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WSTĘP

	 Zintegrowana	Strategia	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	(ZSROW)	sporządzona	
na	potrzeby	projektu:	„Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju ZIELO-
NEGO WIERZCHOŁKA ŚLĄSKA”	 realizowanego	 w	 ramach	 Działania	 2.7.:	 „Pilota-
żowy Program LEADER+”	Sektorowego	Programu	Operacyjnego:	„Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”	sta-
nowi	rezultat	prac	Lokalnej	Grupy	Działania	(LGD)	prowadzonych	w	formie	dyskusji,	
spotkań	oraz	konsultacji	nad	problematyką	rozwoju	Ziemi	Kłobuckiej.	
	 Ostateczna	forma	i	kompleksowa	treść	ZSROW	została	sformułowana	przez	
dr	Małgorzatę	Czornik	oraz	dr	Adama	Drobniaka	pracowników	Katedry	Badań	Stra-
tegicznych	i	Regionalnych,	Akademii	Ekonomicznej	w	Katowicach.
	 W	ZSROW	uwzględniono	opinie	i	wnioski	wynikające	z	przeprowadzonych	
analiz	diagnostycznych,	tj.:	„Analizy potencjału przyrodniczego”,	„Analizy oferty edu-
kacyjnej i kulturowej”,	„Analizy potencjału demograficznego i gospodarczego”,	„Analizy 
atrakcyjności turystycznej”,	a	także	wyniki	bezpośrednich	konsultacji	społecznych	pro-
wadzonych	za	pomocą	ankietyzacji,	warsztatów	strategicznych	oraz	spotkań	informa-
cyjnych	z	przedstawicielami	społeczności	lokalnych,		przedsiębiorcami	oraz	przedsta-
wicielami	władz	samorządowych	w	8	gminach	biorących	udział	w	projekcie.

LGD	JAKO	JEDNOSTKA	ODPOWIEDZIALNA
ZA	REALIZACJĘ	STRATEGII

Lokalna	Grupa	Działania	jako	partnerstwo	pomiędzy	trzema	sektorami:	pu-
blicznym,	społecznym	i	gospodarczym,	działa	na	poziomie	lokalnym.	Misją	LGD	jest	
przede	wszystkim	budowanie	i	wzmacnianie	kapitału	społecznego	na	obszarach	wiej-
skich	oraz	przyjęcie	odpowiedzialności	za	rozwój	obszaru	objętego	swoim	działaniem.	
Wypełniając	 swoją	 misję	 LGD	 będzie	 stanowiła	 istotny	 czynnik	 rozwoju	 lokalnego	
mający	znaczący	wpływ	na	rozwój	regionalny,	a	także	podniesienie	atrakcyjności	ob-
szarów	wiejskich	w	Polsce.

W	 ramach	 projektu	 „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju 
ZIELONEGO WIERZCHOŁKA ŚLĄSKA” realizowanego	w	okresie	od	października	
2005	 roku	 do	 kwietnia	 2006	 roku	 utworzona	 została	 LGD	 o	 nazwie	 Lokalna Gru-
pa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”	 (w	 skrócie	 –	 „LGD	 Zielony	 Wierzcho-
łek	 Śląska”)	 i	 przygotowana	 Zintegrowana	 Strategia	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich.	
LGD	 Zielony	 Wierzchołek	 Śląska	 jest	 rezultatem	 aktywności	 lokalnej	 społeczności.	
Członkowie	LGD	biorąc	czynny	udział	w	tworzeniu	ZSROW	inspirowali	lokalną	spo-
łeczność	w	formułowaniu	założeń	ZSROW.
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LGD	 Zielony	 Wierzchołek	 Śląska	 przyjęła	 formę	 prawną	 stowarzyszenia.	
W	dniu	30	stycznia	 w	 Kłobucku	 miało	 miejsce	 zebranie	 założycielskie,	 na	 którym	
obecnych	było	50	osób	wskazanych	przez	partnerów	z	trzech	sektorów.	Stowarzysze-
nie	zostało	wpisane	do	Krajowego	Rejestru	Sądowego	w	dniu	24	lutego	2006	roku	pod	
pozycją	rejestru	Nr	0000251693.

Stowarzyszenie	LGD	Zielony	Wierzchołek	Śląska	pozostaje	 otwarte	na	no-
wych	partnerów,	którzy	są	zainteresowani	działalnością	na	rzecz	rozwoju	obszarów	
wiejskich	 a	w	szczególności	 aktywną	 realizacją	 Strategii.	 Członkiem	 zwyczajnym	
może	być	pełnoletnia	osoba	fizyczna,	która:

1)	 działa	na	rzecz	rozwoju	obszarów	wiejskich	 i	przedstawi	rekomendację	za-
wierającą	w	szczególności	pozytywną	opinię	w	tym	zakresie	udzieloną	przez	
działających	na	obszarze,	którego	dotyczy	ZSROW:

a)	 partnera	społecznego	i	gospodarczego	w	rozumieniu	przepisów	
	 o	Narodowym	Planie	Rozwoju,
b)	 gminę	wiejską,
c)	 gminę	miejsko-wiejską,
d)	 związek	międzygminny	lub
e)	 inną	osobę	prawną,	której	działalność	obejmuje	realizację	celów
	 Stowarzyszenia,

2)	 złoży	deklarację	członkowską.
Osoby	prawne	mogą	być	członkami	wspierającymi	Stowarzyszenia.	Członkiem	ho-
norowym	może	być	osoba	szczególnie	zasłużona	dla	realizacji	celów	Stowarzyszenia.	
Nabycie	członkostwa	następuje	na	podstawie	uchwały	Zarządu.

W	dniu	25	marca	2006	roku	na	Nadzwyczajnym	Walnym	Zebraniu	Człon-
ków	 Stowarzyszenia	 LGD	 Zielony	 Wierzchołek	 Śląska	 ukonstytuował	 się	 Zarząd	
Stowarzyszenia.	W	skład	Zarządu	wchodzi	9	członków,	w	tym	ponad	50%	stanowią	
osoby	wskazane	przez	partnerów	społecznych	i	gospodarczych.	Przy	wyborze	człon-
ków	Zarządu	zadbano	też	o	zapewnienie	równej	reprezentacji	dla	obszarów	wszyst-
kich	ośmiu	gmin,	 jak	 również	o	spełnienie	warunku	 obecności	w	Zarządzie	mini-
mum	40%	kobiet	i	minimum	40%	mężczyzn.	Taki	skład	Zarządu	jest	między	innymi	
wyrazem	poparcia	przez	założycieli	Stowarzyszenia	idei	równości	kobiet	i	mężczyzn	
w	zarządzaniu	LGD.

Na	tym	samym	zebraniu	w	dniu	25	marca	2006	roku	powołano	także	Komi-
sję	Rewizyjną	i	Radę	Programową	Stowarzyszenia.	Zarówno	w	przypadku	Komisji,	
jak	i	Rady	zadbano	o	zapewnienie	w	miarę	równej	reprezentacji	dla	ośmiu	gmin,	ko-
biet	i	mężczyzn	oraz	co	najmniej	50%	osób	wskazanych	przez	partnerów	społecznych	
i	gospodarczych.
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Skład Zarządu:

1.	Jerzy	Zakrzewski	 	 -	Prezes		 	 -	Kłobuck
2.	Aleksandra	Banasiak			 -	Wiceprezes	 	 -	Wręczyca	Wielka
3.	Tadeusz	Kluba	 	 -	Skarbnik	 	 -	Panki
4.	Zbigniew	Sosin	 	 -	Członek	 	 -	Krzepice
5.	Bożena	Wieloch	 	 -				-	//	-		 	 -	Lipie
6.	Witold	Łacny		 	 -				-	//	-		 	 -	Opatów
7.	Robert	Matyszczak	 	 -				-	//	-		 	 -	Popów
8.	Bożena	Leszczyńska	 	 -				-	//	-		 	 -	Przystajń
9.	Halina	Gawęda	 	 -				-	//	-		 	 -	Wręczyca	Wielka

Skład Komisji Rewizyjnej:

1.	Zdzisław	Łosik	 	 -	Przewodniczący	 -	Wręczyca	Wielka
2.	Teresa	Podruczna	 	 -	Wiceprzewodnicząca	 -	Lipie
3.	Dorota	Kubicka	 	 -	Członek	 	 -	Kłobuck
4.	Jacek	Duda	 	 	 -			-	//	-	 	 	 -	Panki	
5.	Rafał	Kośny	 	 	 -			-	//	-	 	 	 -	Przystajń

Skład Rady Programowej:

1.	Wiesława	Solska	 	 -	Przewodnicząca	 -	Kłobuck
2.	Henryk	Kiepura	 	 -	Wiceprzewodniczący	 -	Opatów
3.	Tomasz	Karwat	 	 -	Sekretarz	 	 -	Kłobuck
4.	Marek	Mszyca	 	 -	Członek	 	 -	Kłobuck
5.	Dariusz	Pilśniak	 	 -			-	//	-	 	 	 -	Krzepice
6.	Anna	Krzak	 	 	 -			-	//	-	 	 	 -	Krzepice
7.	Alicja	Radek	 	 	 -			-	//	-	 	 	 -	Lipie
8.	Sylwia	Tronina	 	 -			-	//	-	 	 	 -	Lipie
9.	Mirosław	Szewczuk	 	 -			-	//	-	 	 	 -	Opatów
10.	Bernadeta	Jelonek	 	 -			-	//	-	 	 	 -	Panki
11.	Marek	Werk		 	 -			-	//	-	 	 	 -	Panki
12.	Maciej	Buchliński	 	 -			-	//	-	 	 	 -	Popów
13.	Andrzej	Zatoń	 	 -			-	//	-	 	 	 -	Popów
14.	Agnieszka	Tomzińska	 -			-	//	-			 	 -	Przystajń
15.	Henryka	Kapuścik	 	 -			-	//	-	 	 	 -	Przystajń
16.	Halina	Pall	 	 	 -			-	//	-	 		 	 -	Wręczyca	Wielka
17.	Robert	Mańczyk	 	 -			-	//	-	 	 	 -	Wręczyca	Wielka
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DIAGNOZA	OBSZARU	OBJĘTEGO	ZSROW

Zasięg terytorialny obszaru

	 Analizowany	obszar	jest	najdalej	na	północ	wysuniętym	obszarem	wojewódz-
twa	śląskiego	i	obejmuje	prawie	wszystkie	(oprócz	gminy	Miedźno)	gminy	powiatu	
kłobuckiego,	 tj:	 Kłobuck,	 Krzepice,	 Lipie,	 Opatów,	 Panki,	 Popów,	 Przystajń,	 Wrę-
czyca	Wielka.	Od	północny	graniczy	z	województwem	łódzkim	(powiaty:	Wieluński	
i	Pajęczański),	od	zachodu	z	województwem	opolskim	(powiat	Oleski),	od	południa	
z	powiatem	lublinieckim	i	częstochowskim,	od	wschodu	z	miastem	Częstochowa.	

Jednostka Identyfikator jednostki po-
działu terytorialnego kraju Typ gminy Powierzchnia

ogółem (km�)

Kłobuck ��060�� miejsko-wiejska ��0
Krzepice ��060�� miejsko-wiejska 79
Lipie ��060�� wiejska 99
Opatów ��060�� wiejska 7�
Panki ��0606� wiejska ��
Popów ��0607�       wiejska �0�
Przystajń ��0608� wiejska 89
Wręczyca Wielka ��0609� wiejska ��8

ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA
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 Analizowany obszar na tle województwa śląskiego

 Zielony Wierzchołek Śląska
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Uwarunkownia przyrodniczo–środowiskowe

	 Położenie	i	charakter	obszaru	najlepiej	odzwierciedla	jego	tytuł,	który	określa	
go,	jako	ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA. Obszar	ten	należy	do	tych	”małych	oj-
czyzn”,	których	ukryte	walory	oraz	swoisty	urok	czekają	wciąż	na	odkrycie	i	korzyst-
ne	jej	zagospodarowanie.	Obszar	położony	jest	w	centrum	przejściowego	i	zimnego	
klimatu	Polski.	

Gleby
Zróżnicowanie	gleb	na	analizowanym	obszarze	związane	jest	z	budową	geologiczną	
mezozoicznego	podłoża.	Większość	gleb	na	omawianym	obszarze	powstała	z	utwo-
rów	piaszczystych	i	słabogliniastych	w	postaci	bardzo	lekkich	lub	lekkich	pseudobie-
lic,	które	stanowią	84%	jego	powierzchni.	
Na	terenie	poszczególnych	gmin	przeważają	gleby	niższych	klas	bonitacyjnych,	głów-
nie	IVb	i	V.	Natomiast	niewielkie	obszary	zajmują	gleby	klasy	IIIa	i	IIIb.	Podobnie	
w	kategorii	kompleksów	przydatności	rolniczej	gleb,	najliczniej	występują	kompleksy	
gleb:	żytnich	słabych,	żytnich	bardzo	słabych	 i	kompleks	zbożowo-pastewny	słaby.	
Gleby	z	kompleksu	pszennego	dobrego	spotykamy	w	niewielkich	ilościach.

Bogactwa	naturalne
W	osadach	jury	środkowej	i	dolnej	występują	rudy	żelaza,	których	zasoby	są	znaczne,	gdyż	
stanowią	ok.	74%	udokumentowanych	zasobów	osadowych	rud	żelaza	w	naszym	kraju.	
Największe	znaczenie	mają	dogodne	do	eksploatacji	rudonośne	iły	jury	środkowej,	któ-
re	wyróżniają	się	najwyższą		zawartością	żelaza	spośród	wszystkich	innych	udokumen-
towanych	zasobów	tych	rud	w	Polsce.	Ich	obecność	w	tym	rejonie	znana	jest	od	dawna,		
a	pierwsze	wzmianki	o	 ich	eksploatacji	pochodzą	 już	z	XIV	wieku.	Na	analizowa-
nym	 obszarze	 rozpoznano	 dwa	 perspektywiczne	 obszary	 złóż	 węglanowych	 jury	
górnej	o	znaczeniu	przemysłowym,	które	są	utworzone	głównie	z	wapieni	płytowych	
i	skalistych,	w	mniejszej	ilości	z	wapieni	marglistych	i	margli.	Eksploatowano	tu	do	
niedawna	w	niewielkiej	 ilości	 jedynie	wapienie	do	produkcji	wapna	i	budownictwa	
lokalnego,	choć	potencjalnie	stanowią	znaczącą	bazę	surowcową	dla	przemysłu	wa-
pienniczego	i	cementowego,	gdyż	ich	zasoby	ocenia	się	na	ok.		4,5	mld	ton.	Na	ana-
lizowanym	obszarze	odkryto	również	piaski,	tzw.	kwarcowe	piaski	formierskie	oraz	
iły,	mułki	i	węgiel	brunatny.	

Lesistość	
Powierzchnia	 lasów	ogółem	wynosi	21.842	ha.	Największa	 jest	w	gminie	Wręczyca	
Wielka	(5.373	ha),	zaś	najmniejsza	w	gminie	Opatów	(535	ha).	Lesistość	analizowa-
nego	obszaru	ocenia	się	na	27,6%,	czyli	utrzymuje	się	ona	na	poziomie	średniej	kra-
jowej.	
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Zasoby	wodne
Sieć	 rzeczna	 na	 	 obszarze	 ZIELONEGO WIERZCHOŁKA ŚLĄSKA	 niemal	 w	cało-
ści	 należy	 do	 dorzecza	 Liswarty,	 która	 wpada	 lewobrzeżnie	 do	 Warty,	 wchodzącej	
w	skład	dorzecza	Odry.	Zasadnicza	część	analizowanego	obszaru	(ok.	90%)	odwad-
niana	 jest	przez	dorzecze	środkowej	 i	dolnej	Liswarty,	którą	 tworzy	gęsta	sieć	rzek	
i	 odpowiadających	 im	dorzeczy.	 Dorzecze	 to	 rozwinięte	 jest	 asymetrycznie,	 gdyż	
większość	dopływów	Liswarty	jest	prawobrzeżna,	a	ich	kierunek	biegu,	podobnie	jak	
górnej	Liswarty	–	 jest	 zbliżony	do	południkowego.	Prawie	wszystkie	 te	 rzeki	biorą	
swój	początek	ze	źródeł	położonych	na	terenie	obszaru	projektu,	m.in.	Pagórów	Brze-
zińskich.	Do	Liswarty	wpadają	prawobrzeżnie	następujące	rzeki:	Kocinka	(w	rejonie	
Kopca	wpada	do	niej	Białka	i	od	tego	miejsca	zmienia	nazwę	na	Czarną	Okszę),	Biała	
Oksza,	Górnianka	(lub	Opatówka),	Piskara,	Beszcza	(lub	Kukówka),	Pankówka	(daw.	
Kostrzewa).	
Na	analizowanym	obszarze	licznie	występują	zbiorniki	wodne	różnego	typu,	pocho-
dzenia	i	wielkości.	Są	to	przede	wszystkim	kompleksy	stawów	hodowlanych,	zloka-
lizowane	w	dolinach	rzek.	Inne,	o	charakterze	zaporowym,	spiętrzają	płynące	wody	
rzek	i	strumieni,	spełniając	funkcje	zbiorników	rekreacyjnych	(wędkowanie,	kąpiel).	
Nie	brak	również	bezodpływowych	zbiorników	wodnych,	powstałych	po	wydobyciu	
różnego	 rodzaju	 surowców	 mineralnych,	 zarówno	 metodą	 przemysłową	 na	 wielką	
skalę,	 jak	 i	na	własne	potrzeby	przez	osoby	prywatne.	Różnorodność	 tych	zbiorni-
ków	jest	znaczna,	od	rozległych	i	głębokich	wyrobisk	towarzyszących	cegielniom	i	in-
nym	zakładom	ceramiki	budowlanej,	po	drobne,	rozsiane	często	zarośnięte	glinianki	
i	żwirownie.
Na	analizowanym	obszarze	występują	dwa	dyspozycyjne	piętra	wód	podziemnych.	
Poprzez	wiele	studni	kopalnych	 i	wierconych	na	niewielkiej	głębokości	eksploatuje	
się	czwartorzędowe	warstwy	wodonośne,	zwykle	mniejszej	niż	30	m.	Wydajność		tych	
studni	wynosi	średnio	5m3/h/ms.	Zawierają	ponadnormatywną	ilość	związków	że-
laza	i	manganu	(np.	w	gminie	Wręczyca	Wielka).	Górnojurajski	poziom	wodonośny	
jest	głównym	źródłem	zaspakajania	regionu	w	wodę.

Walory	przyrodnicze
Na	obszarze	ZIELONEGO WIERZCHOŁKA ŚLĄSKA	występują	dwa	parki	krajobra-
zowe:	Załęczański	Park	Krajobrazowy	oraz	Park	Krajobrazowy	„Lasy	nad	Liswartą”,	
sześć	rezerwatów	przyrody	oraz	wiele	pomników	przyrody,	kilka	użytków	ekologicz-
nych	i	miejsca	występowania	chronionych	gatunków.	Wyróżnić	można	wiele	intere-
sujących	obiektów	przyrodniczych.
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Kłobuck, Rezerwat przyrody
„Dębowa Góra”

Rozalin, Geologiczny rezerwat przyrody
 „Szachownica”

Kleśniska, Rezerwat przyrody 
„Bukowa Góra”

Parzymiechy, Rezerwat przyrody
„Stawiska”



Lipie, Załęczański Park Krajobrazowy

Zwierzyniec III, Rezerwat przyrody
„Modrzewiowa Góra”

Kamińsko, Park krajobrazowy
„Lasy nad Górną Liswartą”

Wręczyca Mała, Rezerwat przyrody
„Zamczysko”



Kamińsko, Park krajobrazowy
„Lasy nad Górną Liswartą”

Kłobuck, Zakrzew

Kopiec

Liswarta i jej dopływy

Most na rzece Liswarta
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Przystajń, pomniki przyrody

Przystajń, Aleja 

Liswarta z lotu ptaka

Zakrzew, pomnik przyrody

Kamienie „Szachownicy”

Piec wapienny  na Górze Rębielskiej 
Chroniona roślinność

Borowa, Drewniany dom nad Liswartą 



- �� -

Przystajń, pomniki przyrody

Uwarunkowania historyczne i kulturowe

	 Dobra	kultury	materialnej	oraz	duchowej,	które	składają	się	na	dziedzictwo	
kulturowe	analizowanego	obszaru	obejmują	różne	kategorie	obiektów.	W	pierwszej	
kolejności	wydaje	się,	 iż	wymienić	należy	zabytki,	które	związane	są	z	wielowieko-
wą	obecnością	osad	na	 tym	terenie,	w	 tym	z	prawie	siedemsetletnią	historią	miast	
Kłobuck	oraz	Krzepice.	 Istniejące	 zabytki	 to	 zarówno	pojedyncze	obiekty	wpisane	
do	rejestru	zabytków,	jak	i	miejsca	oraz	układy	architektoniczne,	posiadające	walory	
unikalności.	Są	one	szczególną	wizytówką	gmin	analizowanego	obszaru.	

Kłobuck, Pałac wraz z parkiem, XVIII/XIX w.

Kłobuck, panorama

Krzepice, Młyn, �9�0r.

Krzepice, Kościół parafialny, XIV w.

Krzepice, Dwór i park ok. �9�0 r.

Starokrzepice, Kaplica, XIX/XX w.

Zajączki Pierwsze, Kościół parafialny
�poł. XXw.

Krzepice, Ruina bożnicy,  XVIII w.

Starokrzepice, Kościół parafialny, pocz. XX w.

Kłobuck, Łaźnia

Kłobuck, zabytkowy układ
urbanistyczny

Kamyk, Dworek, XIX w.
Kłobuck, Kościół parafialny, XIV w.
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Wilkowiecko, Kościół parafialny, XVIII/XIX w. Opatów, Kościół parafialny, 
� poł. XX w.

Popów, Kościół parafialny, XVII w.

Wąsosz Górny, Kościół parafialny, XIV w.

Kuźnica Stara, Dworek, 
� poł. XIX w.

Przystajń, Kościół parafialny, XVIII w.

Przystajń, Sukiennice, XIX w.

Truskolasy, Kościół parafiaklny, XVIII w. 

Parzymiechy, Kościół parafialny, XIVw. 

Lipie, Dwór, XVIII w.

Danków, Kościół parafialny, XVI w.

PRZYSTAJN
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Szczególną	też	rolę	odgrywają	 imprezy	kulturalne,	
z	 założenia	 w	pewnej	 części	 zorientowane	 na	 pro-
mocję	 zewnętrzną	 gmin	 i	 powiatu,	 a	tym	 samym	
przeznaczone	 dla	 turystów.	 Wiele	z	 nich	 tkwi	 ko-
rzeniami	w	lokalnych	tradycjach	i	obrzędach,	które	
mogą	być	postrzegane	jako	wyjątkowo	cenna	atrak-
cja	turystyczna.

listopad

październik

wrzesień
październik

wrzesień/październik
PRZYSTAJN
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Charakterystyka ludności 

Analizowany	obszar	w	2004	r.	zamieszkiwało	77.273	ludzi.	Gęstość	zaludnie-
nia	wynosi	100	osób/km2	i	jest	o	22	osoby	niższa	od	średniej	krajowej,	wielokrotnie	
zaś	niższa	od	gęstości	zaludnienia	województwa	równej	382	osób/km2	(skutek	istnie-
nia	Aglomeracji	Górnośląskiej).	Spośród	mieszkańców	analizowanego	obszaru	więk-
szość	stanowią	kobiety	(39	188	–	50,7%	badanej	populacji).	Liczba	kobiet	przypadają-
ca	na	100	mężczyzn	wynosi	102,9	i	jest	niższa	od	wskaźnika	zarówno	wojewódzkiego,	
jak	i	ogólnokrajowego.

Gminy Ogółem Mężczyźni Kobiety
Kłobuck �0��� 99�� �0�89

Krzepice 9�07 �6�9 �7�8

Lipie 6��� ���8 ���6

Opatów 67�� ���6 ���8

Panki �989 ��87 ��0�

Popów 60�� �00� �009

Przystajń 60�6 �0�� �0��

Wręczyca Wielka �7��7 8��� 867�
Razem gminy 77 �7� �8 08� �9 �88

Współczynnik urbanizacji wg danych za 2004 r.

Analizowany	obszar	ludność	w	większości	zamieszkuje	na	terenach	wiejskich	–	59.487	
osób	–	mieszkańcy	miasta	stanowią	jedynie	23%	ludności	(17.786	osób).	Dla	porów-
nania	współczynnik	urbanizacji	województwa	wynosi	78,9%,	zaś	Polski	61,6%.
Struktura	wieku	ludności	wykazuje	na	niewielką	przewagę	mężczyzn	w	wieku	przed-
produkcyjnym	 oraz	 produkcyjnym.	 W	 wieku	 poprodukcyjnym	 liczebność	 kobiet	
przekracza	dwukrotnie	liczebność	mężczyzn	(którzy	stanowią	32,9%	tej	grupy	wie-
kowej).	

Ludność miejska

Ludność wiejska

77,00%

��,00%
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Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym wg płci dane za rok 2004

Struktura	wieku	przedstawia	się	następująco:	21,9%	stanowi	wiek	przedpro-
dukcyjny	(poniżej	25	lat),	czyli	więcej	niż	w	województwie	(20,2%)	zaś	na	równi	ze	
wskaźnikiem	 ogólnokrajowym.	 Wiek	 produkcyjny	 posiada	 61,6%	 ludności	 obszaru	
objętego	 projektem,	 czyli	 mniej	 niż	 w	województwie	 (64,7)	 oraz	 kraju	 (62,9).	 Wie-
kiem	poprodukcyjnym	może	poszczycić	się	16,5	%	ludności,	czyli	więcej	niż	wskaźni-
ki	wojewódzki	i	ogólnopolski.	

Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym – ogółem dla badanego obszaru

w wieku poprodukcyjnym

w wieku produkcyjnym

w wieku przedprodukcyjnym

��,00%
�7,00%

6�,00%
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Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia 

 Na	 analizowanym	 obszarze	 w	 2004	 r.	 pracowało	 12.186	 osób	 (15,8%	 ogó-
łu	 ludności	 i	25,6%	ludności	w	wieku	produkcyjnym).	Według	danych	za	2003	rok	
wskaźnik	osób	pracujących	do	ogółu	ludności	wynosił	15,2%,	tym	samym	nastąpił	
wzrost	aktywności	zawodowej	mieszkańców.	Większość	spośród	pracujących	w	2004	
r.	to	kobiety	–	50,9%	pracujących	ogółem,	15,8%	ogółu	kobiet	oraz	27,6%	kobiet	w	wie-
ku	produkcyjnym.	Odsetek	osób	biernych	zawodowo	wynosi	aż	66%	-	przy	wskaźni-
ku	wojewódzkim	(49,4%)	i	wskaźniku	krajowym	(45,3%).

Struktura pracujących wg sektorów w 2003 r.

Najwięcej	osób	zatrudnionych	jest	w	sektorze	przemysłowo	budowlanym	53,8%	-	wo-
bec	38,2%	w	województwie	śląskim	i	28,3%	w	Polsce.	Usługi	zatrudniają	44,4%	lud-
ności	pracującej	(wobec	odpowiednio	57,0%	i	54,3%).	

Struktura	 zatrudnienia	 wskazuje	 na	 występowanie	 społeczeństwa	 typowo	
przemysłowego,	tym	bardziej,	że	usługi	rynkowe	zatrudniają	tylko	17,4%	(indykator	
wojewódzki	wykazuje	39,4%,	zaś	krajowy	36,3%).	Zaś	–	co	może	dziwić,	sektor	rolny	
zatrudnia	tylko	1,8%	ludności.	

Pracujący w sektorze 
rolniczym ogółem

Pracujący w sektorze 
przemysłwym ogółem

Pracujący w sektorze 
rynkowym ogółem

Pracujący w usługach 
nierynkowych ogółem

�6,98%

�7,��%

��,7�%

�,8�%
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Struktura pracujących wg sektorów i płci – dane za 2003r.

H7

 

8

9

Pracujący w sektorze 
publicznym

Pracujący w sektorze 
prywatnym

6

2806

4258

3098

Zatrudnienie	w	sektorze	prywatnym	wynosi	60,3%	zatrudnionych	(indykator	woje-
wództwa	–	63,3%,	indykator	Polski	–	71,8%).	Spośród	pracujących	większość	stano-
wią	kobiety	50,3%	(odwrotnie	niż	w	województwie	44,6%	oraz	w	kraju	46,7%).	Jeżeli	
chodzi	o	zatrudnionych	prym	wiodą	osoby	pochodzące	z	obszarów	wiejskich	52,6%	
(dla	województwa	9,7%,	dla	Polski	38,4%)
	 Osoby	bezrobotne	wg	danych	na	30.09.2005	wynoszą	4.484,	wskaźnik	bezro-
bocia	rejestrowanego	obrazujący	stosunek	procentowy	liczby	zarejestrowanych	bez-
robotnych	 do	 liczby	 ludności	 w	wieku	 produkcyjnym	 wynosi	 9,4%	 (identyczny	 jak	
w	województwie),	najmniejszy	wskaźnik	bezrobocia	rejestrowanego	jest	przypisany	
gminie	 Krzepice	 (7,4%),	 największy	 zaś	 gminie	 Kłobuck	 (11,3%),	 spośród	 gmin	 ty-
powo	 wiejskich	 największy	 wskaźnik	 ma	 Wręczyca	 Wielka	 10,5%,	 zaś	 najmniejszy	
gmina	Popów	7,6.	Wskaźnik	obciążenia	bezrobociem	liczony	jako	liczba	osób	bezro-
botnych	przypadających	na	100	osób	pracujących	wynosi	38,	przy	czym	najlepsza	sy-
tuacja	jest	w	gminie	Panki	(21	osób)	oraz	w	gminach	miejsko-wiejskich	(28	dla	Kło-
bucka	i	30	dla	Krzepic)	zaś	najgorsza	w	gminie	Opatów	96	osób,	Przystajń	94	osoby	
oraz	Wręczyca	Wielka	90	osób.	Indykator	dla	województwa	wynosi	27	osób.

Kobiety

Mężczyźni
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Wskaźniki: bezrobocie rejestrowane i obciążenie bezrobociem w układzie gmin - stan na 30.09.2005 r.
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Liczba bezrobotnych stan na 
�0.09.�00� r. ��8� ��6� ��6 �0� ��8 ��6 �79 ��� ����

Ludność w wieku produkcyj-
nym stan na ��.��.�00� r. �76�0 ��9�6 �7�7 �98� �0�8 �0�� �68� �6�6 �0���

Pracujący 
stan na ��.��.�00� r. ��7�� ���8 ���� �0�0 ��� ��6� 9�9 ��� ����

Wskaźnik bezrobocia reje-
strowanego 9,� ��,� 7,� 7,7 8,� 8,� 7,6 8,9 �0,�

Wskaźnik obciążenia bezro-
bociem �8 �8 �0 �0 96 �� �9 9� 90

Infrastruktura społeczna i gospodarcza 
Analizowany obszar na tle województwa śląskiego i Polski – wskaźniki infrastruktury społecznej

Wyszczególnienie Razem gminy Województwo Polska
Łóżka w szpitalach ogólnych 
na �0 tys. ludności (łóżko) �7,� �8,� �8,7

Liczba ludności na � łóżko 
w szpitalach ogólnych (miejsce) �76,7 �7� �0�

Pracownicy medyczni na �0 tys. ludności 
(osoba)
						•	lekarze
						•	lekarze stomatolodzy
						•	farmaceuci
						•	pielęgniarki

�0,�
�,�
�,�

��,9

�6,0
�,�
6,6

��,�

��,0
�,8
6,6

�7,8

Leczeni w szpitalach ogólnych na �0 tys. lud-
ności (osoba) �9� �.68� �.7��

Porady udzielone w zakładach ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej na � mieszkańca ogółem 
(porada) �,9 7,� 6,6

Dzieci w żłobkach na �.000 dzieci w wieku do 
lat � (osoba) �,� �8 �0

Miejsca w żłobkach (miejsce) 6 �.77� ��.7�9

Domy i zakłady stacjonarnej pomocy społecz-
nej (zakład)
						•	miejsca ogółem (tys. miejsc)
						•	miejsca na �0 tys. ludności (miejsce)

0
0

��6
9,�

�0,�

�.099
9�,8
��,�

Liczba ludności na � przychodnie zdrowia 
(osoba)

�.�76 �.�8� �.�8�
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Jednostki gospodarcze zarejestrowane wg sektorów dane za 2004 r

Razem gminy

Ogółem ����

Sektor publiczny ogółem �80
jednostki prawa budżetowego państwowe i komunalne ogółem ��8

przedsiębiorstwa państwowe �

spółki prawa handlowego �

spółki z udziałem kapitału zagranicznego 0

gospodarstwa pomocnicze �

Sektor prywatny ogółem ����

osoby fizyczne ��68

spółki prawa handlowego ��9

spółki z udziałem kapitału zagranicznego ��

spółdzielnie �7

fundacje �

stowarzyszenia i organizacje społeczne ���

Analizowany obszar na tle województwa śląskiego i Polski – wskaźniki obrazujące infrastrukturę techniczną

Wyszczególnienie Razem gminy Województwo Polska

Gęstość dróg gminnych o twardej
nawierzchni (km/�00 km�) ��,6 �6�,9 79,6

Gęstość sieci wodociągowej
(km/�00km�) �00,9 ���,8 7�,�

Gęstość sieci kanalizacyjnej 
(km/�00km�) �6,7 �7,� ��,0

Gęstość sieci gazowej 
(km/�00km�) �,� ���,8 �8,9

Abonenci telefonii przewodowej na 
�.000 ludności (osoba)
				•	miasto   
				•	wieś

�0�,�
86,�

���,0

��6,8
���,9
���,8

���,�
�80,�
��8,�
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ANALIZA	SWOT	ZIELONEGO WIERZCHOŁKA ŚLĄSKA

	 Analizy	 SWOT	 dokonano	 w	 trzech	 aspektach:	 społecznym,	 gospodarczym	
oraz	środowiskowo	-	infrastrukturalnym

UWARUNKOWANIA O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM 

Silne strony obszaru Słabe strony obszaru

- Zabytki, miejsca pamięci, tradycje, 
- Dobra współpraca szkół podstawowych i gim-

nazjalnych, w tym o zasięgu międzynarodo-
wym,

- Silne więzi rodzinne i społeczne (szczególnie 
w gminach wiejskich),

- Dobrze działające ośrodki kultury w Kłobucku 
i Lipiu,

- Atrakcyjna oferta obiektów sportowo-rekre-
acyjnych.

- Brak współpracy pomiędzy instytucjami sa-
morządowymi w formie wspólnych inicjatyw 
i przedsięwzięć integrujących badany obszar,

- Słaba promocja turystyczna obszaru – w tym 
brak informacji na temat tradycji Ziemi Kło-
buckiej,

- Brak ośrodka doskonalenia zawodowego 
z atrakcyjną ofertą edukacyjną,

- Uboga oferta w zakresie zajęć pozalekcyjnych 
(języki obce, lokalne tradycje),

- Niewystarczająca oferta kulturalna, w tym 
w niewielkim stopniu integrująca społeczno-
ści obszaru,

- Słaby przepływ informacji o aktywności spo-
łecznej poszczególnych gmin, 

- Słaba współpraca międzynarodowa instytucji 
rozwoju lokalnego,

- Brak dobrze określonego wizerunku Ziemi Kło-
buckiej. 

Szanse obszaru Zagrożenia obszaru

- Zainteresowanie terenami podmiejskimi o po-
tencjalnych funkcjach przestrzeni rezydencjal-
nych,

- Wzrastające możliwości pracy w domu – po-
szukiwanie atrakcyjnych miejsc zamieszkania,

- Duży potencjał ludnościowy w ramach Czę-
stochowy,

- Duży potencjał ludnościowy w ramach Aglo-
meracji Górnośląskiej,

- Działalność Muzeum ks. Jana Długosza w Kło-
bucku.

- Zniszczenie zabytków, brak środków na odno-
wę,

- Zły stan infrastruktury technicznej znajdującej 
się w zarządzie podmiotów ponadlokalnych,

- Prowincjonalizacja i peryferyzacja powiatu 
kłobuckiego w programach rozwojowych.
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UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE 

Silne strony obszaru Słabe strony obszaru

- Względnie dobrze funkcjonujące indywidual-
ne gospodarstwa rolne, w tym specjalizujące 
się w: produkcji zwierzęcej (Panki), produkcji 
roślinnej (Lipie),

- Relatywnie zdywersyfikowana struktura go-
spodarcza gmin: funkcja handlowa i składu 
(Przystajń), zakłady przetwórstwa mięsnego 
(Panki), rolnictwo, przetwórstwo i wyroby cu-
kiernicze (Lipie), funkcja turystyczna (Popów), 
przemysł stolarski (Krzepice),

- Tanie tereny potencjalnej zabudowy letnisko-
wej,

- Rozpoznawalne produkty o zasięgu lokalnym 
(np. rogaliki wręczyckie, chleb opatowski, 
ciastka DELICPOL, szynka wilkowiecka),

- Relatywnie wysoka przedsiębiorczość i aktyw-
ność gospodarcza mieszkańców obszaru.

- Mała liczba miejsc pracy,
- Brak działalności konfekcjonującej wzboga-

cającej branżę rolniczą i przetwórczą warzyw 
i owoców,

- Brak pomysłu na wykorzystanie gleb słabych 
klas,

- Brak przygotowanych ofert inwestycyjnych,
- Słabo rozwinięta agroturystyka,
- Słaba promocja gospodarcza obszaru,
- Słabo rozwinięte zaplecze gastronomiczne.

Szanse obszaru Zagrożenia obszaru

- Poszukiwanie przez firmy lokalizacji w bliskiej 
odległości od dużych miast, ale o niskich ce-
nach terenu,

- Rozwój podwykonawstwa w kooperacji z ma-
łymi firmami,

- Kształtowanie się specjalizacji stolarsko-me-
blowej Dobrodzień – Krzepice – Radomsko, 
oraz specjalizacji przetwórstwa mięsnego po-
wiat kłobucki – powiat pajęczański,

- Duży potencjał gospodarczy Częstochowy bę-
dący rynkiem zbytu ,

- Duży potencjał Aglomeracji Górnośląskiej bę-
dący rynkiem zbytu .

- Konkurencja inwestycyjna ośrodków położo-
nych bliżej dużych miast,

- Brak utrwalonego wizerunku gospodarczego 
lokalnych firm,

- Restrukturyzacja rolnictwa do realiów UE 
– upadek małych gospodarstw,

- Konkurencja w działaniach związanych z po-
zyskiwaniem środków UE.
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UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE I INFRASTRUKTURALNE 

Silne strony obszaru Słabe strony obszaru

- Atrakcyjne walory przyrodniczo-krajo-
brazowe możliwe do wykorzystania dla 
rozwoju funkcji turystycznej i agrotury-
stycznej 

- Dobrze rozwinięta sieć drogowa

- Słaba integracja działań w zakresie ochrony śro-
dowiska

- Niedostateczne wyposażenie niektórych gmin 
w infrastrukturę kanalizacyjną  
i oczyszczalnie ścieków

- Zły stan techniczny infrastruktury drogowej, 
w tym chodników

- Słaby dostęp do internetu
- Brak oferty w zakresie turystyki i agroturystyki, 

w tym słabe wykorzystanie walorów krajobrazo-
wych 

Szanse obszaru Zagrożenia obszaru

- Wzrastające zainteresowanie formami spę-
dzania wolnego czasu na podmiejskich 
terenach

- Wspieranie rozwoju turystyki ze środków 
UE

- Polityka proekologiczna
- Nowe inwestycje drogowe (autostrada A�)

- Wzrastająca intensywność eksploatacji zasobów 
środowiska naturalnego

- Konkurencja innych ośrodków turystycznych
- Stan zasobów środowiska
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WIZJA	ZIELONEGO WIERZCHOŁKA ŚLĄSKA

	 Wizja	rozwoju	obszaru	została	stworzona	na	postawie	wyników	analizy	stra-
tegicznej	przeprowadzonej	metodą	SWOT,	a	także	przy	uwzględnieniu	wyników	bez-
pośredniej	konsultacji	społecznej	przeprowadzonej	za	pomocą	warsztatów	strategicz-
nych	oraz	ankietyzacji.	
W	warstwie	merytorycznej	wizja	rozwoju	obszaru	obejmuje	elementy	odnoszące	się	
do:

- rozwoju gospodarczego	opartego	na	dotychczasowych	gałęziach	gospodar-
ki,	 w	szczególności	 rozpoznawalnych	 produktach	 lokalnych,	 a	 także	 przy	
wykorzystaniu	potencjału	przedsiębiorczości	mieszkańców	obszaru,

- rozwoju turystyki i agroturystyki	 w	 powiązaniu	 z	 zasobami	 środowiska	
naturalnego,	kreowaniem	oferty	 spędzania	wolnego	czasu	w	oparciu	o	ak-
tywność	 kulturalną,	 rozwój	 infrastruktury	 sportowo-rekreacyjnej,	 w	 tym	
zaplecza	gastronomicznego.

Mając	to	na	uwadze,	wizje	rozwoju	obszaru	objętego	projektem	można	zdefiniować	
następująco:

Istotnym elementem przyszłości obszaru jest rozwój gospodar-
czy w oparciu o istniejące branże i rozpoznawalne produkty 
lokalne, a także poprzez wykorzystanie wysokiego poziomu 
przedsiębiorczości mieszkańców w kreowaniu nowych dzia-
łalności i produktów.

W ramach analizowanego  obszaru   nastąpi wprowadzenie 
funkcji turystycznej i agroturystycznej w oparciu o istniejące 
walory przyrodniczo - krajobrazowe, rozwiniętą infrastruk-
turę sportowo - rekreacyjną, bogatą ofertę form spędzania 
wolnego czasu z wykorzystaniem tradycji Ziemi Kłobuckiej 
oraz inicjatyw mieszkańców i innych podmiotów rozwoju lo-
kalnego służących integracji społecznej obszaru.
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TEMATY	WIODĄCE	I	CELE	STRATEGICZNE	ZSROW
	
Tematy wiodące

	 Biorąc	po	uwagę	przeprowadzony	etap	diagnozy	ośmiu	gmin	objętych	pro-
jektem,	 a	 także	 wyniki	 bezpośrednich	 konsultacji	 społecznych,	 determinujących	
ostatecznie	 wyniki	 analizy	 strategicznej,	 spośród	 czterech	 tematów	 zaproponowa-
nych	przez	Komisję	Europejską,	 	dokonano	wyboru	następujących	dwóch	tematów	
wiodących,	zgodnych	z	wytycznymi	przygotowania	ZSROW:

- T1. Podnoszenie wartości lokalnych produktów, zwłaszcza przez ułatwie-
nie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspól-
nym działaniom,

- T2. Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału 
obszarów należących do sieci Natura 2000.

	 Każdy	ze	wskazanych	tematów	wiodących	zgodnie	z	zasadami	metodyczny-
mi	analizy	strategicznej	został	zdekomponowany	na	cele	strategiczne.	Są	one	rozu-
miane	jako	pożądane	stany	możliwe	do	osiągnięcia	w	przyszłości,	służące	realizacji	
wizji	rozwoju	obszaru	we	wskazanych	tematach	wiodących.

Cele strategiczne 

Temat	wiodący	(T1)	
Podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwienie małym 

jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom

Cel	strategiczny	(T1.C1)	-	Wzmacnianie konkurencyjności lokalnych produktów 

Cel	ten	obejmuje	następujące	działania:	wspieranie	inicjatyw	sektora	małego	i	śred-
niego	biznesu	w	zakresie	promocji	lokalnych	produktów	(np.	program	promocji	lo-
kalnych	produktów,	działalność	wystawiennicza,	seminaria	i	konferencje,	inicjatywy	
zrzeszające	przedsiębiorców);	wspieranie	inicjatyw	sektora	rolnego	w	zakresie	udo-
skonalenia	metod	produkcji	i	konkurencyjności	gospodarstw	rolnych	(np.	szkolenia	
w	 zakresie	 dostępności	 środków	 unijnych,	 przygotowania	 dokumentacji	 projekto-
wych,	prowadzenia	gospodarstw	agroturystycznych,	tworzenia	grup	producenckich,	
przygotowania	badań	marketingowych,	organizacja	wizyt	studialnych	w	krajowych	
i	zagranicznych	LGD).
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Cel	strategiczny	(T1.C2)	- Kreowanie nowych działalności gospodarczych poprzez 
wspieranie potencjału przedsiębiorczości i zaradności mieszkańców obszaru 

Działania	służące	realizacji	celu	ukierunkowane	są	na:	inicjowanie	projektów	w	za-
kresie	tworzenia	nowych	działalności	gospodarczych	(np.	promocja	ofert	inwestycyj-
nych	gmin	uczestniczących	w	projekcie,	w	tym	pozyskanie	inwestorów	branży	hote-
lowej,	 gastronomicznej,	 turystycznej;	 przygotowanie	 analiz	 rynkowych	 i	gospodar-
czych);	stymulowanie	przedsiębiorczości	i	kreatywności	mieszkańców	(np.	szkolenia	
w	zakresie:	zakładania	przedsiębiorstw,	wykorzystania	internetu	w	działalności	go-
spodarczej;	olimpiady	przedsiębiorczości	dla	dzieci	i	młodzieży,	tworzenie	punktów	
doradczo-konsultacyjnych	dla	przedsiębiorców	i	rolników).

Temat	wiodący	(T2)
Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału 

obszarów należących do sieci Natura 2000

Cel	strategiczny	(T2.C1)	-	Wspieranie rozwoju funkcji turystycznej obszaru w opar-
ciu o zasoby środowiska naturalnego, ofertę kulturalną i urządzenia sportowo-re-
kreacyjne

Działania	służące	realizacji	celu	obejmują:	wspieranie	inicjatyw	umożliwiających	wy-
korzystanie	zasobów	środowiskowych	w	ramach	istniejących	rezerwatów	i	pomników	
przyrody,	atrakcji	krajobrazowych,	cieków	i	zbiorników	wodnych	zgodnie	z	poszano-
waniem	zasad	zrównoważonego	rozwoju	(np.	opracowanie	koncepcji	wykorzystania	
obszarów	o	walorach	środowiskowych	do	celów	rekreacyjno-turystycznych);	aktywi-
zacja	kulturalna	obszaru	w	ramach	imprez,	wydarzeń	integrujących	społeczności	lo-
kalne	(np.	imprezy	kulturalne	i	sportowo-rekreacyjnych	o	znaczeniu	ponadlokalnym	
integrujących	 społeczności	 analizowanego	 obszaru	 i	 przyciągające	 potencjalnych	
turystów,	 promocja	 lokalnych	 tradycji	 i	zwyczajów);	 promocja	 wizerunku	 i	 ofer-
ty	turystycznej	obszaru	oraz	wydarzeń	kulturalnych,	sportowych	(np.	opracowanie	
koncepcji	 jednolitej	 informacji	 o	 atrakcjach	 turystycznych	 i	kulturowych	 obszaru,	
informowanie	o	istniejących	zasobach	przyrodniczych	oraz	imprezach	sportowych,	
kulturalnych,	powołanie	gazety	lokalnej	zawierającej	informacje	na	temat	przedsię-
wzięć	i	aktywności	społecznej	mieszkańców	obszaru,	powołanie	Centrum	Promocji	
Turystyki	Ziemi	Kłobuckiej,	opracowanie	folderu	informacyjnego	dla	turystów	wraz	
z	mapą	atrakcji	turystycznych	i	kalendarzem	imprez).
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WPŁYW	REALIZACJI	ZSROW	NA	ROZWÓJ	REGIONU	

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020

	 Zakres	 zgodności	 „Zintegrowanej	 Strategii	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich”	
w	 odniesieniu	 do	 Strategii	 Rozwoju	 Województwa	 Śląskiego	 dotyczy	 następujących	
pól	strategicznych	oraz	priorytetów:	

•	 Pole	1:	„Zasoby	ludzkie,	równość	szans	i	zagadnienia	społeczne”:
o	 Priorytet:	Edukacja,	kultura,	mobilność	i	aktywizacja	zasobów	ludzkich,
o	 Priorytet:	Integracja	społeczna,	bezpieczeństwo	i	zdrowie,

•	 Pole	2:	„Gospodarka,	innowacyjność	i	inne	ramowe	rozwiązania”:
o	 Priorytet:	Restrukturyzacja	i	rozwój	gospodarki,

•	 Pole	3:	„Infrastruktura,	aspekty	przestrzenne,	środowisko”:
o	 Priorytet:	Ochrona	i	kształtowanie	środowiska	oraz	przestrzeni.

Ponadto,	ustalenia	ZSROW	wpisują	się	bezpośrednio	w	realizację	następujących	celów	
strategicznych	oraz	kierunków	działań	Strategii	Rozwoju	Województwa	Śląskiego:

•	 Cel	strategiczny	I:	„Wzrost	wykształcenia	mieszkańców	i	ich	zdolności	ada-
ptacyjnych	 do	 zmian	 społecznych	 i	 gospodarczych	 w	poczuciu	 bezpieczeń-
stwa	społecznego	i	publicznego”	realizowany	poprzez:

o	 Kierunek	 działań	 2:	 „Rozszerzenie	 skali	 i	 zasięgu	 przekwalifikowań	
zawodowych	i	kształcenia	ustawicznego”,

o	 Kierunek	działań	3:	„Zwiększenie	uczestnictwa	mieszkańców	w	kul-
turze	i	wzmocnienie	środowisk	twórczych”,

o	 Kierunek	działań	4:	„Upowszechnienie	wśród	społeczeństwa	aktyw-
nego	stylu	życia”,

•	 Cel	strategiczny	III:	„Wzrost	innowacyjności	i	konkurencyjności	gospodarki”	
realizowany	poprzez:

o	 Kierunek	działań	1:	„Tworzenie	warunków	do	rozwoju	małych	i	śred-
nich	przedsiębiorstw”,

o	 Kierunek	działań	3:	„Podnoszenie	atrakcyjności	inwestycyjnej	regionu”,
o	 Kierunek	działań	4:	„Modernizacja	sektora	rolno-spożywczego	i	roz-

wijanie	działalności	pozarolniczej”,
o	 Kierunek	działań	5:	„Zwiększenie	atrakcyjności	turystycznej	regionu”.

•	 Cel	 strategiczny	 IV:	 Poprawa	 jakości	 środowiska	 naturalnego	 i	kulturowego	
oraz	zwiększenie	atrakcyjności	przestrzeni	realizowany	poprzez:

o	 Kierunek	działań	4:	„Kształtowanie	ośrodków	wiejskich”,
o	 Kierunek	 działań	 6:	 „Utworzenie	 systemu	 kształtowania	 i	wykorzy-

stania	zasobów	wodnych”,
o	 Kierunek	działań	9:	„Ukształtowanie	regionalnego	systemu	obszarów	

chronionych”.
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Dokumenty strategiczne gmin biorących udział w projekcie

Zintegrowana	Strategia	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	jest	zgodna	w	swoich	zapisach	
w	 odniesieniu	 do	 dokumentów	 strategicznych	 definiujących	 rozwój	 lokalny	 gmin	
znajdujących	się	w	ramach	badanego	obszaru	oraz	powiatu	kłobuckiego.

PROMOCJA	I	INFORMOWANIE	O	PROJEKCIE	ZSROW	

Przedsięwzięte	w	ramach	ZSROW	działania	informacyjno-promocyjne	ukierunkowa-
ne	są	na	realizację	następujących	celów:

o	 identyfikacja	skutecznych	sposobów	(działań	i	technik)	zapewnienia	dostępu	
do	informacji	o	zadaniach	wdrażających	ZSROW,

o	 kreowanie	i	utrwalenie	nowego	wizerunku	Ziemi	Kłobuckiej,	tj.	gmin	biorą-
cych	udział	w	ZSROW,

o	 tworzenie	odpowiedniego	public relations	oraz	publicity,	w	tym	wzrost	zainte-
resowania	mieszkańców	obszarów	zurbanizowanych	Ziemią	Kłobucką,

o	 pozyskiwanie	społeczności	lokalnych,	liderów	rozwoju	lokalnego	oraz	partne-
rów	społecznych	i	gospodarczych	do	realizacji	wspólnych	inicjatyw,

o	 wzrost	zainteresowania	inwestorów	Ziemią	Kłobucką,
o	 podniesienie	świadomości	mieszkańców	badanego	obszaru	w	zakresie	odpo-

wiedzialności	za	kreowanie	procesów	rozwoju	lokalnego	(budowanie	społe-
czeństwa	 obywatelskiego)	 oraz	 informowanie	 o	 rezultatach	 zaangażowania	
UE	w	działania	służące	rozwojowi	Ziemi	Kłobuckiej.

Działania	 i	 techniki	 o	 charakterze	 informacyjno-promocyjnym	 obejmą	 następujące	
grupy	odbiorców:

o	 mieszkańcy	analizowanego	obszaru,	w	tym	z	uwzględnieniem	dzieci	i	młodzieży,
o	 mieszkańcy	obszarów	sąsiednich,	w	tym	w	szczególności	zamieszkujący	ob-

szary	 zurbanizowane	 województwa	 śląskiego	 (Częstochowa,	 Aglomeracja	
Górnośląska),

o	 przedsiębiorcy	prowadzący	działalność	w	ramach	analizowanego	obszaru,
o	 inwestorzy	oraz	przedsiębiorcy	zainteresowani	kooperacją	z	lokalnym	sekto-

rem	przedsiębiorczości,
o	 rolnicy	prowadzący	działalność	w	ramach	analizowanego	obszaru,
o	 władze	lokalne,	władze	powiatowe,	organizacje	pozarządowe,	środowiska	za-

wodowe.
Techniki	informowania	i	promocji	wykorzystywane	na	etapie	wdrażania	ZSROW,	tj.	
zadań	wynikających	z	realizacji	projektu	w	ramach	II	Schematu,	obejmują	następujące	
działania:	

o	 rozbudowa portalu internetowego LGD o	 aspekty	 zawierające	 informacje	
poświęcone	 tematyce:	 atrakcyjności	 środowiska,	 kultury,	 sportu,	 rekreacji,	
lokalnej	 działalności	 gospodarczej.	 Wybór	 internetu	 jako	 formy	 przekazu	
informacji	 oraz	 promocji	 został	 podyktowany	 koniecznością	 wykorzystania	
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zachodzącej	współcześnie	informatyzacji	oraz	sprostaniu	wymogom	budowy	
społeczeństwa	informacyjnego;

o	 reklamy w prasie lokalnej, regionalnej i/lub radio, TV	 -	 wybór	 uzasadnio-
ny	z	punktu	widzenia	możliwości	szerokiego	dotarcia	z	informacją	o	podej-
mowanych	 działaniach	 do	 ludności	 zamieszkującej	 obszary	 zurbanizowane	
województwa	śląskiego	(Częstochowa,	Aglomeracja	Górnośląska).	Narzędzie	
to	będzie	wykorzystywane	do	promowania	imprez	o	charakterze	kulturalnym,	
sportowym,	rekreacyjnym,	gospodarczym;

o	 reklamy na bilbordach	–	wybór	uzasadniony	z	punktu	widzenia	możliwości	
szerokiego	dotarcia	z	informacją	o	podejmowanych	działaniach	do	ludności	
zamieszkującej	 obszary	 zurbanizowane	 województwa	 śląskiego	 (Częstocho-
wa,	Aglomeracja	Górnośląska).	Narzędzie	to	będzie	wykorzystywane	do	pro-
mowania	nowego	wizerunku	Ziemi	Kłobuckiej	(analizowany	obszar),	w	tym	
imprez	o	charakterze	kulturalnym,	sportowym,	rekreacyjnym;

o	 informowanie za pomocą własnej gazety	 LGD	 –	 wybór	 i	stworzenie	 wła-
snej	 lokalnej	gazety	 zostało	 zgłoszone	przez	 społeczności	 lokalne	badanego	
obszaru,	ze	względu	na	brak	tego	rodzaju	medium	umożliwiającego	szybkie	
i	skuteczne	komunikowanie	się	w	ramach	gmin	biorących	udział	w	projekcie.	
Zakres	merytoryczny	tworzonej	gazety	będzie	obejmował	zagadnienia	zwią-
zane	m.in.	z	aktywnością	kulturalną,	sportową,	rekreacyjną,	gospodarczą;

o	 kampania promująca lokalne tradycje i zwyczaje –	zidentyfikowana	w	wy-
niku	warsztatów	strategicznych	prowadzonych	wśród	społeczności	lokalnych	
badanego	obszaru.	Jej	celem	będzie	informowanie	i	popularyzacja	aktywności	
społecznej	obejmującej	lokalne	tradycje	i	zwyczaje;	

o	 Lokalne Forum Przedsiębiorczości Ziemi Kłobuckiej połączone	 z	wysta-
wą lokalnych produktów	 –	 będzie	 stanowiło	 platformę	 współpracy	 umoż-
liwiającą	nawiązywanie	kontaktów	biznesowych	oraz	promowanie	lokalnych	
produktów	Ziemi	Kłobuckiej	

o	 imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne	 o	 zasięgu	 ponadlokalnym	 –	
działanie	ukierunkowane	na	wzrost	integracji	mieszkańców	obszaru	poprzez	
realizację	wspólnego	przedsięwzięcia	kulturalnego	(i/lub	sportowo-rekreacyj-
nego)	o	randze	umożliwiającej	zainteresowanie	badanym	obszarem	mieszkań-
ców	obszarów	zurbanizowanych	np.	Częstochowy	i	Aglomeracji	Górnośląskiej.	

Działania	wspierające	informowanie	i	promowanie	etapu	wdrażania	ZSROW	obejmą	
także:	opracowanie	diagnozy	i	programu	promocji	lokalnych	produktów,	opracowa-
nie	koncepcji	jednolitej	informacji	o	atrakcjach	środowiskowych	i	kulturowych	Zie-
mi	Kłobuckiej	oraz	opracowanie	folderu	informacyjnego	dla	turystów	wraz	z	mapą	
atrakcji	kulturalnych	i	środowiskowych.
LGD	 jako	 instytucja	 wdrażająca	 ZSROW	 będzie	 przestrzegać	 zapisów	 Rozporzą-
dzenia	Komisji	(WE)	nr	1159/20,	dotyczącego	stosowania	środków	informacyjnych	
i	promocyjnych	wykorzystywanych	przez	państwa	członkowskie	odnośnie	pomocy	
z	funduszy	strukturalnych.
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