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Wstęp  
 
Dziedzictwo historyczne i kulturowe wsi dolnośląskiej oraz wartości, jakie niesie ono ze sobą są niezwykle 

waŜnymi elementami kultury naszego regionu. Postępujące niekorzystne zjawiska przestrzenno - 

krajobrazowe, mające swoje źródła w szeroko rozumianym kryzysie ekonomicznym, społecznym, 

kulturowym czy ekologicznym, prowadzą do zniszczenia tego dziedzictwa, a co za tym idzie stanowią 

zagroŜenie dla i tak kruchych podstaw toŜsamości kulturowej Dolnoślązaków. Dziedzictwo historyczne i 

kulturowe naleŜy zatem chronić nie zapominając jednocześnie przy tym, Ŝe moŜna je równieŜ umiejętnie 

wykorzystać na potrzeby odnowy i rozwoju wsi.  

Procesy przekształceń krajobrazu wsi nasilają się ostatnio. Gwałtowny rozwój ekonomiczny, zmiany 

społeczne, modernizacja rolnictwa, tendencje centralizacji w produkcji i zarządzaniu oraz standaryzacja i 

negatywna globalizacja wartości kulturowych to niektóre z elementów prowadzących do utraty społecznej i 

gospodarczej Ŝywotności terenów wiejskich a w konsekwencji do nieodwracalnych strat w krajobrazie 

architektoniczno-kulturowym czy teŜ w środowisku naturalnym. Wieś dolnośląska boryka się ponadto z 

problemem toŜsamości kulturowej jej mieszkańców i braku powiązania z własnym środowiskiem 

kulturowym, co stanowi dodatkowe zagroŜenie dla jej niezwykle cennego krajobrazu i wyjątkowej 

architektury. Postępująca obecnie przebudowa wsi prowadzona najczęściej bez uwzględnienia 

uwarunkowań historycznych i krajobrazowych grozi zatraceniem jej tradycyjnego charakteru i wyparcia jej 

charakterystycznych form architektonicznych, co będzie skutkowało utratą jej walorów krajobrazowych i 

odbije się niekorzystnie w przyszłości przy próbach prowadzenia działań rewitalizacyjnych.  

W wielu krajach Unii Europejskiej realizowane są programy dotyczące obszarów wiejskich szczególnie 

zagroŜonych degradacją środowiska naturalnego i kulturowego i mające na celu inicjowanie i wzmacnianie 

rozwoju lokalnego, budzenie inicjatyw lokalnych czy teŜ promowanie nowoczesnych kierunków rozwoju. Do 

takich działań naleŜą równieŜ tzw. plany rozwoju miejscowości, słuŜące poprawie warunków mieszkalnych, 

warunków pracy i zachowaniu charakterystycznego obrazu wsi. Programy te realizowane juŜ od wielu lat 

przyniosły wymierne korzyści w postaci rozwoju wielu miejscowości oraz zachowania dziedzictwa 

kulturowego.  

Obecnie pojawiają się moŜliwości realizowania podobnych działań równieŜ na terenie naszego regionu. 

Zespół REGIOPLAN uzyskał moŜliwość wykonania jednych z pierwszych tego typu opracowań na Dolnym 

Śląsku. Przy ich realizacji zastosowano wstępnie metodykę prac przyjętą w siostrzanych pracowniach 

REGIOPLANU z terenu Niemiec i Austrii. Niemniej szybko okazało się, Ŝe problemy polskiej wsi i 

dodatkowo specyfika wsi dolnośląskiej wymagają przy przygotowywaniu działań z zakresu odnowy wsi duŜo 

głębszej analizy aspektów nie związanych bezpośrednio z krajobrazem tj. aspektów gospodarczych, 

infrastrukturalnych, historycznych i dopiero potem zajęcie się problematyką urbanistyki, architektury i 

krajobrazu.  

Opracowanie nasze zostało podzielone na dwie części tj. analityczną i projektową, w których podjęliśmy 

próbę przeanalizowania wszystkich aspektów stanowiących podstawę zmian przestrzennych oraz 

wskazaliśmy moŜliwości konkretnych działań słuŜących odnowie wsi nie w sensie architektonicznym, ale 

bardziej w sensie kulturowym. Z tytułu własnych doświadczeń w planowaniu przestrzennym tj. projektów 

studiów uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gmin jak teŜ projektów planów miejscowych oraz 
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doświadczeń związanych z ich wdraŜaniem w Ŝycie stoimy na stanowisku, Ŝe mechanizm ochrony 

dziedzictwa i krajobrazu kulturowego moŜe działać tylko i wyłącznie przy akceptacji i współudziale lokalnych 

społeczności. Te natomiast wymagają niezwłocznych działań w kierunku odnowy przede wszystkim w 

zakresie aspektów gospodarczych, infrastrukturalnych i kulturowych. Przedsięwzięcia architektoniczne i 

przestrzenne mogą mieć miejsce dopiero wtedy, kiedy społeczności, których będę one dotyczyć same 

stworzą i zaakceptują warunki tych działań. 

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim członkom lokalnych grup roboczych, jak teŜ 

przedstawicielom samorządu terytorialnego uczestniczących z zaangaŜowaniem w pracach nad 

wypracowaniem przedkładanego programu. Dokument ten powstał tylko dzięki ich udziałowi i to ich 

zaangaŜowanie pozwala patrzeć optymistycznie na moŜliwość jego realizacji w praktyce. Mamy nadzieję, 

Ŝe bariery przede wszystkim natury biurokratycznej nie zablokują napływu środków pomocowych i nie 

przeszkodzą w realizacji poszczególnych zamierzeń związanych z odnową wsi i ochroną dziedzictwa 

kulturowego. 

Zespół REGIOPLAN przedkłada zatem poniŜsze opracowanie. 

 

arch. Jacek Więckowicz  
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Aktualizacja 2009 

Harmonogram przebiegu prac nad Programem Odnowy Wsi: 

Prezentacja w gminie  

Zebranie  mieszka ńców 

Tworzenie zespołów roboczych  

Analiza stanu obecnego  Analiza słabych i mocnych 
stron 
 • praca w grupach roboczych  

• rozmowy mieszka ńców  
• praca ekspertów i      
      stowarzysze ń 

•  ludno ść, infrastruktura 
•  rzemiosło, rolnictwo 
•  natura, aspekty  
      ekologiczne 
•  kultura, rozrywka, rekreacja 

Projekt 

•  wizja 
•  działania realizacyjne  

Społeczno ść lokalna 

•  wyło Ŝenie projektu 
•  dyskusja  

Ostateczna wersja projektu  

Projekt wykonawczy  

Realizacja 
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CZĘŚĆ I 
 

UWARUNKOWANIA- CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI I 
INWENTARYZACJA ZASOBÓW 

1. Uwarunkowania przyrodnicze 

1.1. Poło Ŝenie i morfologia 
 

Ernestynów to niewielka miejscowość połoŜona na Dolnym Śląsku w powiecie złotoryjskim, w Gminie 

Złotoryja. Omawiany obszar naleŜy do makroregionu Niziny Śląsko-ŁuŜyckiej, a w jego obrębie do 

mezoregionu Wysoczyzny Chojnowskiej i mikroregionu o tej samej nazwie. 

PodłoŜe stanowi płaska wysoczyzna morenowa o monotonnej budowie. Na południe od tego terenu 

rozciąga się szeroka, wypełniona aluwiami dolina Kaczawy, a dalej ku południu omawiany teren sąsiaduje z 

uskokiem sudeckim brzeŜnym i Pogórzem Kaczawskim. 

Wysoczyzna Chojnowska pokryta jest częściowo zdenudowanymi morenami o wysokości bezwzględnej 

140-200 m n.p.m., rzeźbie płaskiej bądź falistej i deniwelacjach wynoszących 10-40 m. 

W rejonie wsi Ernestynów brak jest zróŜnicowania morfologicznego, teren jest płaski, a jego rzeźba ma 

głównie charakter antropogeniczny (rowy melioracyjne, wykopy, nasypy itp.). 

1.2. Geologia  
 

Głębokie podłoŜe omawianego terenu stanowią staropaleozoiczne łupki krystaliczne o charakterze fyllitów 

pokryte miąŜszą warstwą zwietrzelin ilastych o charakterze regolitu. Bezpośrednio nad tymi skałami 

znajdują się miąŜsze serie osadów trzeciorzędu. Reprezentują je iły szare serii poznańskiej, nad którymi 

zalegają osady mułowcowe, piaszczyste, Ŝwirowe z wkładkami węgla brunatnego oraz iły pstre serii 

poznańskiej. Powierzchnia terenu została ostatecznie przykryta osadami czwartorzędu – lodowcowymi i 

wodnolodowcowymi piaskami i Ŝwirami, glinami zwałowymi i osadami lessowymi i lessopodobnymi. 

Powierzchniowe utwory na terenie Ernestynowa stanowią gleby wykształcone na lessach zalegających na 

piaskach i Ŝwirach lodowcowych.  

1.3. Gleby  
 

Na terenie naleŜącym do Wysoczyzny Chojnowskiej występują głównie gleby brunatne i bielicowe. Mniejsze 

powierzchnie zajmują gleby brunatne właściwe i gleby brunatne kwaśne. Większość gleb wytworzyła się na 

utworach lessowatych ilastych bądź pylastych. 

Omawiany obszar naleŜy do terenów o dobrych warunkach glebowych, większość gleb naleŜy do III i IV 

klasy bonitacyjnej.  

Przedstawiona w Planie urządzeniowo-rolnym gminy Złotoryja ocena naturalnych warunków produkcji rolnej 

dla obrębu Gierałtowiec, do którego naleŜy miejscowość Ernestynów wynosi 95,3 punkty, a więc jest 

znacznie wyŜsza od oceny dokonanej dla całej gminy (90,8 punktu). 
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1.4. Klimat  

 
Zgodnie z klasyfikacją klimatyczną omawiany obszar zalicza się do Nadodrzańskiego Regionu 

Klimatycznego. 

Podstawowe cechy tego klimatu zostały przedstawione w tabeli 1. 

 

Cechy klimatu Region nadodrza ński 

Średnia temperatura roku 8,0 - 8,7 °C 

Średnia temperatura stycznia -1,1 -  -1,4°C 

Średnia temperatura lipca 17,6 - 18,8 °C 

Średnia temperatura od kwietnia do 
września 

13,9 - 14,9 °C 

Dni z temperaturą powyŜej 0 °C 302-310 

Dni z temperaturą powyŜej 2,5 °C 255-263 

Dni z temperaturą powyŜej 5,0 °C 220 - 227 

Początek temperatury 0°C 17-20 lutego 

Początek temperatury 2,5 °C 8-13 marca 

Początek temperatury 5,0 °C 26-31 marca 

Suma opadów rocznych 500 - 600 mm 

Opady w okresie wegetacyjnym - w% 
sumy rocznej 

62 - 65% 

Tabela 1: Podstawowe cechy klimatu nadodrza ńskiego  

 
Z uwagi na połoŜenie na płaskim równinnym obszarze występują tu silne wiatry głównie z zachodu i 

południowego-zachodu. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 3,5 – 5,0 m/s. 

W podziale rolniczo klimatycznym Polski omawiany obszar zaliczany jest do dzielnicy podsudeckiej. Okres 

wegetacyjny trwa tutaj 210-225 dni. 

 

1.5. Warunki wodne 

 
Tereny otaczające Ernestynów naleŜą do dorzecza rzeki Kaczawy (ciek II rzędu), która stanowi dorzecze 

Odry. Naturalne cieki wodne nie występują na omawianym terenie. Pierwszy poziom wód podziemnych 

występuje na ogół na głębokości 2-5 m, a w najwyŜej połoŜonych obszarach 5-10 m. 

Warunki gruntowo-wodne na ogół sprzyjają zabudowie terenu.  
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1.6.  Rośliny 
 

Pierwotna roślinność na tym terenie obejmowała grądy środkowoeuropejskie i częściowo grądy 

subkontynentalne. Obecnie właściwe lasy na omawianym terenie praktycznie nie występują, a zieleń 

wysoka ogranicza się do śródpolnych kęp i zadrzewień oraz zieleni sadów i ogrodów. Zieleń śródpolna i 

towarzysząca ma na tym obszarze duŜe znaczenie dla zachowania róŜnorodności biologicznej i odporności 

środowiska na dalsze przekształcenia. 

Proponuje się stosowanie gatunków rodzimych, typowych dla omawianego terenu, przy nowych 

nasadzeniach oraz w uprawie przydomowej. 

Wśród tych gatunków naleŜy wymienić: 

Drzewa:  dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, lipa drobnolistna, grab zwyczajny, brzoza brodawkowa, 

jesion wyniosły, olsza czarna, jarząb zwyczajny, jarząb brekinia, sosna zwyczajna, świerk pospolity, klon 

zwyczajny, klon jawor, wierzby,  

Krzewy : jałowiec zwyczajny, janowiec barwierski, róŜe, głóg jednoszyjkowy, głóg dwuszyjkowy, trzmielina 

zwyczajna, dziki bez koralowy, kalina koralowa, 

Rośliny zielne : śnieŜyca wiosenna, śnieŜyczka przebiśnieg, goryczki, powoje, zawilec gajowy, zawilec 

Ŝółty, jaskry, konwalia majowa, niezapominajki, rozchodniki, rojnik pospolity, naparstnica zwyczajna, 

poziomka pospolita, przylaszczka pospolita, pierwiosnka lekarska, bluszcz pospolity, wiciokrzew pomorski. 

Proponuje się stosowanie drzew owocowych, szczególnie starych, zanikających odmian, przy nasadzaniu 

alei wzdłuŜ dróg polnych. 

1.7. Zwierz ęta 
 

Fauna omawianego obszaru jest typowa dla regionów rolniczych Polski. Ze względu na ukształtowanie 

terenu i słaba zalesienie, róŜnorodność gatunkowa zwierząt jest niewielka. Zwierzęta reprezentują typową 

faunę pól i łąk. Najczęściej spotykane są gryzonie: nornik zwyczajny (Microtus arvalis), mysz domowa (Mus 

musculus), mysz zaroślowa (Appodemus sylvaticus); owadoŜerne: kret europejski (Talpa europaea), jeŜ 

europejski (Erinaceus europaeus), zając szarak (Lepus europaeus) oraz drapieŜniki z rzędu łasic (Mustela). 

W niewielkiej ilości mogą na omawiany teren zachodzić z obszarów sąsiednich: baŜanty (Phasianus 

colchicus), przepiórki (Coturnix coturnix), lisy (Vulpes vulpes) oraz sarny (Capreolus capreolus). 

Ornitofauna jest tu stosunkowo uboga. Występują głównie ptaki typowe dla terenów pól i łąk np.: kuropatwy 

(Perdix perdix). PrzewaŜają gatunki, którym nie przeszkadza sąsiedztwo ludzkie. Są to np.: szpak (Sturnus 

vulgaris), kos (Turdus merula), skowronek (Alauda arvensis), róŜne gatunki wróbli (Passer) oraz krukowate 

– sroka (Pica pica), kawka (Corvus monedula), gawron (Corbus frugilegus). Z drapieŜników moŜna spotkać 

typowego dla środowiska łąk i pól myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo). 
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1.8. Walory  

 
Główne bogactwo naturalne Ernestynowa stanowią dobre gleby rolnicze. Rozwój miejscowości będzie 

związany z produkcją rolniczą i przetwórstwem rolno-spoŜywczym. 

1.9.  Postulaty 

 
Zachowaniu walorów środowiska naturalnego, poprawie jego czystości i wzrostowi róŜnorodności 

biologicznej na omawianym terenie sprzyjać będą następujące działania: 

- dbałość o zieleń śródpolną, nasadzanie alei wzdłuŜ dróg polnych, pozostawianie i odtwarzanie 

śródpolnych kęp drzew (remiz) oraz zakrzaczeń i zadrzewień, 

- przywracanie gatunków rodzimych i ograniczanie nasadzeń egzotycznych gatunków roślin, 

- dąŜenie do ekologizacji upraw rolnych,  

- dąŜenie do pełnej utylizacji ścieków i odpadów komunalnych, 

- stosowanie czystych „ekologicznych” źródeł ciepła, 
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2.   Walory kulturowe 
 

2.1. Historia 
 

Ernestynów dawniej naleŜał do Gierałtowca. W XIX 

wieku znajdowała się tu królewska placówka celna oraz 

karczma. Obecnie Ernestynów jest osiedlem złoŜonym z 

siedmiu domów bliźniaków, które powstały na przełomie 

lat 40-tych i 50-tych, dwóch dwukondygnacyjnych 

budynków wielorodzinnych z lat 60-tych i czterech 

bloków trzykondygnacyjnych z lat 70-tych. 

 

 
Rysunek 1. Najwi ększy rozkwit miejscowo ści to lata 60-te, 70-te i 80-te. 

 
 
 
PGR stanowił centrum Ŝycia kulturalnego miejscowości. Z inicjatywy PGR były organizowane wszelkie 

imprezy – doŜynki, zabawy, mikołajki. 

 

 
Rsunek 2.– Do Ŝynki. 

Rysunek 3 . Zespół dzieci ęcy – lata 60-te . 
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Rysunek 4. Mikołajki – lata 80-te.  

 

3. Analiza funkcjonalno-przestrzenna. 
 
Miejscowość jest podzielona na trzy części, poprzecinane pasami dróg: 

 

1 Zabudowania po byłym PGR – część rolnicza 

2  Domy mieszkalne (7 domów bliźniaczych i 6 wielorodzinnych) 

3 Ogródki działkowe 

W części środkowej – mieszkalnej – znajdują się takŜe dwa sklepy i budynek biurowy z kaplicą. 

 

Część 1: 

Większość zabudowań gospodarczych jest nadal wykorzystywana (wschodnia część miejscowości), ale od 

bardzo dawna nie była remontowana. 

Stanowczo ta część zabudowań zajmuje największy obszar miejscowości. Budynki są usytuowane w duŜym 

oddaleniu jeden od drugiego. 

TuŜ za budynkami, na obrzeŜach miejscowości, przy świetlicy wiejskiej  znajduje się obecnie boisko do gry 

w piłkę, oraz coś na kształt boiska do gry w kosza. 

 

Część 2: 

Zawarta pomiędzy dwoma ulicami. 

W tej części znajdują się usługi – dwa sklepy, biura oraz kaplica.  

Pomiędzy blokami i barakami znajduje się zaniedbany zielony placyk – dawniej – plac zabaw, obecnie 

słuŜący za pole do gry w siatkówkę. 

Ta część miejscowości jest obsadzona topolami (wzdłuŜ ulicy). 
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KaŜdy z domów bliźniaczych ma swoją wydzieloną część na ogródki przydomowe oraz zabudowę 

gospodarczą – np. chlewiki.  

 

Pomiędzy blokami znajdują się zielone przestrzenie, gdzie kiedyś były place zabaw dla dzieci, obecnie 

rośnie tam mnóstwo drzew, z przewagą topoli i brzóz.  

Na obrzeŜach miejscowości znajduje się zabudowa gospodarcza związana z blokami. Są to niskie baraki z 

wydzielonymi przegrodami, gdzie mieszkańcy mogą hodować kury, króliki, trzymają tam takŜe psy, gołębie. 

Znajdują się tam takŜe garaŜe. 

  

Część 3: 

Ogródki działkowe – kaŜde mieszkanie ma przypisany jeden ogródek działkowy o średniej wielkości 3 arów.  

W większości uprawiane są tam warzywa i owoce. A takŜe stanowią miejsce odpoczynku mieszkańców, o 

czym świadczą ławeczki, parasole. 
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4. Sfera społeczna. 

4.1. Demografia. 

 
Podstawowe dane o ludno ści. 
 

Mieszkańcy Ernestynowa to ludność napływowa, która osiedliła się tutaj po wojnie. Ernestynów obecnie 

zamieszkuje 345 osób na powierzchni 679,53 ha. Obserwuje się ciągły wzrost liczby mieszkańców, w roku 

1960 miejscowość liczyła 167 osób, 1970 – 198 osób, w 1980 – 210, w roku 1990 – po budowie bloków, 

liczba mieszkańców wzrosła do 332. Według prognozy opracowanej na podstawie ”Prognozy ludności 

Polski wg. województw na lata 1996 - 2020”, uznanej za oficjalną prognozę Polski do roku 2020, widać 

jednak, Ŝe liczba mieszkańców będzie spadać. 

Wykres 1: Zmiany ludno ściowe 

Wykres 2 : Prognozy co do przyszłej liczby ludno ści 
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Wykres 3: Liczba mieszka ńców według wieku i płci 

 
 
Struktura wieku ludno ści 
 
Pod względem struktury wieku mieszkańców miejscowość jest jednostką młodą. Największą grupę stanowią 

mieszkańcy w wieku 15 – 24 lata. 

 

4.2. Rynek pracy 
 
Ernestynów jest miejscowością, która została zbudowana przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym, gdzie 

mieszkańcy mieli miejsce pracy. 

Obecnie po upadku PGR-ów, tereny byłego PGR-u są w rękach prywatnych, jako prywatne 

przedsiębiorstwo, gdzie znajduje zatrudnienie 12 osób. Dwa działające tutaj sklepy to dwa dodatkowe 

miejsca pracy. Pozostali mieszkańcy dojeŜdŜają do pracy do Legnicy bądź Złotoryi, ale ogromna liczba ludzi 

pozostaje bez pracy. 
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4.3. Bezrobocie 
 
Liczba bezrobotnych w gminie złotoryja w roku 2008 wynosiła 500 osób w tym 269 kobiet i 231 męŜczyzn. 

Stopa bezrobocia na koniec listopada 2008 r. kształtowała się na poziomie 21,3 %.  

Najwięcej problemów ze znalezieniem pracy mają osoby w przedziałach wiekowych od 25-34 i 45-54 lata. 

Grupy te stanowią odpowiednio 27,4% i 24% ogółu bezrobotnych w gminie. Bardzo duŜy udział w ogólnej 

liczbie bezrobotnych mają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym, a niewielki 

udział osoby z wykształceniem wyŜszym  

Wykres 1: Struktura bezrobotnych według wieku. 
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4.4.  Kultura i sport 

 
Gmina Złotoryja stworzyła dla swoich mieszkańców bogatą ofertę imprez kulturalnych. 
 

Lp.  Nazwa imprezy Opis imprezy Termin realizacji Organizator 

1 Dzień Babci, Dzień 
Dziadka 

spotkania połączone z 
poczęstunkiem i występami 
artystycznymi dzieci i młodzieŜy 
szkolnej  

styczeń 
 
świetlice wiejskie, szkoły 

dyrektorzy szkół, 
gospodarze świetlic 

2 Ferie blok imprez kulturalno – 
rozrywkowych i sportowych 

luty 
biblioteki, świetlice 
wiejskie, szkoły 

Urząd Gminy, 
biblioteki, 
gospodarze świetlic, 
dyrektorzy szkół 

3 Powitanie wiosny wiosenne wycieczki, konkursy 
tematyczne, topienie Marzanny 

marzec 
 
szkoły 

szkoły 

4 Konkurs recytatorski 
„Pegazik” 

zorganizowanie konkursu dla 
uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych w dwóch 
etapach: szkolnym i gminnym 

styczeń – szkolne 
eliminacje 
luty – etap gminny, SP 
Rokitnica i gimnazjum w 
Lubiatowie 

Starostwo Powiatowe 
 
szkoły 

5 Rajd Gminny 
„Dzieciaczek” 

trasy piesze dla uczniów szkół 
gminnych, współzawodnictwo 
druŜyn w konkursach, ognisko 

maj - Leszczyna  Urząd Gminy, szkoły 

6 
Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski „O Puchar 
Wójta Gminy Złotoryja”  

wyścig szosowy kat. masters z 
punktacją do Pucharu Polski, 
trasa okręŜna wokół Wilkowa 

maj - Wilków 

Urząd Gminy, 
Kolarski Klub 
Sportowy „Moto-
Mróz” Rzymówka 

7 Dni Wilkowa blok imprez organizowanych 
przez społeczność lokalną 

czerwiec 
Wilków – stadion, korty 
tenisowe 

Samorząd Osiedla 
Wilków, GKRPA, 
LZS 

8 Święto Ludowe 
festyn (konkursy, występy 
zespołów artystycznych, 
rozgrywki sportowe, zabawa) 

czerwiec 
 
Rokitnica – boisko 
sportowe 

Urząd Gminy, LZS 

9 Dymarki Kaczawskie 

impreza plenerowa poświęcona 
kultywowaniu tradycji górniczo-
hutniczych, pokazy rzemiosł i 
rękodzieła, blok imprez 
kulturalno-rekreacyjnych 

czerwiec 
 
Leszczyna 

Złotoryjskie 
Towarzystwo 
Tradycji Górniczych, 
Urząd Gminy 

10 DoŜynki Gminne 

msza św., festyn, konkurs 
wieńców, występy zespołów 
artystycznych, rozgrywki 
sportowe, zabawa 

wrzesień Urząd Gminy, Rada 
Sołecka, LZS 

11 Piknik Kolarski w 
Leszczynie 

impreza rodzinna, wyścig na 
rowerach górskich, piknik przy 
ognisku 

październik 
 
Leszczyna 

Urząd Gminy, 
Kolarski Klub 
Sportowy „Moto-
Mróz” Rzymówka   

12 Dzień Seniora 
spotkanie seniorów połączone z 
występami artystycznymi i 
poczęstunkiem 

listopad 
 
świetlice wiejskie 

Gospodarze świetlic, 
szkoły 
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13 
Gminny Konkurs 
Symboli 
BoŜonarodzeniowych 

konkurs dla uczniów szkół 
gminnych w kat: szopka 
boŜonarodzeniowa, kartki i 
stroiki świąteczne 

grudzień 
 
etap szkolny i gminny 

Urząd Gminy, szkoły 

14 warsztaty rękodzieła komponowanie stroików i 
dekoracji świątecznych  

grudzień 
wybrane świetlice 
wiejskie 

Urząd Gminy, ODR 
o/Złotoryja  

15 jasełka Wigilia dla osób samotnych 
grudzień 
świetlice wiejskie, szkoły 

Urząd Gminy, GOPS, 
gospodarze świetlic, 
dyrektorzy szkół 

Tabela 2. Kultura i sport 

 
• Oferty Ernestynowa 

 
Ernestynów jest miejscowością z ogromnym potencjałem ludzi uprawiających sport. 

Działa tu klub sportowy piłki noŜnej: 

LZS Polonia Ernestynów 

 

Co roku odbywają się gminne zawody o Puchar Wójta – w roku 2003 wygrała druŜyna z Ernestynowa. 

 

Rysunek 5. Dru Ŝyna „Polonii” Ernestynów – czerwiec 2003  

 

Młodzi ludzie z Ernestynowa osiągają takŜe świetne rezultaty w innych dziedzinach sportu np. lekkoatletyce. 
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5. Gospodarka 

5.1. Rolnictwo 
 
Rozwój Ernestynowa, obręb Gierałtowiec, związany był z rozwojem i działaniem PGR-u. 

Obecnie tereny po dawnym PGR dzierŜawione są przez  jedyny zakład „Deupoplant” Sp. z o.o., który 

zajmuje się produkcją roślinną. Uprawia się tutaj: pszenicę, buraki, kukurydzę. 

 

W miejscowym planie zagospodarowania Ernestynowa został wydzielony teren z przeznaczeniem na 

specjalną strefę ekonomiczną. 
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BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ 

6. Cel badania. 
 

Wzorując się na doświadczeniach Niemieckich i Austriackich, którzy wypracowali juŜ dawno metodologię 

opracowywania Programów Odnowy Wsi, naszą pracę zaczęliśmy od nawiązania kontaktów z sołtysami i 

Radami Sołeckimi miejscowości, których poprosiliśmy o rozprowadzenie ankiet, wcześniej przez nas 

przygotowanych – jedna ankieta na jedno gospodarstwo domowe.  

Naszym celem było zainteresowanie mieszkańców programem, „wciągnięcie” ich w uczestnictwo w 

procesie tworzenia planu, a przede wszystkim, zdobycie informacji dotyczących: 

• obecnych warunków mieszkaniowych 

• oceny funkcjonowania niektórych elementów infrastruktury społecznej i technicznej 

• historii 

• środowiska 

 

Analiza ankiet pozwoliła ocenić miejscowość – jej wady i zalety, z perspektywy osób znających ją najlepiej – 

mieszkańców. 

 

7. Metodologia badania. 

 
Ankiety zostały rozprowadzone pośród wszystkich mieszkańców, po jednej na rodzinę. Były one całkowicie 

dobrowolne i anonimowe. Na 100 ankiet wróciło 27 wypełnionych, czyli 27%, jest to zbliŜone do wyników 

osiąganych w Niemczech i Austrii, gdzie wraca średnio 15 – 20 % ankiet. 

Wiek Ilość respondentów 
ogółem W tym ilo ść kobiet W tym ilo ść męŜczyzn 

do 20 lat 4 2 2 

21-35 lat 12 7 5 

36 – 50 lat 5 2 3 

51 – 70 lat 4 3 1 

ponad 70 2 1 1 

Suma 27 15 12 

Tabela 3. Statystyki metodologii bada ń 

 
Narzędziem badawczym była ankieta, której wzór jest załączony. 
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8. Wyniki. 

 
Pytanie 1 : Jak oceniacie Państwo następujące aspekty w Waszej miejscowości?  
 

Tabela 4. Dane statystyczne zawarte w ankietach  

 
 

Wykres 2: Ernestynów - środowisko mieszkalne 

bardzo 
dobry

dobry średni zły
bardzo 

zły
nie wiem

standard mieszkania 5 17 2 4 0 0
wygląd miejscowości 2 3 19 3 0 0
stan środowiska naturalnego 0 6 16 4 0 1
kontakty społeczne 0 12 8 4 2 2
sieć ulic 0 11 10 5 0 0
komunikacja autobusowa 0 4 12 10 1 0
komunikacja kolejowa 0 0 14 4 3
opieka medyczna 0 3 17 8 0 0
place zabaw 0 1 6 19 1
szkoła 0 3 12 2 4 2
zakupy 0 12 15 2 0 0
infrastruktura techniczna 6 17 5 0 0 0
sytuacja gospodarcza 0 1 8 11 5 1
miejsca pracy 1 1 2 9 12 1
rolnictwo 1 1 5 5 3 5
oferta kulturalna 1 0 1 8 16 1
moŜliwość uprawiania sportu 0 3 11 7 6 1
restauracje, domy kultury 0 0 1 2 23 1
stowarzyszenia, koła, związki 0 0 2 3 19 3

aspekty 
kulturalne

środowisko 
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Z powyŜszego wykresu wynika, Ŝe większość mieszkańców jest zadowolona ze standardu mieszkania – na 

28 osób, 5 osób uznało standard za bardzo dobry, 17 dobry, czyli około 86%. 

Wygląd miejscowości oceniona została jako średnia, podobnie jak stan środowiska naturalnego.  

Największa rozbieŜność jest wśród oceny kontaktów społecznych, nikt jednak nie określił ich jako bardzo 

dobre.  

 

Wykres 3: Ernestynów – infrastruktura 

 
Infrastruktura techniczna została oceniona dobrze. Sieć ulic jako średnia bądź zła. Komunikacja 

autobusowa – 4 osoby określiły ją jako dobrą, większość jako średnią bądź złą. Komunikacja kolejowa jako 

zła bądź bardzo zła, poniewaŜ przez wieś nie przebiega kolej.  

 

Wykres 4: Ernestynów - infrastruktura socjalna 
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Jeśli chodzi o opiekę medyczną – 17 osób określiło jako średnią, 10 jako złą. Z moŜliwości robienia 

zakupów mieszkańcy są „umiarkowanie” zadowoleni – przewaŜają opinie, Ŝe poziom jest dobry bądź średni.  

 
Najgorsze opinie zebrał plac zabaw dla dzieci. Jedna osoba optymistycznie określiła stan jako średni, 6 

osób jako zły i 19 (70%) jako bardzo zły. 

Wykres 5: Ernestynów - aspekty ekonomiczne 

 
W części dotyczącej aspektów ekonomicznych większość mieszkańców odpowiadała negatywnie. Na 

pytanie o sytuację gospodarczą 7 osób określiło jej stan jako średni, 11 jako zły, 5 jako bardzo zły. Miejsca 

pracy w miejscowości – 2 jako średni, 9 jako zły i 12 jako bardzo zły. Jeśli chodzi o rolnictwo (w 

miejscowości jest tylko jedno prywatne gospodarstwo rolne) tyle samo osób (5) uwaŜało, Ŝe średnie i złe, 3 

określiło jako bardzo złe. 

 

Wykres 6: Ernestynów - aspekty kulturalne 
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Rozrywka, kultura i sport jest najniŜej oceniana w miejscowości. Tylko jedna osoba uwaŜa ofertę kulturalną 

miejscowości za bardzo dobrą i jedna jako średnią. PrzewaŜają opinie zły i bardzo zły stan – razem 24 

osoby wystawiło negatywną ocenę, co stanowi 88% opinii. 

Restauracje, gospody, domy kultury jak równieŜ stowarzyszenia, koła i związki – ich oferta była oceniana 

przez większość jako bardzo zła. 

Trochę lepiej kształtują się odpowiedzi na temat moŜliwości uprawiania sportu – 3 osoby uwaŜa, Ŝe są 

dobre, 11 jako średnie, 7 jako złe i 6 jako bardzo złe. 

 
Pytanie 2:  Jak długo mieszka Pani, Pan w swojej miejscowości? 
 

� Krócej niŜ 1 rok…………………………………… 1 

� 1-5 lat……………………………………………….1 

� 6-10 lat…………………………………………….. 2 

� 11-20 lat……………………………………………12 

� więcej niŜ 20 lat……………………………………11 

 

Pytanie 3:  Czym według Pani, Pana wyróŜnia się (róŜni od innych) Państwa miejscowość (np. 

charakterystyczne dachy, ogrodzenia, etc.)? 
 

Większość osób odpowiadała, Ŝe niczym, kilka osób argumentuje to tym, Ŝe niczym, bo jest to osiedle po 

PGR. 

Kilka osób, uwaŜa, Ŝe wyróŜnia się zadbanymi domami i ogródkami. Kilka odpowiedzi, Ŝe istnieje jeden 

zakład pracy z kapitałem zagranicznym. Cztery osoby wspomniały o klubach sportowych.  

Negatywne opinie – brak drzew, miejscowość ponura, bloki szare, ludzie biedni.  

 

Pytanie 4:  Jakie najwaŜniejsze zadania inwestycyjne widzi Pani, Pan jako niezbędne do realizacji w 

Państwa miejscowości? 
 

Odpowiedzi: 

• plac zabaw dla dzieci 

• lepsze oświetlenie wkoło bloków 

• stworzenie miejsc pracy 

• mało drzew 

• naprawa chodników wokół bloków mieszkaniowych 

• trybuny na boisku sportowym 
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Pytanie 5 : Czy chętnie tu Pani, Pan mieszka? 
 

Tak, poniewaŜ: 

• mieszkam tu od urodzenia, wszyscy ludzie się znają, jest to spokojna wieś, ludzie są Ŝyczliwi,  

I tak i nie, poniewaŜ: 

• nie ma dojazdu, brakuje rozrywek. 

 

Pytanie 6:  Z jakich środków lokomocji korzysta Pan, Pani w drodze do: 
 

 na piechot ę rowerem motorem autobusem samochodem 

pracy 2 1  5 13 

szkoły    10 2 

zakupy 6   9 11 

rekreacja 3 4  2 9 

  

Jak widać do szkoły dzieci najczęściej dojeŜdŜa autobusem, 2 osoby samochodem. Do pracy większość 

dojeŜdŜa samochodem, 2 osoby na piechotę (pracują w Ernestynowie) i 5 autobusem. Na zakupy 6 osób 

chodzi na piechotę, 9 dojeŜdŜa autobusem i 11 samochodem. Rekreacja – 3 osoby na piechotę, 4 rowerem, 

2 autobusem i 9 samochodem. 

 

Pytanie 7:  Jakie jest ulubione miejsce spotkań w Waszej miejscowości? 

• Boisko 

• Świetlica wiejska 

• klatki schodowe 

• ogródki działkowe 

• obok kiosku  

 

Pytanie 8:  Czy znane są Pani, Panu jakieś tutejsze tradycje, zwyczaje, tradycyjne święta? 

• BoŜe Narodzenie 

• Wielkanoc 

 

Pytanie 9:  Czy znane są Pani, Panu jakieś lokalne legendy, bajki, historie? 
 

Wszyscy mieszkańcy odpowiedzieli - nie 

 

Pytanie 10 : Czy wie Pan, Pani, z jakich produktów znana jest Wasza miejscowość, okolica, region (np. 

truskawki, jabłka, wyroby tkackie, ceramiczne)? 

• Z upraw rolnych prowadzonych przez tutejszy zakład 
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• Nie, bo jest to osiedle po PGR 

Pytanie 11:  Czy zna Pani, Pan jakieś typowe dla Państwa okolicy zwierzę lub roślinę? 

• Pszenica 

• Kukurydza 

• Buraki 

• Warzywa 
 

Jak widać na podstawie wyników, mieszkańcy lubią swoją miejscowość, lubią w niej mieszkać pomimo 

wielu niedogodności, jak na przykład komunikacja autobusowa czy problemy z pracą. 

Swoją miejscowość wiele osób ocenia jako zadbaną, spokojną, cichą i bezpieczną. 

 

Brakuje jednak cechy (według mieszkańców), która wyróŜniałaby tę miejscowość od innych, czyniła ją 

wyjątkową.  
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OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWO ŚCI - 
ANALIZA SWOT 
 

Analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) identyfikuje oraz ocenia mocne i słabe 

strony społeczności oraz przyszłe szanse i zagroŜenia wynikające z wpływu otoczenia i zmian w nim 

zachodzących. 
 

Mocne Strony Słabe Strony 

zalety społeczności, zasoby: ludzkie, środowiska, 
finansowe dostępne w rozwiązywaniu problemów, 
elementy przewagi nad innymi 

obecnie istniejące problemy i bariery, przeszkody do 
podjęcia działań, brakujące elementy  

Szanse Zagro Ŝenia 
zmiany w otoczeniu sprzyjające działaniom, konkretne 
zyski, moŜliwi partnerzy 

negatywne skutki uboczne działań, próba przewidzenia 
nieoczekiwanych skutków, zagroŜenia i rozwiązania, 
których naleŜy uniknąć  

Tabela 5. Czynniki współtworz ące analiz ę SWOT  

 

Silne strony Słabe strony 

• bliskość autostrady 

• dogodne powiązania komunikacyjne z Legnicą i 
Złotoryją 

• duŜo młodych, aktywnych mieszkańców 

• duŜo zieleni 

• ogródki działkowe 

• boisko sportowe i trzy druŜyny piłkarskie 

• kapitał zagraniczny 
 
 
 

• wysokie bezrobocie i brak miejsc pracy 

• brak wiary mieszkańców, Ŝe cokolwiek 
      moŜna zmienić, bierność  

• brak gospodarstw rolnych 

• mała aktywność zawodowa i gospodarcza 
mieszkańców 

• niska atrakcyjność krajobrazu utrudniająca rozwój 
funkcji turystycznych i wypoczynkowych 

• brak komunikacji 

Szanse Zagro Ŝenia 

• promocja miejscowości 

• wzrost kwalifikacji mieszkańców 

• młodzieŜ szansą rozwoju miejscowości 

• właściwe wykorzystanie pomocowych środków 
unijnych 

• stworzenie wizerunku miejscowości jako wioski 
nowoczesnej i ekologicznej 

• bliskość hurtowych odbiorców wyrobów 

• łatwość zbytu 

• budowa znakowanych tras rowerowych  

• budowa placu zabaw 

• modernizacja boiska  

• dalszy wzrost bezrobocia 

• obniŜanie się kwalifikacji długotrwale bezrobotnych 

• zuboŜenie mieszkańców 

• wzrost patologii społecznych 

• odpływ młodych mieszkańców miejscowości 

• brak zainteresowania osadnictwem w miejscowości 

Tabela 6. Zestawienie danych-SWOT 
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CZĘŚĆ II 

WNIOSKI Z DIAGNOZY SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ. 
 

Na podstawie diagnozy społeczno-gospodarczej Ernestynowa, której zadaniem było przedstawienie i 

zanalizowanie obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, opracowano wnioski, z których najwaŜniejsze są 

wyszczególnione poniŜej. 

 

1. Uwarunkowania geograficzne 
 
• dbałość o zieleń śródpolną, nasadzanie alei wzdłuŜ dróg polnych, pozostawianie i odtwarzanie 

śródpolnych kęp drzew (remiz) oraz zakrzaczeń i zadrzewień, 

• przywracanie gatunków rodzimych i ograniczanie nasadzeń egzotycznych gatunków roślin, 

• dąŜenie do ekologizacji upraw rolnych,  

• dąŜenie do pełnej utylizacji ścieków i odpadów komunalnych, 

• stosowanie czystych „ekologicznych” źródeł ciepła. 

 

2. Sfera społeczna 
 

• obecnie młoda demograficznie miejscowość 

• wysokie bezrobocie zwłaszcza wśród osób w grupie wiekowej powyŜej 45 lat  

• bezrobocie strukturalne 

• interesująca oferta kulturalna w gminie 

• istniejąca świetlica wiejska 

 

3. Gospodarka 
 

• bliskość autostrady 

• bezpośrednie sąsiedztwo Legnicy i Złotoryi – potencjalny rynek zbytu na produkty warzyw, owoców, 

przetwórstwa rolno-spoŜywczego 

• utworzenie rezerwy terenów pod strefę ekonomiczną  



Gmina Złotoryja   -strona 30  
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI                     ERNESTYNÓW  

 

 

 

DOKUMENTACJA STRATEGICZNO-PLANISTYCZNA. 

1.  Strategia Rozwoju Gospodarczego 
 

Strategia definiuje sześć celów strategicznych w czterech obszarach problemowych: 

1.1. Rozwój turystyki kwalifikowanej 

 
• Wypromować Region jako obszar unikatowych atrakcji turystycznych i krajobrazowych, bogaty w 

minerały, kruszce i kamienie szlachetne. 

• Ułatwić dostęp do najbardziej interesujących atrakcji Regionu. 

 

1.2. Rozwój przedsi ębiorczo ści lokalnej 

 
• Ułatwić dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania i doradztwa w celu tworzenia nowych 

miejsc pracy i wzmacniania konkurencyjności lokalnej gospodarki  

 

1.3. Przeciwdziałanie bezrobociu, w tym poprzez odp owiednie kształtowanie kwalifikacji 

i umiej ętności zawodowych lokalnych zasobów ludzkich 

 
• Stworzyć długofalową ofertę szkoleniową dla mieszkańców Regionu powodującą podniesienie ich 

szans na rynku pracy, w tym w zakresie podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. 

• Doprowadzić, współpracując z lokalnymi pracodawcami, do ściślejszego powiązania programów 

nauczania szkół Regionu z potrzebami rynku pracy  

 

1.4. Rozwój obszarów wiejskich w Regionie 

 
• Zapewnić warunki do rozwoju zróŜnicowanej działalności gospodarczej na terenach wiejskich, 

przyczyniającej się do wzrostu dochodów mieszkańców wsi  
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2. Studium Uwarunkowa ń i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Złotoryja 

 

W studium znajduje się rozdział dotyczący strategii rozwoju gminy. Jako główne cele zakłada on: 

• rozwój funkcji turystycznych w gminie w tym turystyki krajoznawczej, pieszej i rowerowej 

• organizację bazy noclegowej dla celów turystycznych 

• rozwój drobnych zakładów przetwórstwa rolno-spoŜywczego,  

• zabezpieczenie gminy przed powodzią 

• modernizację dróg gminnych 

• zwiększenie lesistości gminy 

 

3. Plan Urz ądzeniowo-Rolny Gminy Złotoryja 
 

Plan urządzeniowo-rolny wskazuje na zadania, jakie są niezbędne do realizacji celów zawartych w strategii 

rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego, która dla tego regionu uznała za najwaŜniejsze 

modernizację kompleksu gospodarki Ŝywnościowej. Plan jako zadania wymienia: 

• przekształcenie struktury obszarowej gospodarstw, 

• dostosowanie kierunków produkcji rolniczej do warunków przyrodniczych, 

• racjonalizację zatrudnienia w rolnictwie, 

• racjonalną organizację przestrzeni produkcyjnej, 

• doskonalenie organizacji rynku i przetwórstwa produktów Ŝywnościowych zgodnie z standardami i 

wymogami UE. 

 

Wraz ze zmianą struktury obszarowej oraz doskonaleniem kierunków produkcji rolniczej będzie musiała 

następować racjonalizacja zatrudnienia w rolnictwie. W gospodarstwach rolnych pracować będzie coraz 

mniej ludzi. Równocześnie wzrost poziomu produkcji rolniczej wymagać będzie od rolników podnoszenia 

kwalifikacji. Konieczne będzie tworzenie warunków rozwoju alternatywnych źródeł dochodu, co moŜna 

osiągnąć poprzez: 

• rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych, 

• stworzenie warunków dla rozwoju funkcji nie związanych ze środowiskiem przyrodniczym (usługi, 

przemysł, rzemiosło). 
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WIZJA ROZWOJU ERNESTYNOWA 

1. Cele i kierunki 

1.1. Wprowadzenie  
 

W trakcie spotkań z grupą roboczą ds. Programu Odnowy Wsi, na podstawie rozmów z przedstawicielami 

samorządu, po analizie dokumentów nadrzędnych takich jak strategia rozwoju województwa i gminy oraz w 

oparciu o przeprowadzone badania własne wypracowano kierunki i cele rozwoju w poszczególnych 

aspektach. Podzielono je na: 

- cele związane z rozwojem przestrzennym, 

- cele rozwoju kulturalnego, 

- cele ekologiczne i związane z ochroną środowiska, 

- cele gospodarcze i infrastrukturalne. 

1.2.  Cele rozwoju przestrzennego  
 

Ze względu na istniejącą strukturę miejscowości, istniejące zasoby oraz, w dłuŜszym okresie czasu, 

przewidywane zmniejszenie ilości mieszkańców, nie jest wskazane powiększenie przestrzenne zabudowy. 

NaleŜy skupić się na uporządkowaniu i zazielenieniu terenów wokół budynków gospodarczych. 

Przy opracowywaniu właściwych wytycznych do planów lub projektów dotyczących rozwoju przestrzennego 

wsi i jej architektury niezbędne jest moŜliwie maksymalne włączenie do dyskusji nad tymi planami 

społeczności lokalnej. Tylko świadomy udział mieszkańców w procesach planistycznych moŜe przynieść 

efekt w postaci prawidłowego rozwoju zabudowy oraz troski o estetyczny obraz wsi.  

Przy projektach dotyczących spraw przestrzennych konieczne jest uwzględnienie potrzeb związanych z 

rozwojem miejscowości oraz potrzebami mieszkańców tj.: 

- uwzględnienie przestrzeni rekreacyjnej - place zabaw dla dzieci, miejsca spotkań dla dorosłych, boiska do 

gier zespołowych; 

- troska o przestrzenie publiczne - chodniki, jezdnie, ciągi zieleni; 

- zabezpieczenie przestrzeni i obiektów pod prowadzenie usług. 

1.3. Cele zwi ązane z rozwojem kulturalnym  
 

Kreacja wizerunku Ernestynowa jako miejscowości dynamicznej, nastawionej na sport poprzez: 

- organizowanie cyklicznych imprez sportowych, 

- stworzenie odpowiedniego zaplecza sportowego, 

- ofertę rekreacyjną dla ludzi w kaŜdym wieku. 

1.4. Cele zwi ązane z ochron ą środowiska naturalnego. 
 

W trakcie prac nad projektem odnowy wsi przeprowadzono analizę ekofizjograficzną środowiska 

naturalnego wsi. Podstawowe cele związane z ekologią i ochroną środowiska to: 
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- promowanie ekologicznych form upraw; 

- wspieranie i promowanie zastosowania rodzimych nasadzeń w ogrodach, 

- poprawa małej retencji, ochrona wód. 

1.5. Cele zwi ązane z gospodark ą i infrastruktur ą. 
 

Gospodarka i infrastruktura to główne - problematyczne tematy występujące w trakcie całej pracy nad 

programem odnowy wsi. Ze względu na złoŜoność tych problemów sam program odnowy wsi moŜe ująć je 

tylko w zakresie ich powiązań bezpośrednio z innymi aspektami dotyczącymi samej wsi. Gospodarka i 

infrastruktura są powiązane z działaniami przede wszystkim na wyŜszych szczeblach planowania (w skali 

regionu) niemniej równieŜ działania oddolne mają znaczenie przy poprawie stanu tychŜe aspektów. 

Podstawowe cele, jakie mogą wyniknąć z działań przy odnowie wsi to: 

- powstanie miejsc pracy, 

- poprawa wizerunku miejscowości, a co za tym idzie wypromowanie Ernestynowa jako marki 

przyciągającej klientów, 

- naprawa infrastruktury drogowej - budowa chodników, miejsc parkingowych, 

- stworzenie infrastruktury związanej z obsługą sportu.  

1.6. Cele zwi ązane z rozwojem kulturalnym 
 

Aby realizować swoje potrzeby kulturalne w Ernestynowie potrzebne są specjalne obiekty słuŜące tym 

celom. Obecnie miejscem spotkań i wszelkich imprez kulturalno-sportowych jest boisko oraz świetlica, która 

została zaadaptowana po dawnej kotłowni w ramach projektu współfinansowanego z Sektorowego 

Programu Operacyjnego. Dla prawidłowego rozwoju najmłodszych najwaŜniejsze jest stworzenie oferty 

spędzania wolnego czasu poprzez  utworzenie placu zabaw. 

Ernestynów, jako miejscowość młoda, zarówno jeśli chodzi o czas powstania i strukturę demograficzną, 

powinien postawić takŜe na dynamiczne metody promocji, przy wykorzystaniu istniejących zasobów. 

Jednym z takich rozwiązań moŜe być idea Ernestynowa, jako miejscowości promującej sport. Przede 

wszystkim sama młodzieŜ – mieszkańcy Ernestynowa, potrzebę uprawiania sportu i rozwoju w tym 

kierunku. 

 Miejscowość posiada tereny, które moŜna przeznaczyć pod budowę boisk, kortów czy nawet pól 

golfowych. Ernestynów to przede wszystkim mieszkańcy, wśród nich młodzi mieszkańcy, którzy chcą 

promować sport. 
 

działania:  

przeprowadzenie działań zmierzających do wyremontowania obiektów na cele kulturalno-sportowe 
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1.7. Działania medialne.  
 

Celem działań jest szeroko pojęty marketing miejscowości. Działania te są ściśle współzaleŜne z innymi 

działaniami w pozostałych aspektach i mają za główny cel wypromowanie Ernestynowa. Do działań tych 

naleŜą przede wszystkim organizacje wszelkiego rodzaju lokalnych imprez, które swoim charakterem i 

rozmiarem mogą przyciągnąć najpierw media, a potem spragnionych wraŜeń turystów. Nasuwa się szereg 

moŜliwości do wykorzystania jak np. organizacja święta wsi czy zawodów sportowych. 
 

działania:  

organizacja cyklicznej imprezy dla mieszkańców wsi, festynu będącego świętem miejscowości, zawodów 

sportowych, półkolonii. 

 

2. Cele związane z ochron ą środowiska naturalnego. 
 

2.1. Ogrodnictwo ekologiczne - ogrody bliskie natur ze  
 

Ochrona środowiska i ochrona natury zaczynają się nie po drugiej stronie ogrodzenia własnej posesji, ale 

właśnie we własnym ogrodzie, sadzie, na łące lub w polu.  

Setki lat kultura ogrodnicza Ŝyła w ścisłym powiązaniu z naturą. Dopiero ostatnie lata przyniosły ze sobą 

ogrody o monotonnym charakterze. Pozbawiony chwastów, wystrzyŜony trawnik, obce danemu miejscu 

iglaki, brak róŜnorodności gatunków, stosownie chemicznych środków ochrony roślin, to przyczyny, których 

często nie kojarzymy ze znikaniem z naszego otoczenia wielu naturalnych zjawisk.  

Tendencja ta pogłębia się wraz z wzrastającymi oczekiwaniami dotyczącymi źle zrozumiałej estetyki i 

porządku na swojej posesji.  

Równowaga biologiczna oparta na ochronie lokalnej fauny i flory, optymalne wykorzystanie funkcjonalne 

ogrodów oraz wysokogatunkowe nasadzenia to droga do zachowania środowiska naturalnego. 

działanie:  

propagowanie i wspieranie inicjatyw związanych z pielęgnowaniem ogrodów naturalnych, bliskich naturze, 

w których uprawia się liczne lokalne gatunki roślin; 

 

2.2. Naturalny ogród a architektura 

 
Elementy ogrodu naturalnego mogą być ściśle powiązane z architekturą na danej posesji. RównieŜ i tutaj 

charakterystyczne jest to, Ŝe przez setki lat domy, zabudowania gospodarcze, czy teŜ ogrodzenia stanowiły 

element ściśle powiązany z naturą. Dopiero ostatnie dziesięciolecia przyniosły ze sobą wzory oderwane od 

otaczającej natury i krajobrazu. Przykładowo moŜna przedstawić kilka występujących na terenie 

Ernestynowa charakterystycznych elementów architektury, które mają wpływ na bezpośrednie środowisko 

naturalne.  
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Drewniane ogrodzenia sztachetowe  - ogrodzenia te powoli wypierane przez prefabrykowane siatki 

stalowe lub ogrodzenia betonowe stają się w Europie zachodniej towarem wręcz ekskluzywnym. Powodem 

tego jest ich ręczne wykonanie i uŜycie naturalnego materiału, jakim jest drewno. NaleŜy się zatem 

zastanowić zatem zanim zamienimy drewniane sztachety na beton. MoŜe warto jest jeszcze podreperować 

stary płot. WaŜne jest równieŜ odpowiednie potraktowanie przestrzeni wzdłuŜ takiego płotu. Naturalna 

roślinność jak na przykład malwy, lwie paszcze czy nagietki, a 

czasem nawet kępa pospolitych pokrzyw stanowiących waŜny element równowagi biologicznej, nie 

zaszkodzą, a wręcz pomogą obrazowi takiego ogrodzenia. 

 

Rysunek 6. Przykład regionalnych ogrodze ń i charakterystycznej ro ślinno ści      

 

Rośliny pn ące na fasadach domów  - na podstawie materiałów historycznych moŜna stwierdzić, Ŝe 

waŜnym elementem architektonicznym na tych terenach były obsadzone roślinami fasady domów. Nawet 

budynki kościelne miały przytwierdzone ruszty dla pnączy, co w tamtych czasach miało znaczenie 

funkcjonalne, ale i bez wątpienia stanowiło wyraźny akcent dekoracyjny. Niestety dzisiaj prawie Ŝaden z 

domów nie posiada tej charakterystycznej niegdyś ozdoby. Jednak pnącza na fasadach domów, znane nam 

ze zdjęć z Francji, Anglii czy Niemiec nazywane są tam nie bez powodu "zielonym futrem" domu. Mają 

wiele zalet i są z powodzeniem uprawiane i dzisiaj.  

Zalety zielonych fasad: 

- poprawa ogólnego klimatu wokół domu,  

- filtracja zanieczyszczeń, zapachów, 

- ochrona ścian przed wpływami atmosfery (w Ŝadnym wypadku zagroŜenie dla tynków!), 

- ocieplenie fasady w zimie, chłodzenie latem, 

- dodatkowa przestrzeń Ŝyciowa dla wielu Ŝywych organizmów, 

- odciąganie wilgoci z przestrzeni bezpośrednio wokół fasady, 

- moŜliwość uprawy trudnych w naszym klimacie roślin (winorośli), które korzystają z nagrzanych ścian. 
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Dodatkowo najwyŜszą sztuką dla zapalonych hobbystów jest uprawianie na fasadach domów drzew 

owocowych - czereśni, śliw lub gruszy. Sztuka ta polega na cierpliwej kontroli i pielęgnacji posadzonych 

przy fasadzie drzew, które z czasem przyjmują formę podobną dla roślin pnących, a ponadto dają często 

wyjątkowo dobre zbiory, co spowodowane jest szczególnym mikroklimatem bezpośrednio przy fasadzie 

domu. 
 

Rośliny pn ące 

powojnik prosty  Clematis recta  
rośnie do trzech metrów, 

wymaga właściwego rusztu  

dzika winorośl 

pięciolistna  

Parthenocissus 

quiquefolia 

samopnąca, piękne jesienne 

ubarwienie  

dzika winorośl 

trójlistna  

Parthenocissus 

tricuspidata 

najczęstsza roślina pnąca, 

wymaga właściwych rusztów 

rdest ptasi 
Polygonum 

aubertii 

niezwykle szybko rosnący, 

kwitnący biało, wymaga 

rusztów 

Tabela 7. Przykłady ro ślin pn ących charakterystycznych dla regionu 

Rysunek 7. Ro śliny pn ące charakterystyczne dla regionu 

 
Zadrzewienie  - dawniejsze prawo nakazywało, ze względów na ochronę przeciwpoŜarową, aby przy 

kaŜdym domu rosło drzewo chroniące zabudowę przed uderzeniami piorunów. Do dnia dzisiejszego 

zachował się szereg zadrzewień, niemniej pojawiają się coraz częściej drzewa obce dla danej okolicy, a 

takŜe nienaturalne z punktu widzenia ich lokalizacji w pobliŜu budynków i ogrodów. Chodzi tu przede 

wszystkim o nadmiar drzew i roślin iglastych będących swoistym chwastem w krajobrazie współczesnych 

wsi a takŜe i miast. PoniŜej przedstawiona lista zawiera charakterystyczne dla regionu dolnośląskiego 

drzewa:  
 

Drzewa charakterystyczne dla regionu dolno śląskiego  

klon polny         - Acer campestre 

klon pospolity - Acer platanoides 

klon jawor - Acer pseudoplatanus 

brzoza brodawkowana - Betula pendula 

grab zwyczajny - Carpinus betulus 

dereń świdwa - Cornus sanguinea 

leszczyna - Corylus avellana 

głóg dwuszyjkowy i jednoszyjkowy – 

Crataegus (laevigata i monogyna) 

trzmielina zwyczajna- Euonymus europaea 

jesion wyniosły - Fraxinus excelsior 

orzech włoski - Juglans regia 

ligustr pospolity - Ligustrum vulgare 

wiciokrzew suchodrzew - Lonicera xylosteum 

śliwa tarnina - Prunus spinosa 

wierzba iwa - Salix caprea 

dziki bez czarny - Sambucus nigra 

lipa drobnolistna- Tilia cordata 

lipa szerokolistna- Tilia platyphyllos 
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działanie:  

działania operacyjne prowadzące do zastosowania powyŜszych celów w praktyce poprzez: właściwe zapisy 

w planie miejscowym, inwestycje własne gminy w postaci zadrzewień, działania prywatne mieszkańców. 

 

2.3. RóŜnorodno ść gatunków w ogrodzie 

 
Rośliny w swoim naturalnym środowisku Ŝyją w grupach, w których poszczególne gatunki wzajemnie się 

uzupełniają i ochraniają. Całkiem podobnie moŜna uzyskać symbiozę poszczególnych gatunków poprzez 

zastosowanie połączeń właściwych mieszanek np. warzyw z ziołami kuchennymi. Dobre połączenia roślin 

eliminują potencjalnych szkodników, jak teŜ podnoszą jakość poszczególnych roślin. 

Podstawową zasadą róŜnorodności nasadzeń jest róŜnorodność potrzeb poszczególnych roślin. Rośliny o 

korzeniach płytkich uzupełniają się z roślinami o korzeniach głębokich. Wydzielane przez niektóre rośliny 

zapachy mogą przy właściwym zastosowaniu wprowadzać w błąd szkodniki uniemoŜliwiając im dotarcie do 

roślin, które chcemy chronić. 

 

Rysunek 8. Przykłady ogrodów naturalnych 

 

 

Zioła stosowane normalnie w naszej kuchni mają dzięki swojemu silnemu zapachowi szczególnie ochronne 

właściwości w naszych ogrodach. Część z nich moŜe być nawet wysiewana bezpośrednio pomiędzy innymi 

warzywami.  

RóŜnorodność ma oczywiście nie tylko charakter praktyczny, ale i ma równieŜ niebagatelny wpływ na 

estetykę. Bardzo waŜne jest jednak stosowanie mieszanek roślin rodzimych pochodzących z naszego 

regionu. PoniŜej lista roślin ozdobnych, które moŜna byłoby zastosować w ogrodach przydomowych. 
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Rośliny ozdobne, typowe dla dolno śląskiego ogrodu: 

Przywrotnik  -  Alchemilla mollis 

śeniszek  -  Ageratum houstonianum 

Malwa  - Alcea rosea 

Lwa paszcza  - Antirrhinum majus 

Orlik  - Aquilegia vulgaris 

Nagietek -  Calendula officinalis 

Dzwonek - Campanula 

Chaber - Centaurea cyanus 

Lak - Cheiranthus cheiri 

Złocień - Chrysanthemum leucanthemum 

OstróŜka  - Delphinium 

Goździk - Dianthus 

Mieczyk - Gladiolus-Hybriden 

Słonecznik -  Helianthus annuus 

Oman - Inula helenium 

Lilia biała  -  Lilium candidum 

Ślaz - Malva 

Kocimiętka  - Nepeta x faassenii 

Piwonia - Paeonia 

Mak polny - Papaver rhoeas 

Szałwia - Salvia 

Nasturcja  - Tropaeolum 

Tabela 8. Rośliny ozdobne, typowe dla dolno śląskiego ogrodu : 

 

Ponadto typowymi dla naszego krajobrazu są róŜnorodne odmiany róŜ, przede wszystkim w formie małych i 

średnich krzewów, ale teŜ i roślin pnących.  

 

Przykładowe gatunki róŜ z ogrodu wiejskiego: 

 Rosa canina 

 Rosa coriifolia 

 Rosa gallica 

    Rosa rubiginosa 

 

działanie:  

organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród w miejscowości oraz zastosowanie przy ocenie kryteriów 

przede wszystkim dotyczących rodzimej szaty roślinnej; 

 

2.4. Główny składnik Ŝycia - woda  
 

Woda jest elementem niezbędnym do Ŝycia. Niezbędnym i niestety ograniczonym. Przy problematyce 

ochrony środowiska, trzeba zatem równieŜ poruszyć sprawę ochrony zasobów wodnych, jak teŜ ich 

starannego wykorzystania w gospodarstwie i w ogrodzie.  

ZagroŜenia dla wód podskórnych i gruntowych moŜna zminimalizować poprzez: 

- ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, jak teŜ przemysłowych nawozów 

mineralnych, 

- rezygnacja z soli jako środka przeciwko oblodzeniom jezdni i chodników, 

- ostroŜność przy obchodzeniu się z materiałami ropopochodnymi - paliwa lakiery farby etc., 
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Przy remontach i budowach domów wskazane jest stosowanie zbiorników wody deszczowej - chociaŜby w 

postaci beczek do "łapania" deszczówki, jak teŜ drenaŜowanie bezpośrednich powierzchni wokół zabudowy 

z odprowadzeniem wody do innych zbiorników.  

Przy budowie oczek i stawów waŜne jest zachowanie podstawowych zasad projektowych tj. przewidzenie 

płycizn i przegłębień pod kątem właściwej wegetacji. WaŜne teŜ jest przy projektowaniu takich inwestycji 

zachowanie zasad bezpieczeństwa wobec bawiących się dzieci tj. właściwe odgrodzenie od placów zabaw, 

unikanie stromych brzegów etc. 

 

Innym elementem poprawiającym małą retencję jest rezygnacja z zabudowy duŜych powierzchni 

nieposiadających bezpośredniego odprowadzenia wody deszczowej do gruntu. Chodzi tu o wszelkiego 

rodzaju nawierzchnie, wymagające odprowadzenia wód deszczowych, a przede wszystkim powierzchnie 

asfaltowe, jak teŜ brukowane w sposób bezfugowy. Oczywiście nie ma mowy o pełnej i bezwarunkowej 

rezygnacji z tych nawierzchni. Chodzi tu o rozsądek przy ich wykonywaniu - często asfalt moŜe być 

zastąpiony szutrem lub Ŝwirem, a kostka brukowa moŜe być układana w sposób umoŜliwiający przenikanie 

wody deszczowej do gruntu. RównieŜ niektóre dachy mogą posiadać warstwę zieloną. 

 

 

Rysunek 9. Proponowane nawierzchnie, brukowane bezf ugowe 

 
 
działanie:  

prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej małej retencji i promowanie oczek wodnych przy organizacji np. 

konkursów na najpiękniejszy ogród; 
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2.5. Naturalni sprzymierze ńcy 

 
Zbiory bywają zagroŜone przez róŜne insekty, grzyby, ślimaki, nornice lub inne szkodniki. W takich 

sytuacjach niestety ciągle jeszcze naduŜywa się w naszych ogrodach środków chemicznych. Bez wątpienia 

wobec większości roślin uprawianych w ogrodach konieczne są działania ochronne. Jednak zwalczając 

chemicznie jedną plagę niszczymy cały szereg bardzo poŜytecznych naturalnych "pomocników" - owady, 

rośliny. Z reguły szkodnik odradza się duŜo szybciej niŜ ich naturalny wróg, co teŜ powoduje konieczność 

powtarzania zabiegów, a to moŜe z czasem prowadzić do skaŜenia gleby i wód przez nadmiar środków 

chemicznych.  

Wskazane są zatem, naturalne - biologiczne metody ochrony roślin. Działania w tym kierunku polegają m.in. 

na: 

- stosowaniu planowego następstwa roślin (płodozmian) oraz duŜej róŜnorodności nasadzeń,  

- optymalnym wyborze miejsc nasadzeń, co wzmacnia naturalne siły samych roślin. 

Innymi naturalnymi sprzymierzeńcami ogrodu są poŜyteczne zwierzęta i owady. 

Wspieranie rozwoju poŜytecznych zwierząt i owadów moŜe następować poprzez przygotowywanie miejsc 

lęgowych oraz nasadzenia roślin, którymi się one odŜywiają. Miejscami lęgowymi mogą być klasyczne budki 

dla ptaków a takŜe pryzmy kamieni, mury posiadające nisze i zagłębienia oraz kępy krzewów.  

 

działanie:  

działania edukacyjne wśród dzieci, organizacja wieszania budek lęgowych dla ptaków, konkursy na 

zbieranie danych dotyczących dzikich zwierząt zamieszkujących ogrody w Ernestynowie. 

 

 

3. Aspekty gospodarcze w działaniach zwi ązanych z programem Odnowy Wsi  
 

3.1. Rolnictwo i uprawy 

 
W Ernestynowie działa jedno prywatne gospodarstwo rolnicze, które zajmuje się uprawą roślin. 

Pewien potencjał stanowią ogródki działkowe i uprawiane tam warzywa, owoce czy kwiaty.  

 

działanie :  

- produkcja, promocja i sprzedaŜ ekologicznej Ŝywności  

- stworzenie małych zakładów produkcji ekologicznej Ŝywności  

- przydomowe produkcje, traktowane do tej pory jako hobby np. produkcja przetworów, napojów etc.  
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działania promocyjne polegaj ące na:  

- stworzeniu przejrzystego systemu informacji, poczynając od loga pojawiającego się na etykietach do 

szyldów na budynkach; wszystko musi być utrzymane w odpowiednim charakterze i tworzone najlepiej 

przy współudziale specjalisty, podkreślić naleŜy charakter ekologiczny (opakowania tylko podlegające 

recyklingowi) oraz wiejski (Ŝadnych neonowych szyldów etc.), 

- stworzeniu strony internetowej, 

- „propagandzie szeptanej” i bezpośrednim kontakcie z klientem, 

- udziale w mediach, 

- stworzeniu programu umoŜliwiającego dystrybucję produktów eklologicznych, 

- lokalnym sklepie ze zdrową, ekologiczną Ŝywnością, 

- straganie lub sprzedaŜy produktu bezpośrednio z domu, 

- sprzedaŜy pośrednikom, 

- wypromowaniu jednego, podstawowego produktu jako oś ewentualnych działań  

 

 

3.2. Gospodarka 

 
W planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono działkę o powierzchni 20 ha z przeznaczeniem 

pod lokalną strefę gospodarczą. Co w połączeniu z bardzo dobrą lokalizacją – bliskość autostrady, moŜe 

pomóc w przyciągnięciu inwestora. Potrzebny jest odpowiedni marketing, który przyciągnąłby inwestora: 

- przygotowanie odpowiedniej reklamy, wydanie folderu,  

- udział w imprezach kulturalnych na terenie gminy i okolic oraz współpraca z odpowiednimi wydziałami 

gminy i powiatu prowadzące marketing dla regionu, 

- reklama w internecie. 

 

3.3. Usługi sportu   
 
• Stworzenie zaplecza sportowego 

 

Obecnie Ernestynów posiada boisko sportowe oraz klub sportowy piłki noŜnej „Polonia Ernestynów” liczący 

51 osób :seniorzy – 31 i młodziki 21 oraz druŜynę tzw. ”old boye”. 

naleŜy urządzić Boisko, zainstalować ławki, trybuny. Szatnie znajdują się w budynku świetlicy wiejskiej  
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Rysunek 10. Dru Ŝyna Polonii trenuje przed meczem o puchar Wójta, a 

juŜ rośnie nast ępne pokolenie sportowców  

Rysunek 11 Boisko do koszykówki  

 

Tereny wokół boiska takŜe naleŜy zagospodarować. MłodzieŜ próbowała własnymi siłami stworzyć boisko 

do gry w kosza, a obok do tenisa stołowego. 
 

Do programu odnowy wsi załączone są projekty placu zabaw oraz zagospodarowania terenu wokół 

świetlicy, które wykorzystując te tereny stworzą swoiste centrum rekreacji i sportu. 

 

Przykładowe działania promuj ące sport:  

• stworzenie cyklicznej imprezy sportowej, którą moŜna połączyć ze Świętem Ernestynowa, 

• promocja sportu wśród mieszkańców poprzez propozycje rekreacji dobrane do wieku,  

• tworzenie półkolonii dla dzieci z gminy, powiatu , 

• stworzenie obozów, nie tylko dla dzieci, bądź dla dzieci niepełnosprawnych, gdzie będą miały okazję 

nauczyć się uprawiać daną dyscyplinę sportu, 

• wypromowanie Ernestynowa jako centrum sportu i rekreacji. 

 

• Opracowanie strategii marketingowej dla usług sportu 

 

• przygotowanie reklamy wizualnej poprzez skoordynowane działania odnowy wsi - ujednolicony i 

zharmonizowany system szyldów, skoordynowane prace renowacyjne obiektów usługowych (przy 

udziale doradców) pozwalające na uniknięcie dysonansów i kiczu, 

• udział w imprezach kulturalnych na terenie gminy i okolic oraz współpraca z odpowiednimi wydziałami 

gminy i powiatu prowadzące marketing dla regionu, 

• reklama w internecie. 
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3.4. Miejsca pracy w rzemio śle  
 
Szansą dla rozwoju miejscowości moŜe być stworzenie nowych miejsc pracy w rzemiośle. Niezbędne będą 

działania: 

• Stworzenie drobnych pracowni rzemiosła około artystycznego  
 

- modelarstwo, 

- warsztat kowalski,  

- mini gorzelnia. 
 

Dobrym przykładem moŜe być pan Stefan Simlat, który buduje wiatraki i tworzy drobne przedmioty z 

drewna np.: kratownice na kwiaty. Jego pomysł na budowanie wiatraków wziął się właśnie z faktu, Ŝe w 

Ernestynowie wieją silne wiatry. 

 

• W oparciu o powyŜsze wypromowanie małego zakładu rzemieślniczego sprzedającego produkty na 

zewnątrz  

 

3.5. Podsumowanie 
 

Utrzymanie i tworzenie nowych perspektyw zawodowych jest moŜliwe tylko przy prowadzeniu właściwego 

marketingu miejscowości uwzględniającego inne działania prowadzone na płaszczyźnie gminy bądź 

regionu. Istotne jest przekonanie się do małych form prowadzenia działalności w branŜy usługowej i nie 

czekając na duŜych inwestorów przystąpienie do drobnych działań mających w przyszłości spowodować 

zwiększenie ilości miejsc pracy.  

Ernestynów posiada potencjał, który umoŜliwiłby jego mieszkańcom stworzenie miejsc pracy: 

• rozwój w kierunku sportu, 

• ekologiczne uprawy warzyw i przetwórstwo (na małą skalę), 

• bliskość autostrady, 

• drobni rzemieślnicy – np.: budowa wiatraków. 

• stworzenie lokalnej strefy gospodarczej, 

• skoordynowanie działań mieszkańców, mających na celu poprawę wizerunku miejscowości tzn. 

stworzenie wytycznych przestrzennych, które niezaleŜnie od planu miejscowego wskazywałyby 

sposoby zharmonizowanego rozwoju przestrzennego wsi, 

• optymalne wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej ze wskazaniem na działania: 

- ekologiczną produkcję rolniczą, 

- szkolenia i edukację w kierunku sportu, 

- promocję regionu. 
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4.  Cele i działania zwi ązane z rozwojem przestrzennym 
 

4.1. Ogólne  
 

Ernestynów trudno jest nazwać typową wsią, tym bardziej typową dolnośląską wsią. Analiza przestrzenna, 

jaka została wykonana w części pierwszej niniejszego opracowania, wskazuje na wyraźny podział 

miejscowości na trzy strefy – gospodarczą, mieszkalną z usługami i tereny ogródków działkowych. 

4.2. Potencjał Ernestynowa w aspekcie walorów przes trzennych.  
 
• Szczególne połoŜenie 
 

Szczególne połoŜenie Ernestynowa przejawia się w tym, Ŝe połoŜony jest w pobliŜu autostrady, dodatkowo 

przewidziano w planie miejscowym działkę o powierzchni 20 ha pod lokalną strefę gospodarczą, co w 

przyszłości moŜe zaowocować rozkwitem miejscowości.  

Inną szczególną cechą są takŜe silnie wiejące wiatry, Ernestynów posiada juŜ kilka wiatraków.  

 

działanie: 

promocja Ernestynowa jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów ze względu na połoŜenie. 

 

• Nietypowy układ przestrzenny 
 

Ernestynów charakteryzuje nietypowy układ przestrzenny: podział na trzy odrębne strefy funkcjonalne. 

Dodatkowo przebiegająca przez miejscowość droga dzieli wyraźnie miejscowość na część związaną z 

gospodarką – tereny byłego PRGu i mieszkalno-usługową.  

4.3.  Działania przestrzenne dotycz ące przestrzeni publicznej i obiektów komunalnych 

4.3.1. Boisko 

 

Główne miejsce spotkań mieszkańców to boisko. Mieszkańcy w ankietach wspominali o potrzebie 

zagospodarowania jego terenu – jest zrobiona szatnia, ale brakuje trybun, oświetlenia, zieleni izolującej 

teren od drogi. 
 

działania: 

- montaŜ siedzisk dla zawodników i widzów, 

- zainstalowanie oświetlenia, 

- nasadzenie zieleni izolacyjnej. 

uzasadnienie: 

boisko, obok placu zabaw to jeden z waŜniejszych elementów dla mieszkańców. W Ernestynowie istnieją 

pewne tradycje sportowe, naleŜy je nie tylko podtrzymywać, ale wręcz rozwijać.  
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4.3.2. Miejsce spotkań 

 

W pobliŜu boiska znajduje się budynek, który z dawnej kotłowni został przekształcony na świetlicę. W części 

opisowej aspektów kulturalnych przedstawiono koncepcję rozwoju miejscowości w oparciu o inicjowanie 

działań kulturalnych i społecznych. NajwaŜniejszym instrumentem tych działań jest zagospodarowanie 

terenu wokół oraz utworzenie placu zabaw dla dzieci.  

 

działania realizacyjne 

 
Działania realizacyjne, dotyczą zagospodarowania terenu wokół świetlicy oraz budowy placu zabaw dla 

dzieci.  

 

Uzasadnienie działa ń.  

Aktualnie świetlica jest głównym miejscem spotkań  w miejscowości. Zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy  i budowa placu zabaw jest kolejnym waŜnym przedsięwzięciem mieszkańców. Plac zabaw jest 

niezbędny, szczególnie dla dzieci, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych i jako alternatywę 

spędzania wolnego czasu mają ogródki działkowe bądź tereny między budynkami np.: trzepaki. 

Same dzieci włączyły się do programu odnowy wsi rysując swój wymarzony plac zabaw. 

Budynek świetlicy, plac zabaw  wraz z zagospodarowanymi terenami wokół pomógłby w stworzeniu 

centrum, gdzie mieszkańcy spędzaliby aktywnie wolny czas.  

 

Rysunek 12. Tak sp ędzają wolny czas dzieci.  

 

Projekt realizacji 

Załącznikiem do programu odnowy wsi jest projekt zagospodarowania placu zabaw. 

PoniewaŜ Ernestynów powinien promować się jako miejscowość stawiająca na przyszłość, projekt zawiera 

wiele elementów nietypowych dla zwykłego placu zabaw. 
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Obok piaskownicy, urządzeń dla dzieci, boisk do gry 

w siatkówkę, koszykówkę przewiduje takŜe: slalom 

(rolki, deskorolki, hulajnogi), elementy skate-parku. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 13. „Wymarzony plac zabaw”,  Kasia Kałmuk, lat 10  

 

Pole do gry w koszykówkę zimą moŜe być przekształcane w lodowisko. 

Istniejące wzniesienie, po odpowiednich przekształceniach latem moŜe słuŜyć jako zjazd dla rowerów, a 

zimą górka saneczkowa.  

NaleŜy dodać, Ŝe projekt przewiduje wykonanie większości urządzeń dla dzieci z materiałów naturalnych 

Cały plac zostałby odgrodzony od ulicy i zabudowań nasadzeniami zieleni. 

4.3.3. Ulice 

 
Główna droga przechodząca przez Ernestynów wymaga działań prowadzących do poprawy stanu przede 

wszystkim poboczy i zwiększenie bezpieczeństwa uŜytkowników tj. pieszych i rowerzystów. Ze względu na 

to, iŜ droga ta stanowi główny ciąg komunikacyjny miejscowości zaleca się w przyszłości wprowadzenie 

dodatkowego ograniczenia ruchu pojazdów poprzez ograniczenie prędkości. Bardzo waŜne jest takŜe 

oświetlenie uliczne i chodniki, tym bardziej, Ŝe dzieci chodzą tą drogą do przystanku autobusowego, który 

znajduje się poza miejscowością.  

Druga uliczka lokalna wymagałaby ograniczenia prędkości i w przyszłości równieŜ oświetlenia. Została ona 

obsadzona z jednej strony topolami z drugiej brzozami i stanowi swego rodzaju ścieŜkę spacerową.  

 

 
 

4.4  Działania przestrzenne dotycz ące własno ści prywatnej i półprywatnej 

4.4.1. Ogólne  

 

O obrazie wsi decydować będą przede wszystkim działania dotyczące prywatnych posesji i budynków. JuŜ 

na wstępie trzeba zaznaczyć, Ŝe działania w obrębie własności prywatnej będą procesem niełatwym i 

długotrwałym. Jako podstawę tych działań trzeba przyjąć przede wszystkim prawie całkowitą ich 

dobrowolność, jeŜeli chodzi o udział mieszkańców. Wprowadzanie w Ŝycie sztywnych przepisów 

regulujących sprawy wyglądu budynków i posesji autorzy tego projektu uznają za całkowicie bezsensowne i 
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w większości mało skuteczne. Konieczne jest pobudzenie w mieszkańcach wsi potrzeby takiego 

aranŜowania przestrzeni, aby odpowiadała ona wymogom ochrony krajobrazowej. 
 

 Nie naleŜy się łudzić, Ŝe mieszkańcy wsi będą tą jedyną grupą społeczną ponoszącą cięŜar tychŜe zadań 

bez moŜliwości uzyskania z tego wymiernych korzyści. Dlatego niezbędne jest przy jednoczesnym 

uzgadnianiu form przestrzennych ujmowanie we wszystkich planach takŜe moŜliwości ich realizacji oraz 

wskazywanie na korzyści, jakie mogą przynosić te rozwiązania. Przyszli uŜytkownicy i wykonawcy tych 

planów muszą być jednocześnie uświadomieni, Ŝe wymogi współczesnej gospodarki wymuszają na 

wszystkich podmiotach dialog, tzn. Ŝe równieŜ oni chcąc osiągnąć jakiekolwiek korzyści muszą dostosować 

się do oczekiwań innych tj. przyszłych partnerów w interesach, klientów, inwestorów etc.  

Korzyści, jakie przynosi poprawa wizerunku miejscowości to: 

- wzrost atrakcyjności miejscowości, 

- zainteresowanie ze strony inwestorów  - inwestują tam, gdzie jest ładnie i czysto - więcej miejsc pracy, 

- wzrost wartości nieruchomości i to nie tylko tej wyremontowanej ale i wszystkich wokół, 

- pojawienie się zainteresowanych kupnem nieruchomości, 

- duma z własnych osiągnięć. 
 

Jeśli chodzi o domy jednorodzinne, są 

one zadbane i wyglądają bardzo 

korzystnie. 

Budynki wielorodzinne, popularne „bloki” 

nigdy nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, 

poza tym  nie pasują do krajobrazu wsi. 

Na szczęście ich stan techniczny jest 

dobry, budynki otoczone są zielenią. W 

latach 80-tych na terenach pomiędzy 

blokami znajdowały się urządzenia dla 

dzieci – huśtawki, piaskownice, obecnie 

zdewastowane.  

Rysunek 14 Zabudowania gospodarcze  

Największym problemem są zabudowania gospodarcze przylegające do budynków wielorodzinnych – część 

wykorzystana na kurniki, gołębniki, czy garaŜe. Zrozumiałe jest, Ŝe takie pomieszczenia są niezbędne dla 

mieszkańców wsi, naleŜałoby jednak pomyśleć o uporządkowaniu terenu i odgrodzeniu zielenią od części 

mieszkalnej.  

 

4.4.2. Parę słów o zieleni  

 

Generalnie problematykę ogrodów omówiono przy temacie środowiska naturalnego. Dodać naleŜy, Ŝe 

wszędzie tam gdzie powstają wątpliwości, co do estetyki danego domu i posesji olbrzymią rolę odgrywa 
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zieleń. Kwiaty w skrzynkach naokiennych, kwiaty w zawieszanych donicach, kwiaty na rusztach na 

elewacjach; wszystko to są działania tak naprawdę najtańsze i najlepsze.  

RównieŜ nasadzenia dzikiej winorośli i rdestu wszędzie tam gdzie chcemy coś zasłonić lub zmniejszyć 

oddziaływanie przestrzenne obiektu są działaniami niedrogimi i godnymi polecenia. 

Stara anegdota architektoniczna mówi, Ŝe rdest jest pocieszeniem architekta, bo jeŜeli nie uda mu się jego 

dzieło to zawsze moŜe na nim zasadzić tę bardzo szybko rosnącą i długo utrzymującą zielone liście roślinę. 

Od strony technicznej naleŜy pamiętać, Ŝe rdest wymaga pomocy w postaci rusztów na pnącza.  

 

4.4.3. Plan miejscowy i katalog architektury 

 

Narzędziem mającym wspierać budowanie i remontowanie we wsi powinien być miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Postulat realizacji takiego planu wiąŜe się jednak z koniecznością 

kontynuacji dialogu i dyskusji ze społecznością lokalną. Plan miejscowy powinien być sformułowany przy 

szczególnie wnikliwej współpracy z mieszkańcami Ernestynowa, a jego dotyczące zabudowy zapisy 

powinny wynikać z rzeczywistych moŜliwości lokalnych inwestorów.  

DuŜo bardziej skutecznym narzędziem niŜ plan miejscowy mogłoby być przygotowanie dla Ernestynowa 

specjalnego wzornika-katalogu i poradnika dotyczącego budownictwa. Poradnik taki powinien zawierać 

czytelne ilustracje umoŜliwiające zastosowanie konkretnych rozwiązań w realizowanych budynkach. 

Skutecznym byłoby wydanie takiego opracowania dla terenu gminy ze wskazaniem elementów 

charakterystycznych lokalnie w obrębach poszczególnych miejscowości. Poradnik czy katalog taki powinien 

być wydany w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami i rzemieślnikami - bowiem to do nich powinno 

naleŜeć realizowanie zapisanych tam projektów.  

Konieczne jest stworzenie lokalnych sił wytwórczych zarówno, jeŜeli chodzi o materiały budowlane o 

charakterze lokalnym jak teŜ i wykonawstwo. Jednoczesne i oczywiste jest szerokie propagowanie 

korzystania właśnie z tych sił a nie "import" sił wytwórczych z czasami bardzo odległych rejonów. Dobrze 

pojęty patriotyzm lokalny jest równieŜ jednym z elementów mających wpływ na odnowę wsi.  

 

 

4.5.  Wizja rozwoju  

 
Nigdy nie było zamiarem projektantów powyŜszego opracowania ukrywanie, Ŝe droga do wprowadzenia 

projektu odnowy wsi w Ŝycie jest drogą bardzo trudną i wymagającą przede wszystkim duŜego 

zaangaŜowania ze strony samych zainteresowanych.  

Istotną kwestią w omawianych cały czas projektach i pomysłach jest prostota ich realizacji i moŜliwie 

minimalne środki konieczne do ich wprowadzenia w Ŝycie. Dlatego teŜ naleŜy: 

• wykorzystać istniejącą zabudowę (układ urbanistyczny), starając się ją zrewitalizować;  

• środki architektoniczne muszą być stosunkowo proste i wynikające z technologii materiału; 
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• stosować materiały rodzime i naturalne: dachówka ceramiczna, naturalnie wypalona, obróbki z blachy 

cynkowej (nie stalowej, ocynkowanej!), okna drewniane, tynki malowane w kolorach stonowanych i 

bliskich naturze etc. 

• zatrudniać rodzimych fachowców; przykładowo rynny plastikowe wykonywane są w odległych 

zakładach produkcyjnych, jakościowo gorsze od cynkowych poprzez ich zastosowanie niszczą lokalne 

rzemiosło, analogicznie dotyczy to pokryć dachowych czy innych gałęzi rzemiosła budowlanego; 

• stosować proste środki wyrazu, znane tradycyjnie jak np. okiennice, podziały w oknach, ruszty na 

roślinność pnącą; 

• zadbać o sprawne funkcjonowanie podstawowych elementów technicznych budynku tj. przede 

wszystkim wszelkiego rodzaju odprowadzeń wody jak rynny, rury spustowe, rzygacze i inne obróbki 

(woda jest głównym wrogiem budynku).  
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Katalog działa ń - planowane przedsi ęwzięcia - opisy, 
szacunkowe kosztorysy i harmonogramy. 

1. Działania 
 
PoniŜsza tabela jest uproszczonym zestawieniem przedsięwzięć i działań związanych z odnową wsi 

Ernestynów przedstawionych w formie opisowej w powyŜszych punktach. 

 

numer planowanego przedsi ęwzięcia:     1  
 
 

opis planowanego przedsi ęwzięcia  wraz z uzasadnieniem: 

 

Budowa placu zabaw   

Teren wyznaczony pod budowę placu znajduje się na obrzeŜu miejscowości, naprzeciwko 

ogródków działkowych. Kilkanaście lat temu w tym miejscu istniał właśnie plac zabaw. Obecnie 

plac porośnięty jest chaszczami.  

harmonogram realizacji  

przygotowanie kosztorysu                                -  2009 

urządzenie placu zabaw                                   - 2010 

wykonanie elementów infrastruktury                 - 2010 

realizacja I etapu robót                                      - 2010 

realizacja pozostałych robót                              - po 2010   

szacunkowy kosztorys  

przewidywane koszty oceniono na podstawie szacunków własnych i materiałów ofertowych   

kosztorys                                                      -   5 000 PLN 

infrastruktura                                                -   7 000 PLN 

plac zabaw                                                   - 50 000 PLN  

realizacja elementów małej archit.               - 14 000 PLN  

(ogrodzenie. ławeczki)                                                  

inne  

przewidywane źródła finansowania przedsi ęwzięcia    

przedsięwzięcie finansowane z budŜetu gminy wiejskiej Złotoryja przy moŜliwym wsparciu z 

funduszu środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 4 Leader, część elementów dostarczona lub wykonana 

przez sponsorów, ponadto część prac przewiduje się zrealizować przy współudziale 

mieszkańców Ernestynowa.  
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numer planowanego przedsi ęwzięcia:      2  

 

opis planowanego przedsi ęwzięcia: 

 

Uporządkowanie terenu wokół świetlicy. 

 W zadaniu tym przewidziano wymianę nawierzchni drogi dojazdowej do świetlicy, renowację 

trawnika, realizację ciągów pieszych na terenie działki przy świetlicy, nasadzenia drzew i 

krzewów.   

         harmonogram realizacji  

sporządzenie kosztorysu                                   -  2010 

realizacja                                                           -  2011-2012 

szacunkowy kosztorys  

 

przewidywane koszty oceniono na podstawie szacunków własnych  

 

dokumentacja techniczna                            -   5  000 PLN  

droga dojazdowa                                         -  20 000 PLN 

renowacja trawników                                        3 000 PLN  

nasadzenia drzew i krzewów                       -   3 000 PLN  

 

przewidywane źródła finansowania przedsi ęwzięcia    

 

przedsięwzięcie finansowane z budŜetu gminy wiejskiej Złotoryja przy moŜliwym wsparciu z 

funduszu środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 4 Leader. 
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numer planowanego przedsi ęwzięcia:      3 
 

opis planowanego przedsi ęwzięcia  wraz z uzasadnieniem  

 

Rozbudowa terenu boiska wiejskiego poprzez montaŜ siedzisk dla widzów i zawodników oraz 

wyposaŜenie boiska w niezbędną infrastrukturę techniczną tj. urządzenia sportowe (bramki, 

słupki, elementy konserwacyjne i montaŜ oświetlenia. Boisko razem ze świetlicą i 

zagospodarowanym terenem wokół jest jednym z elementów mogących pobudzić inicjatywę 

mieszkańców. W tym wypadku chodzi o niezwykle silne  oczekiwania ze strony mieszkańców 

wobec działań w tym kierunku oraz gotowość do współuczestniczenia w ich realizacji.  

 

harmonogram realizacji  

 

przygotowanie dokumentacji technicznej             - 2011 

wykonanie elementów infrastruktury                    -2013 

montaŜ urządzeń i prace wykończeniowe           - 2014 

zagospodarowanie otoczenia  

i montaŜ oświetlenia                                              -2013 -2015 

 

szacunkowy kosztorys  

przewidywane koszty oceniono na podstawie szacunków własnych  

dokumentacja techniczna                      -10 000 PLN 

infrastruktura                                          - 6 000 PLN 

wyposaŜenie                                          - 6 000 PLN 

oświetlenie płyty boiska                         -48 000 PLN 

 

 

przewidywane źródła finansowania przedsi ęwzięcia    

 

przedsięwzięcie finansowane z budŜetu gminy wiejskiej Złotoryja przy moŜliwym wsparciu z 

funduszu środków pochodzących z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

część elementów dostarczona lub wykonana przez sponsorów, ponadto część prac 

przewiduje się zrealizować przy współudziale mieszkańców Ernestynowa.  
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numer planowanego przedsi ęwzięcia:      4 

 

opis planowanego przedsi ęwzięcia  wraz z uzasadnieniem  

 

Remont ci ągów ulicznych  

remonty i przebudowy dotyczące ulic i podjazdów, chodniki i oświetlenie   

 

harmonogram realizacji  

 

działania na lata  2011 - 2016 

 

szacunkowy kosztorys  

nie szacowano kosztów   

 

 

przewidywane źródła finansowania przedsi ęwzięcia    

 

przedsięwzięcie jest zadaniem gminy Złotoryja przy moŜliwości uzyskania środków 

pomocowych   
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numer planowanego przedsi ęwzięcia:      5 

 

opis planowanego przedsi ęwzięcia  wraz z uzasadnieniem  

 

Remonty budynków mieszkalnych i gospodarskich  

 

przedsięwzięcia własne mieszkańców i inwestorów prywatnych, koordynowane jednak przy 

pomocy dokumentów projektowych stworzonych przy współudziale gminy (plan miejscowy, 

katalog architektury etc.)    

 

działania te mają na celu poprawę wizerunku miejscowości      

 

harmonogram realizacji  

 

od 2010 

 

szacunkowy kosztorys  

 

nie szacowano  

 

przewidywane źródła finansowania przedsi ęwzięcia    

przedsięwzięcie finansowane głównie przez samych zainteresowanych przy moŜliwości 

uzyskiwania róŜnorodnych środków pomocowych i przy wsparciu logistycznym gminy 

Złotoryja   
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numer planowanego przedsi ęwzięcia:      6 

 

opis planowanego przedsi ęwzięcia  wraz z uzasadnieniem  

 

Budowa tablicy informacyjnej  

 

Przedsięwzięcie polega na budowie zadaszonej tablicy informacyjnej zawierającej zwięzłe 

dane, w kilku językach,  dotyczące historii i kultury miejscowości, stałą wystawę zdjęć 

historycznych i informacje lokalne.  

 

Tablica powinna być wykonana w centrum wsi i stać się zarówno forum mieszkańców, 

szczególnie w zakresie odnowy wsi jak teŜ informacją dla osób odwiedzających Ernestynów 

lub przejeŜdŜających. 

 

harmonogram realizacji  

wykonanie tablicy                                 - 2010 

 

szacunkowy kosztorys  

 

przewidywane koszty oceniono na podstawie szacunków własnych    

 

łącznie                                                         - 2 000 PLN 

 

przewidywane źródła finansowania przedsi ęwzięcia    

 

przedsięwzięcie będzie finansowane przez gminę wiejską Złotoryja , przy wsparciu 

mieszkańców Ernestrynowa oraz moŜliwym udziale środków pomocowych UE 
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numer planowanego przedsi ęwzięcia:      7 

 

opis planowanego przedsi ęwzięcia  wraz z uzasadnieniem  

 

Organizacja święta miejscowo ści  

 

wyznaczenie przybliŜonej daty, uzgodnienie z wszystkimi mieszkańcami oraz organizacja 

cyklicznej imprezy będącej świętem Ernestynowa,  

cele:  

działania integracyjne, pielęgnacja dziedzictwa kulturowego oraz marketing miejscowości  

promowanie sportu 

harmonogram realizacji 

 

rozpoczęcie - 2010 

szacunkowy kosztorys  

nie szacowano  

przewidywane źródła finansowania przedsi ęwzięcia    

 

koszty przedsięwzięcia ponoszą przede wszystkim uczestnicy i ewentualni sponsorzy, 

moŜliwe wsparcie gminy Złotoryja i ewentualne uzyskanie środków z innych funduszy  
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numer planowanego przedsi ęwzięcia:      8 

 

opis planowanego przedsi ęwzięcia  wraz z uzasadnieniem  

 

Wydanie folderu reklamuj ącego miejscowo ść i zawieraj ącego  podstawowe dane, część 

historyczną , informacyjną jak równieŜ zawierającego oferty inwestycyjne na terenie wsi i jej 

okolicy. 

cel: 

konieczność prowadzenia marketingu wsi, pozyskanie inwestorów i poprawa wizerunku wsi      

 

 

harmonogram realizacji  - 2013 

 

 

szacunkowy kosztorys  

 

projekt i wydanie folderu w ilości ok. 2 000 szt.               - 3 000 PLN  

 

przewidywane źródła finansowania przedsi ęwzięcia    

 

koszty przedsięwzięcia ponoszą przede wszystkim uczestnicy i ewentualni sponsorzy, 

moŜliwe wsparcie gminy Złotoryja i ewentualne uzyskanie środków z innych funduszy     
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numer planowanego przedsi ęwzięcia:      9 

 

opis planowanego przedsi ęwzięcia  wraz z uzasadnieniem  

 

ZałoŜenie i prowadzenie strony internetowej wsi  i zawierające dane podobne jak w 

folderze tj.: część historyczną , informacyjną jak równieŜ oferty inwestycyjne na terenie wsi i 

jej okolicy oraz informacje bieŜące.   

 

cel: 

konieczność prowadzenia marketingu wsi, pozyskanie inwestorów i poprawa wizerunku wsi 

 

 

harmonogram realizacji    -2010 

 

 

szacunkowy kosztorys  

 

koszt  wykonania strony przy uzyskaniu domeny np. od gminy  - 500 PLN   

 

 

przewidywane źródła finansowania przedsi ęwzięcia    

 

ewentualni sponsorzy, moŜliwe wsparcie gminy Złotoryja i ewentualne uzyskanie środków z 

innych funduszy     
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numer planowanego przedsi ęwzięcia:      10 

 

opis planowanego przedsi ęwzięcia  wraz z uzasadnieniem  

 

promocja naturalnego i ekologicznego ogrodnictwa  

 

ze względu na wytyczenie celów związanych z ochrona środowiska naturalnego i wskazaniem 

naturalnej gospodarki rolniczej i ogrodniczej jako jednej z metod wdraŜania tych celów w Ŝycie 

proponuje się działania w zakresie: 

- organizacja konkursu na najpiękniejszy wiejski - naturalny ogród 

- stworzenie, przy udziale specjalistów, regulaminu konkursu 

- wyznaczenie atrakcyjnych nagród  

 

 

harmonogram realizacji  

 

rozpoczęcie - 2012 

 

 

szacunkowy kosztorys  

nie szacowano  

 

 

przewidywane źródła finansowania przedsi ęwzięcia 

 

koszty przedsięwzięcia ponoszą mieszkańcy  i ewentualni sponsorzy, moŜliwe wsparcie 

gminy Złotoryja i ewentualne uzyskanie środków z innych funduszy     
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numer planowanego przedsi ęwzięcia:      11 

 

opis planowanego przedsi ęwzięcia  wraz z uzasadnieniem  

 

opracowanie i wdro Ŝenie programu pracy świetlicy wiejskiej  

uwzględnienie lokalnych uwarunkowań, tradycji,  

 

celowa praca z dziećmi mająca na celu wzmocnienie lokalnego patriotyzmu i przywiązania do 

swojej miejscowości; 

 

pielęgnowanie tradycji, kultury, zwyczajów    

 

 

harmonogram realizacji  

 

rozpoczęcie - 2010 

 

 

szacunkowy kosztorys  

 

nie szacowano  

 

 

przewidywane źródła finansowania przedsi ęwzięcia 

 

koszty przedsięwzięcia ponoszą mieszkańcy  i ewentualni sponsorzy, moŜliwe wsparcie 

gminy Złotoryja i ewentualne uzyskanie środków z innych funduszy     
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2.  Wizje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 15. Stan aktualny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16. Wizja 
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Rysunek 17. Stan aktualny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 18. Wizja 
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Rysunek 19. Stan aktualny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 20. Wizja 
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HISTORIA PRAC NAD PROGRAMEM 

1. Spotkanie z Rad ą Sołeck ą 
 

Odbyło się w Urzędzie Gminy Złotoryja. W spotkaniu uczestniczyła pani Wójt, przedstawiciele rad sołeckich 

Ernestynowa i Prusic. 

Na zebraniu członkowie rady zostali zaznajomieni z ideą programu odnowy wsi, dostali ankiety, które mieli 

rozdać wśród mieszkańców oraz sami jako pierwsi wypełnili ankiety. 

 

Radni zostali zobowiązani do rozdania ankiet, następnie zebrania ich i przekazania pani Wójt w terminie do 

16 czerwca. Sołtys wsi Ernestynów pani Maria Domańska podjęła się takŜe zawiadomienia mieszkańców o 

spotkaniu w sprawie odnowy wsi. Termin spotkania wyznaczono na 23 czerwca w kaplicy w Ernestynowie 

(miejscowość nie posiada świetlicy, własnego miejsca spotkań)  

2.  Spotkanie z mieszka ńcami 
 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, spotkanie 

odbyło się 24 czerwca o godzinie 17 w kaplicy. 

Na początku pani Wójt przywitała wszystkich i 

wytłumaczyła, czemu słuŜy program odnowy wsi. 

Potem pan Jacek Więckowicz, dyrektor biura 

Regioplan, zaprezentował jak wygląda odnowa wsi w 

innych krajach i wyjaśnił poszczególne etapy 

programu. 

 

 Następnie pani Małgorzata Bartyna, jeden z 

projektantów pracujących przy programie, przedstawiła 

wyniki ankiet rozprowadzonych wcześniej wśród 

mieszkańców i razem z nimi próbowała 

przeanalizować sytuację w miejscowości, odpowiadała 

na ich pytania i wątpliwości. 

 

Na końcu została wyłoniona wśród mieszkańców 

grupa robocza, do której naleŜy pani sołtys Maria 

Domańska, a takŜe młodzi ludzie: 

• Tomasz Kozłowski, 

• Magda Stachera, 

• Arkadiusz Krzysztan, 

• Małgorzata Olszak. 
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3.  Pierwsze spotkanie z grup ą robocz ą  
 

Pierwsze zebranie odbyło się 8 lipca. Najpierw 

wspólnie w grupie zrobiono analizę SWOT dla 

Ernestynowa.  

Przy okazji rozmowy na temat mocnych i 

słabych stron okazało się, Ŝe Ernestynów 

posiada kilka cech wyróŜniających miejscowość 

spośród innych, a nikt z mieszkańców wcześniej 

o tym nie wspomniał np.: sukcesy młodych ludzi 

w sporcie czy wiatraki.  

 

Rysunek 21 Spotkanie z grup ą robocz ą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 22.  Wycieczka po miejscowosci 

Rysunek 23. Pan Stefan Simlat i jego wiatrak   

 

Po analizie SWOT pracownicy Regioplanu i 

grupa robocza wybrali się na wycieczkę po 

miejscowości.  Pan Stefan Simlat który 

konstruuje wiatraki, był tak miły, Ŝe pokazał 

wnętrze jednego ze swoich wiatraków. 

Na boisku miejscowa druŜyna „Polonii” 

rozgrywała mecz, w ramach rozgrzewki 

przed corocznym meczem „o puchar Wójta”. 

Jak widać na zdjęciu, rośnie juŜ następne 

pokolenie sportowców. 

Rysunek 24 Nowe pokolenie sportowców Ernestynowa 
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4. Drugie spotkanie z grup ą robocz ą  
 
Odbyło się 29 sierpnia. Przedstawione zostały wykonane analizy – uwarunkowań zarówno w formie 

tekstowej jak i rysunkowej. Rozmawiano na temat kierunków rozwoju Ernestynowa. W spotkaniu 

uczestniczyła równieŜ właścicielka Deupoplantu – gospodarstwa rolnego, które funkcjonuje na terenach 

byłego PGRu. 

5. Prezentacja projektu 
 
Prezentacja projektu odbyła się 3 listopada na spotkaniu z mieszkańcami Ernestynowa. 
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