wielkich rolników, którzy realizują swe cele biznesowe poprzez 

wykup  lub  dzierżawę  gruntów.  Pozostałe  tereny  są  w  zasadzie  podtrzymywane 

rolniczo, lub są nieużytkami. Obserwuje się coraz częstsze powstawanie gospodarstw 

wyspecjalizowanych (szkółkarstwo, sadownictwo, produkcja owoców, rybactwo…). 

Jakaś  część  terenu,  i  to  niemała,  służy  przyozdobieniu  otoczenia  domu,  zajęciom 

rekreacyjnym. Ludzie żyjący z rolnictwa lub wspomagający się rolnictwem stanową 

absolutny margines aktywności zawodowej.   

12. Wykazywana  w  badaniach  aktywność  społeczna  ma  w  większości  przypadków 

tradycyjny,  wiejski  charakter.  W  większości  miejscowości  występuje  dość  słaby 

zestaw organizacji, schemat: KGW, OSP, kluby sportowe, stowarzyszenia emerytów. 

Do tego dochodzą deklarowane uczestnictwa w organizacjach charytatywnych. Budzi 

to  pytanie,  na  ile  to  jest  działalność  w  miarę  stała  i  przygotowana,  a  na  ile 

spontaniczna  i  jednorazowa?  Pomijając  te  deklaracje  (nieco  kontrowersyjne  ze 

względu na domniemany brak ciągłości działania), jest widoczny brak młodych ludzi 

w organizacjach. Jest to wytłumaczalne, ale niepokojące. Działają w większości ludzie 

starsi,  jest  to  w  większości  działanie  skierowane  w  stronę  miłego,  ciekawego 

spędzania czasu. Brakuje organizacji skierowanych w stronę pomocy,  samopomocy 

dla  ludzi  starych,  samotnych i  schorowanych.  Tu jest  wyraźna  luka organizacyjna. 

Podobnie  słabo  wygląda  działalność  organizacyjna  wyrażająca  się  troską  o  dzieci 

i młodzież. Prawdopodobnie jest oczekiwanie, że wszystko zrobią szkoły wiejskie?

13. Tereny wszystkich 4 gmin posiadają piękne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Jest 

to odnotowane we wszystkich opracowaniach strategicznych (stawy, rzeki, lasy + lasy 

łęgowe,  ptaki,  ścieżki  spacerowe,  trasy  rowerowe…).  Nie  widać  organizacji 

stawiających na rekreację, nie ma też mowy o odpoczynku (sport jest – ale czy też dla 

starszych i innych?)

14. Wielkim potencjałem aktywności wiejskiej są Koła Gospodyń Wiejskich. Niestety, te 

organizacje  podlegają  starzeniu,  brak  jest  dopływu  nowych,  młodszych  członkiń 

i  członków.  KGW  borykają  się  z  problemami  finansowymi,  mają  trudność 

z pozyskaniem funduszy na swoją działalność. Jednym z powodów jest ich opór przed 

zrzeszaniem się w formalną organizację. Może należy wesprzeć pomysł organizacji 

parasolowej  dla  KGW  ze  stałą  pomocą  udzielaną  przez  przedstawiciela  Urzędu 

Gminy.

101



15. Respondenci  i  rozmówcy  mocno  akcentowali  potrzebę  zmiany  sposobu  promocji 

i  informowania przez LGD o swych działaniach.  Może powinno to następować na 

spotkaniach  wiejskich,  w  szkołach,  poprzez  księży,  fora  internetowe  oraz  portale 

z lokalnymi wydarzeniami i informacjami. 

16. Badany obszar  jest  nacechowany stosunkowo silną  więzią  społeczną,  która  jednak 

pokoleniowo się różni.  Można próbować szukać sposobów, aby ją podsycać,  może 

pomocne byłyby jakieś specjalne formy edukacji lokalnej.

17. Gmina  Oświęcim  jest  absolutnym  liderem  w  temacie  nowego  osadnictwa, 

budownictwa  jednorodzinnego  na  nowych  terenach.  Jej  też  stale  przybywa 

mieszkańców, co w naszym kraju jest dziś dużym sukcesem. Można we wszystkich 

naszych gminach próbować stwarzać lepsze rozwiązania dla budowy i osadnictwa – 

skoro to taki ładny, fajny i skomunikowany teren. 

18. Ogólnie jest akceptacja dla nowych osiedleńców. Jednak pojawiają się głosy o braku 

asymilacji,  o  zamknięciu  i  innych  frustracjach.  Można  próbować  więcej  robić  dla 

akceptacji nowych i dla ich większej integracji ze starymi mieszkańcami.

19. Respondenci  zwracali  uwagę  na  potrzebę  lepszego  kontaktu  LGD Dolina  Soły  ze 

szkołami i placówkami edukacyjnymi.

Wg autorów raportu z badań są 4 grupy problemów, jakimi warto się zająć:

1. Mocniej postawić na przedsiębiorczość wiejską (ludzie raczej wolą szukać pracy niż ją 

kreować;  dominują  usługi,  a  przemysł  nie  odgrywa  już  tak  dużej  roli  w  strukturze 

zatrudnienia).  Można  posłużyć  się  przykładem  gminy  Kęty,  gdzie  jest  duża 

przedsiębiorczość, dużo pracy na miejscu i stosunkowo mało wyjazdów za pracą poza 

granicę. 

2. Wesprzeć  powstawanie  i  rozwój  gospodarstw specjalistycznych;  poszukiwać nowych 

sposobów zagospodarowania ziemi i walorów.

3. Mocniej postawić na czynnik ludzki, szczególnie pomóc Kołom Gospodyń Wiejskich. 

Pójść w stronę organizacji parasolowych, dobry przykład, sukcesy i czas doprowadzą do 

powolnego usamodzielnienia tych organizacji

4. Wykorzystać  takie  czynniki,  jak:  zadowolenie  z  miejsca  zamieszkania,  które  jest 

w  ładnej  i  dobrze  skomunikowanej  okolicy  oraz  związanie  LGD  Dolina  Soły 

z postrzeganiem realizacji  zadania na rzecz  promocji  obszaru i  rozwoju turystyki  dla 

budowy obszaru atrakcyjnej rekreacji na terenie gmin członkowskich. Znaleźć sposób 

102



dla tych 4 gmin, aby były rywalem dla „Doliny Karpia” z centrum w Zatorze. To może 

być atrakcyjne dla starostwa jako ważny element integracji powiatu. 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają autorom na postawienie tezy o potrzebie 

zmiany postrzegania wszystkich czterech gmin. 

• Gmina Kęty jako usługowo-biznesowa z rosnącą falą  nowego osadnictwa i  słabym 

poszukiwaniem nowych form rolniczego wykorzystania ziemi;

• Gmina  Brzeszcze  jako  gmina  przemysłowo  usługowa  z  rosnącą  falą  nowego 

osadnictwa;

• Gmina Chełmek jako usługowo-przemysłowa z próbami nowego osadnictwa i bardzo 

słabym rolnictwem;

• Gmina  Oświęcim  jako  nabierająca  w  szybkim  tempie  cech  osiedla  podmiejskiego 

z rosnącą funkcją nowego osadnictwa, usługami, poszukująca nowych form rolniczego 

wykorzystania  ziemi  w  kierunku  rybactwa  słodkowodnego,  specjalizacji  rolniczej 

i terenów rekreacyjnych. 

Można wyróżnić 2 wzorce:

1. Gmina Kęty – rozwój mikroprzedsiębiorczości i usług.

2. Gmina Oświęcim – rozwój nowego osadnictwa.

Poszukiwany lider w zakresie nowego wykorzystania ziemi uprawnej i nieużytków.

PODSUMOWANIE

Badania  ankietowe,  szczególnie  prowadzone  w  terenie  wiejskim,  są  trudnym  zadaniem. 

Ludzie są zamknięci, nie chcą rozmawiać, boją się ankiet. Nie jest to niechęć do ankieterów, 

ale  jakiego rodzaju brak pewności  siebie,  nie  wiedzą jak się  zachować, co odpowiedzieć. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy udało się z nimi nawiązać kontakt, lecz nie jest to łatwe. 

Ponadto badania prowadzone były w mało korzystnym okresie lata i wakacji,  kiedy wiele 

osób  spędza  czas  poza  miejscem  zamieszkania.  Było  to  dodatkowym  poważnym 

utrudnieniem.

Podczas  przeprowadzania  badań  ankietowych,  szczególnie  na  terenie  Gminy  Oświęcim, 

występowało zagrożenie mylenia LGD Dolina Soły z lokalnym zespołem folklorystycznym 

o nazwie „Dolina Soły”. Przy każdej możliwej okazji było to wyjaśniane. 
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Załącznik: ankieta

Ankieta na potrzeby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”,  jest anonimowa, wyniki 
będą  wykorzystane  dla  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  tego  obszaru.  Prosimy o  udzielanie  odpowiedzi 
poprzez  wstawienie  znaku  X  w  odpowiednich miejscach.

Ι. Metryczka  
1. Wiek:  -25  26-45 46-65 65 +
2. Płeć:  K M
3. Miejsce zamieszkania:  wieś  teren podmiejski  miasto
4. Wykształcenie:  podstawowe  średnie  wyższe
5. Osoba aktywna zawodowo (zaznacz i podkreśl właściwe):

 praca najemna (przemysł, rolnictwo, usługi       -         handel,  administracja,  turystyka/gastronomia, 
 budownictwo,  inne…………………………………………………………………………………….)
 własna firma (liczba zatrudnianych osób:..........)
 własna działalność rolnicza (potrzeby własne, hodowla, sadownictwo, uprawa, szkółkarstwo, rybactwo, inne)                    

6. Osoba nieaktywna zawodowo:  bezrobotny  emeryt /rencista  uczy się/studiuje

ΙΙ. Działalność Lokalnej Grupa Działania „Dolina  Soły”  
1. Czy słyszał/a Pan/Pani o LGD „Dolina Soły”?

 nie słyszałem/łam  słyszałem/am, ale nie korzystałem/łam z oferty LGD
 słyszałem/am i  korzystałem/łam z oferty LGD

Proszę wskazać zakres działalności, którym wg Pana/Pani 
powinna zajmować się LGD „Dolina Soły”.

Proszę wskazać zakres działalności, którym wg Pana/Pani 
zajmuje się LGD „Dolina Soły”.

 promocja obszaru i rozwój turystyki 

 doradztwo i pomoc w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych 

 dotacje unijne – pomoc finansowa na założenie i rozwój działalności 

 zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru 

 organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych 

 działalność proekologiczna, ochrona środowiska naturalnego 

Jeżeli korzystał/a Pan/Pani z działalności LGD „Dolina Soły”, prosimy o ocenę?
Proszę zaznaczyć na skali punktowej, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 najwyższą.
 1                   2                              3                      4                5

ΙΙΙ. Aktywność społeczna  
1. Czy uważa się  Pan/Pani za osobę aktywną społecznie?  tak  nie 
2. Czy należy Pan/Pani do jakiejś organizacji? Jakiej?  tak  nie 

 politycznej  sportowej  kulturalnej  charytatywnej  innej
podaj nazwę…………….......................................................................................................................

3. Co według Pana/ Pani pozwoliłoby zwiększyć aktywność społeczną mieszkańców obszaru? 
 doradztwo księgowe, prawne itp.  wsparcie finansowe
 dobre przykłady, wymiana doświadczeń  szkolenia
 inne ………………………………………………………………………………………..……….. 

IV.  Więź z obszarem zamieszkania
1. Od kiedy mieszka Pan/Pani w obecnym miejscu?

 mieszkam od „zawsze” osiedliłem/am się i mieszkam tutaj od …...... lat (podaj liczbę)
2. Jak żyje się Panu/Pani w tym miejscu?

 dobrze  tak sobie  źle  (dlaczego? …………….............................................................)
V. Migracje

1. Czy w Pana/Pani rodzinie ktoś wyjechał ze stałego miejsca zamieszkania?
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 nikt  1 osoba  więcej niż 1 osoba  myślę o tym
2. Jaki był kierunek migracji?  kraj  zagranica 
3. Jaki był powód migracji?  praca  nauka rodzina  inny
4. Jaki jest czas migracji?  do roku  na dłużej (bez określonego czasu)  nie wiem

Dziękujemy za poświęcony czas!
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