2. Analiza zasobów sołectwa
Obszary
problemowe
rozwoju

1. Co nas
wyróżnia?

Analiza
co jest?

Diagnoza
jak jest?

-piękne położenie w dolinie
-sam kościół oraz przylegające
Bystrka
tereny zadbane, ale stan obiektów
-zabytkowe obiekty kulturowe:
wymaga remontu
- kościół wzniesiony w XVw
-kaplica grobowa Schaffgotschów
-krzyż pokutny z rytem topora

-zapomniany

-założenie pałacowo parkowe z 1766r

-budynek wymaga remontu
zaniedbany park,

-kopalnia pirytu "Gustav"

-zapomniana

-szlaki rowerowe i piesze

-aktualne i czytelne szlaki

-nowa płyta boiska sportowego

- miejsce sprzyjające rekreacji i
wypoczynkowi

-Stowarzyszenie LZS

-LZS – działalność w zakresie
piłki nożnej, tenisa stołowego i
szachów, współorganizuje
festyny

-Koło Gospodyń Wiejskich

Programy
co wykonać
i w jaki sposób?

Projekty
co konkretnie
wykonujemy?

-zagospodarowanie
terenu przy boisku
sportowym, stworzenie
„Małego Centrum
Kultury i Sportu”,
prężnie działający klub
sportowy LZS i Koło
Gospodyń Wiejskich

-powstanie pawilon
szatniowo-sanitarny ze
świetlicą wiejską przy
boisku wraz
z infrastrukturą
techniczną
i komunikacyjną
-inwestycja będzie
realizowana przez
Gminę

- budowa pawilonu
szatniowo-sanitarnego
ze świetlicą wiejską
przy boisku wraz
z infrastrukturą
techniczną
i komunikacyjną

-odnowiony budynek
kościoła oraz
uporządkowany teren
przy kościele i wokół
krzyża pokutnego

-prace remontowe oraz
porządkowe
mieszkańcy wykonają
we własnym zakresie

-przebudowa muru przy
kościele
-remont dachu i
elewacji kościoła
-odnowienie wnętrza
kościoła

-zagospodarowanie
parku przy pałacu

-prace porządkujące
teren parku wykonają
sami mieszkańcy

-odtworzenie alejek
i trawników, wykonanie
ławek

Plan
jak ma być?

-plac zabaw dla dzieci
-mieszkańcy wykonają -budowa piaskownicy,
przy boisku do siatkówki urządzenia placu
huśtawek, domku
-KGW - współorganizuje festyny
zabaw i uporządkują
i drabinek z drewna
i imprezy związane z obyczajami
teren
i tradycjami pielęgnowanymi
przez mieszkańców
-zadbane obejścia oraz
-mieszkańcy odnowią -malowanie elewacji
budynki mieszkalne i
zniszczone elewacje
-porządkowanie
gospodarcze
budynków,
obejścia
uporządkują podwórza
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2. Jakie funkcje
pełni wieś?

-mieszkaniowe

- stan istniejących budynków
mieszkalnych jest dobry

-edukacyjno – wychowawcze

-funkcje edukacyjnowychowawcze pełni klub
sportowy i Koło Gospodyń
Wiejskich, Rada Sołecka,
rodzina, parafia

-handlowo – usługowe

-funkcjonuje 16 podmiotów
prowadzących działalność
gospodarczą, w tym:
- 2 sklepy
-zakłady usług budowlanych
-zakład produkcji płytek bet.
-zakład produkcji garmażeryjnej
-zakład wyrobu pieczątek

-wieś umożliwia dostęp -pawilon szatniowodo szeroko rozumianej
sanitarny ze świetlicą
kultury, sportu i rekreacji wiejską będzie
miejscem organizacji
imprez kulturalnorekreacyjnych i
sportowych, festynów

-zawody sportowe
-festyny i spotkania
okolicznościowe
-turnieje rozgrywane
między wsiami

-dalszy rozwój
indywidualnego
budownictwa
mieszkaniowego
i poprawa stanu
istniejącego

- przygotowanie
i udostępnienie
terenów pod
budownictwo
mieszkaniowe

-wydzielenie i sprzedaż
działek budowlanych

-usługi agroturystyczne

-na bazie gospodarstw
agroturystycznych
oferować usługi
przyjeżdżającym
turystom

-utworzenie
gospodarstw
agroturystycznych

-nowe miejsca pracy na
terenie wsi

-bardziej rozwinięty
sektor drobnej
przedsiębiorczości

-rozbudowa
istniejących zakładów
dających zatrudnienie
mieszkańcom

-społeczeństwo
zintegrowane,
o wysokim poziomie
kulturalnym
i oświatowym

-integracja
mieszkańców,
podniesienie poziomu
wykształcenia

-organizowanie szkoleń
dla wybranych grup np.
rolników, bezrobotnych
-organizowanie imprez
integrujących

-silne więzi rodzinne
i sąsiedzkie

-zacieśnienie więzi
rodzinnych
i sąsiedzkich

-organizowanie
rodzinnych festynów
wiejskich dla dzieci
i ich rodziców

-słabe wykorzystanie potencjalnie
dużych możliwości rozwoju
agroturystyki

- rolnicze

3. Kim są
mieszkańcy naszej
wsi?

-wieś liczy 434 mieszkańców
-większość ok. 90% to ludność
miejscowa, ok. 10 % to ludność
napływowa
-w wieku produkcyjnym 241
osób, w poprodukcyjnym 45 osób
-dzieci i młodzież do 18 roku
życia - 132 osoby
-minimalna przewaga mężczyzn
218 ( kobiet - 216)

-działalność rolnicza zanika,
coraz mniej ludzi utrzymuje się
z samego rolnictwa
-wykształcenie zawodowe i
średnie
-społeczeństwo niezbyt
zintegrowane, ale silnie związane
ze swoją wsią
-widać coraz większą aktywność
w celu podniesienia standardu
życia we wsi i jej estetyzacji
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4. Co daje
utrzymanie
mieszkańcom?

5. Jak są
zorganizowani
mieszkańcy?

-praca najemna poza wsią
- świadczenia emerytalne
i rentowe
-działalność na własny rachunek
-praca najemna na terenie wsi
-rolnictwo
-tzw. szara strefa

-duże bezrobocie
-spora grupa mieszkańców musi
szukać zatrudnienia poza
miejscem zamieszkania
-brak zainteresowania
prowadzeniem działalności
agroturystycznej

-Rada Sołecka
-organizacje działające dość
-Stowarzyszenie LZS
prężnie
-Koło Gospodyń Wiejskich
-mieszkańcy uczestniczą w
różnych turniejach i zawodach
sportowych rozgrywanych między
wsiami

-godziwe warunki pracy
i płacy w miejscu
zamieszkania lub
w pobliskich
miejscowościach

- rozbudzenie
inicjatyw
w społeczeństwie w
celu szukania nowych
źródeł dochodów

-poprawa warunków
bytowych ludności
poprzez wielofunkcyjny
rozwój wsi w zakresie
turystyki, usług,
rzemiosła
-większe zaangażowanie
w rozwój wsi
i współpraca
w ramach
organizowanych
przedsięwzięć na rzecz
mieszkańców

-rozwój agroturystyki
-rozwój rzemiosła
-powstanie nowych
firm
- organizacja imprez,
w które
zaangażowanych
będzie co najmniej
kilka instytucji
- pozyskiwanie
większej liczby
członków do
istniejących już
organizacji
- angażowanie ludzi
młodych
- pozyskiwanie
wsparcia finansowego
i środków
pomocowych na
rozwój wsi
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-powstanie
producenckich grup
rolniczych
- tworzenie nowych
miejsc noclegowych
-zakładanie własnych
firm

-wspólne prace na rzecz
wsi
-turnieje, mecze,
rozgrywki piłkarskie,
tenis, organizowane
przez LZS
- udział
w szkoleniach
i kursach dotyczących
przekwalifikowania lub
stworzenia własnej
firmy

6. W jaki sposób
rozwiązujemy
problemy?

-zwracanie się do organizacji
działających we wsi, do radnego,
do sołtysa, do gminy

-coraz większa świadomość
-zaangażowanie jak
społeczeństwa i chęć współpracy największej liczy
w ramach istniejących organizacji mieszkańców w
rozwiązywanie
-cieszy coraz większe
problemów wsi
zaangażowania młodych ludzi w
sprawy wsi
- większa pomoc
i zrozumienie ze strony
władz gminy i powiatu

- angażowanie
młodzieży
w organizowane
przedsięwzięcia

-uczestniczenie w
posiedzeniach Rady
Gminy i w zebraniach
wiejskich

- zdobywanie
informacji od władz
gminnych
o planach dotyczących
wsi

-podawanie informacji
na tablicach ogłoszeń

-zwiększenie
informacji dla
mieszkańców
o podejmowanych
działaniach
w ramach istniejących
organizacji

7. Jaki wygląd ma -wieś Raszów to łańcuchowa wieś -zabudowa rozciągnięta wzdłuż
malowniczo położona w dolinie
drogi
nasza wieś?
Bystrka, w północno-zachodniej
części Gminy Kamienna Góra,
otoczona od zachodniej części
Rudawskim Parkiem
Krajobrazowym, a od strony
północno-wschodniej Górami
Lisimi

8. Jak wyglądają
mieszkania
i obejścia?

-zabudowa jednorodzinna
w większości poniemiecka
z budynkami gospodarczymi
-wieś podłączona do wodociągu
gminnego
-kanalizacja sanitarna w postaci
indywidualnych szamb

-stan dróg dostateczny

-wieś zadbana
i estetyczna
-prawidłowo utrzymany
stan nawierzchni dróg

-dopilnowanie
rozpoczęcia prze
Gminę lub Powiat
inwestycji
infrastrukturalnych

-naprawa dróg

-odnowione elewacje
budynków
przeprowadzenie
remontów budynków
- pomoc
w estetyzacji obejść

-konkursy na
najpiękniejszą zagrodę

-budowa nowych
punktów
oświetleniowych,

-chodników nie ma
-wieś oświetlona,
-oświetlenie występuje w części
centralnej wsi
-większa część budynków
mieszkalnych i gospodarczych
jest w dobrym stanie, obejścia są
zadbane
-widać coraz większe
zaangażowanie mieszkańców w
poprawę estetyki posesji, jednak
jest jeszcze sporo miejsc
zaniedbanych
-nieszczelne szamba
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-zadbane
i odnowione domy
-estetyczne obejścia,
ogródki i podwórza
-uporządkowana
gospodarka ściekowa

- uporządkowanie
gospodarki ściekowej

-budowa
przydomowych
urządzeń
oczyszczających

9. Jaki jest stan
otoczenia
i środowiska
naturalnego?

10. Jakie jest
rolnictwo?

-położenie w Rudawskim Parku
Krajobrazowym

-bliskość lasów oraz niewielki
ruch kołowy sprzyja jakości
i czystości powietrza
-czyste powietrze oraz
-brak większych
malownicze położenie
skoncentrowanych źródeł
zanieczyszczeń powodujących
-własne ujęcie wody
degradację środowiska
-zanieczyszczenie powietrza
-bogata flora
powstałe na skutek niskiej emisji
tj. stosowania w gospodarstwach
-zanieczyszczenia występujące na do palenia w piecach c.o. paliwa
skutek nieszczelnych szamb
stałego
-zanieczyszczenie wód płynących
powstające z nieszczelności
szamb przydomowych
-brak u mieszkańców nawyku
segregacji śmieci i odpadów
-indywidualne gospodarstwa rolne -słabe gleby nie pozwalają na
specjalistyczną i wydajną uprawę
-gleby słabe - IV i V klasy
-w większości małe gospodarstwa
-w produkcji roślinnej dominuje
rolne
uprawa zbóż, ziemniaków, a w
produkcji zwierzęcej – hodowla
bydła i trzody chlewnej na własne
potrzeby
-dożynki parafialne
-obyczaje i tradycje są przez
i uroczystości kościelne
mieszkańców pielęgnowane

11. Jakie obyczaje
i tradycje są przez
mieszkańców
-bramy weselne, śmigus-dyngus,
pielęgnowane?
kolędnicy

-środowisko naturalne
jak najmniej
zanieczyszczone

- dbałość o stan
środowiska
naturalnego

-ochrona wartościowych
zespołów i fragmentów
fauny i flory

- uporządkowana
gospodarka ściekowa
co zapewni
odpowiednią ochronę
wód
powierzchniowych
i podziemnych

-uporządkowana
gospodarka ściekowa
-uporządkowana
gospodarka odpadami

-gospodarstwa
ekologiczne
i gospodarstwa
agroturystyczne

-zakładanie
gospodarstw
ekologicznych
i agroturystycznych

-przeprowadzanie akcji
„Sprzątanie świata”
-budowa
przydomowych
urządzeń
oczyszczających

- przeprowadzanie
kursów, szkoleń dla
rolników
-pomoc w zakresie
szukania
alternatywnych źródeł
dochodów dla rolników

-kultywowanie
obchodzonych
uroczystości i świąt
-organizowanie imprez
okolicznościowych
i okazjonalnych

-dzień babci, dzień dziadka, dzień
matki, dzień dziecka, dzień kobiet

- wprowadzenie
segregacji odpadów
w gospodarstwach
domowych

-akcja informacyjna
o celowości segregacji
śmieci w
gospodarstwach
domowych,

-organizowanie imprez
okolicznościowych
oraz festynów
z okazji różnych
rocznic lokalnych,
państwowych i świąt
kościelnych

-dożynki parafialne
i uroczystości kościelne
-bramy weselne,
śmigus-dyngus,
kolędnicy
-dzień babci, dzień
dziadka, dzień matki,
dzień dziecka, dzień
kobiet
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12. Jak wyglądają -komunikacja autobusowa PKS
połączenia
-istnieje sieć telefoniczna
komunikacyjne?

-niedostateczna liczba połączeń
z najbliższą większą
miejscowością Kamienną Górą,
-niezadowalający stan dróg

13. Co
proponujemy
dzieciom
i młodzieży?

-komunikacja
autobusowa PKS
-transport prywatny
uzupełniający
komunikację PKS

-dobry stan nawierzchni -poprawa nawierzchni
dróg
asfaltowych na
drogach

-wnioskowanie o
naprawę nawierzchni
dróg

- wnioskowanie
o szybka budowę
pawilonu szatniowosanitarnego ze świetlicą

-zajęcia w sekcjach
prowadzonych przez klub
sportowy LZS

-klub sportowy LZS prowadzi
zajęcia w zakresie: piłki nożnej,
tenisa stołowego i szachów

-zajęcia w sekcjach
prowadzonych przez
klub sportowy LZS

-imprezy związane z obyczajami
i tradycjami pielęgnowanymi
przez mieszkańców

-odbywają się cykliczne imprezy
sportowe i festyny w plenerze

-imprezy związane z
obyczajami i tradycjami
pielęgnowanymi przez
mieszkańców

-udział w różnych turniejach
i zawodach sportowych
rozgrywanych między wsiami

-brak pomieszczeń szatniowosanitarnych przy boisku bardzo
utrudnia prowadzenie zajęć
-udział w różnych
sportowych dla dzieci i młodzieży turniejach i zawodach
sportowych
-w okresie zimowym
rozgrywanych między
i w przypadku złej pogody brak
wsiami
świetlicy wiejskiej uniemożliwia
organizowanie imprez związanych -zabawy na placu zabaw
z obyczajami i tradycjami
dla dzieci przy boisku
pielęgnowanymi przez
do siatkówki
mieszkańców
-spotkania i kursy
dokształcające
organizowane
w świetlicy
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-utworzenie połączeń -wnioskowanie
komunikacji prywatnej i zachęcanie do
utworzenia połączeń
komunikacji prywatnej

-wybudowanie
pawilonu szatniowosanitarnego ze
świetlicą pozwoli na
rozszerzenie oferty
kulturalno-sportowej
skierowanej do dzieci
i młodzieży

- rozpoczęcie budowy
placu zabaw dla dzieci

-kursy językowe
-powstanie plac zabaw -spotkania z ciekawymi
dla dzieci przy boisku ludźmi
do siatkówki
wykonany przez
mieszkańców
-spotkania i kursy
dokształcające
organizowane
w świetlicy

