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Opis planowanych do realizacji zadań
wraz z uzasadnieniem
dla wsi Raszów

Raszów, sierpień 2004 rok

1. Wstęp
Wieś Raszów to łańcuchowa wieś malowniczo położona w dolinie Bystrka, w północnozachodniej części Gminy Kamienna Góra, otoczona od zachodniej części Rudawskim Parkiem
Krajobrazowym, a od strony północno-wschodniej Górami Lisimi. Historia jej powstania sięga aż
XIII wieku, już wtedy Raszów był dużą osadą z kościołem.
Teren wsi to obszar górski położony na wysokości od 490 do 580mnpm otoczony
od zachodu lasami bukowymi, a od północy sosnowymi. Przez wieś przechodzi żółty szlak
turystyczny oraz czerwony i niebieski szlak rowerowy. Przez wieś przebiega droga powiatowa nr
3474D. Obszar wsi wynosi 790 ha, zamieszkuje ją 434 osoby.
Na obszarze sołectwa znajduje się kompleks łąk położonych pomiędzy górą Szubieniczną, a
Czubatą obejmujący podmokłe łąki i rozlewiskach potoku oraz jałowe łąki na eksponowanych
stokach bezimiennego wzgórza. Występują tu bogate obszary wielu roślin chronionych, m.in.:
kruszczyka błotnego, storczyka szerokolistnego, gółki długoostrogowej, listery jajowatej, storczyka
bzowego i rojnika pospolitego oraz stanowiska rzadkich roślin: turzycy dawala, świbki błotnej,
bobrka trójlistkowego i dziewięciomika błotnego. W dolinie Bystrka występuje derczyk i
świerszczak.
Oprócz bogatej gamy roślin we wsi znajdują się również zabytki kultury, między innymi
kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (pierwotnie parafialny św. Piotra i Pawła). Jest
to budowla późnogotycka, wzmiankowana w 1305 roku, w obecnej formie wzniesiona w II
połowie XV wieku, restaurowany w XIX wieku i w 1953 roku. Wnętrze nakryte czteroprzęsłowym
sklepieniem krzyżowym z dostawioną od południa w 1527 roku kaplicą grobową Schaffgotschów.
W jej wnętrzu zachował się najcenniejszy na tym terenie zespół renesansowej i manierystycznej
rzeźby nagrobnej oraz szereg nagrobków i epitafiów z XVI-XVII wieku.
Wysokiej klasy dziełem w grobowcu jest renesansowy marmurowy nagrobek przyścienny.
Ponadto na ścianach kaplicy można obejrzeć renesansową płytę nagrobną hrabiego von Tschernina
oraz pięć płyt nagrobnych i jednocześnie epitafiów członków rodziny Schaffgotschów z XVI-XVII
w.
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Grobowiec rodziny Schaffgotschów
Innym cennym zabytkiem jest założenie pałacowo - parkowe z 1766r, w którym
do niedawna zlokalizowana była szkoła. W wyniku przebudów w XIX i XX w pałac w znacznym
stopniu utracił cechy stylowe.
We wsi stoi "zanurzony" w ziemi po ramiona krzyż pokutny z rytem topora. W XIX wieku
działała kopalnia pirytu "Gustav". Do obiektów zabytkowych można zaliczyć również wiele
budynków mieszkalno-gospodarczych, między innymi budynki nr 41 i 47.
W chwili obecnej we wsi da się zauważyć ruch w budownictwie mieszkaniowym
jednorodzinnym, powstaje wiele nowych budynków. Również stare budynki są odnawiane,
remontowane i modernizowane. Wieś rozbudowywuje się. We wsi osiedlają się nowi mieszkańcy,
jej liczebność ma tendencję wzrostową.
Naturalnym dążeniem mieszkańców wsi jest chęć poprawienia warunków i standardów
życia. Coraz większe zainteresowanie wykazują mieszkańcy imprezami sportowo - rekreacyjnymi,
festynami oraz rozwojem agroturystyki i turystyki pieszo-rowerowej.
Propagując i uaktywniając postawę: “w zdrowym ciele zdrowy duch” wychodzimy
naprzeciw szansie jaką daje Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” dla pozyskania funduszy na budowę
pawilonu szatniowo-sanitarnego z salą na 50 osób wraz z infrastrukturą techniczną
i komunikacyjną – świetlicy wiejskiej przy boisku sportowym w Raszowie.
Opracowana w 1997 roku Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego gminy
Kamienna Góra „Kamienna Góra 2000 plus”, która obejmuje horyzont czasowy do 2010 roku,
formułuje sześć celów strategicznych, które powinny zapewnić trwały i wielofunkcyjny rozwój
gminy. Jednym z podstawowych jest cel następujący: „Nowa infrastruktura społeczna w gminie.
Odpowiadający standardom europejskim stan bazy mieszkaniowej oraz warunki dla pełnego
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rozwoju fizycznego, intelektualnego i kulturalnego mieszkańców.” Należy realizować między
innymi takie projekty, które stworzą mieszkańcom warunki do uprawiania sportu i rekreacji,
rozwijają aktywne formy wypoczynku, pozwolą na zagospodarowanie wolnego czasu w sposób
kulturalny i sprzyjający rozwojowi intelektualnemu. Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego z
salą na 50 osób wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – świetlicy wiejskiej przy boisku
sportowym w Raszowie wpisuje się w cele i projekty, które zostały określone w Strategii
„Kamienna Góra 2000 plus”.
Tworząc niniejszy „Opis planowanych zadań do realizacji” liczymy, że stanie się on
skutecznym narzędziem sterowania rozwojem wsi Raszów, wyznaczać będzie kierunki i działania,
których realizacja przyczyni się do polepszenia jakości życia jej mieszkańców.
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