3. Analiza SWOT
Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Silne strony
-

Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym – bogata flora i fauna, walory
krajobrazowo przyrodnicze
Położenie wsi - baza wypadowa do Karpacza, Lubawki, na Kolorowe Jeziorka
Zakłady usługowo-produkcyjne – usługi instalatorskie, budowlane, transportowe,
produkcja garmażeryjna
Obiekty sportowo-rekreacyjne - płyta boiska
Zorganizowane grupy - Klub Sportowy LZS, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka
Położenie na uboczu – aktywny odpoczynek, spokój, a jednocześnie niedaleko miasta
Kamienna Góra
Możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki
Zabytki (atrakcje) - kościół, krzyż przydrożny, nieczynne wyrobiska złóż kopalin

Szanse
-

Rudawski Park Krajobrazowy
Rozbudowa bazy kulturalno-sportowej
Rozwój agroturystyki i turystyki
Gospodarstwa ekologiczne
Dokształcanie społeczeństwa - szkolenia, kursy
Styk trzech kultur
Euroregion Nysa

Słabe strony
-

Ubogie społeczeństwo
Gleby rolne - słabe
Brak bazy kulturalno - sportowej
Słaba jakość dróg
Nieuporządkowana gospodarka ściekowa
Brak wiary we własne siły
Bezrobocie
Słaba promocja
Słabe zorganizowanie społeczeństwa

Zagrożenia
-

Wzrastające bezrobocie
Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw
Brak wsparcia finansowego

4. Wizja Rozwoju Wsi

Raszów wsią estetyczną z rozbudowaną bazą kulturalno - sportową.

5. Priorytety rozwojowe, cele

PRIORYTET 1 - Tworzenie i modernizacja infrastruktury
CEL 1 – Budowa bazy kulturalno - sportowej
PROJEKTY:
1.1.

Modernizacja płyty boiska sportowego (zrealizowano)

1.2.

Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego ze świetlicą przy boisku

1.3.

Budowa placu zabaw dla dzieci

CEL 2- Rozwój i unowocześnianie turystyki
PROJEKTY:
2.1.

Zorganizowanie i oznaczenie ścieżek rowerowych (zrealizowano)

2.2.

Budowa tablic informacyjnych z mapką o szlaku turystycznym (zrealizowano)

CEL 3 - Unowocześnienie infrastruktury komunikacyjnej
PROJEKTY:
3.1.

Poprawa stanu dróg gminnych i powiatowych

3.2.

Uzupełnienie oświetlenia drogowego (częściowo zrealizowano)

CEL 4 - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
PROJEKTY:
4.1.

Budowa sieci wodociągowej (zrealizowano)

4.2.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej

PRIORYTET 2 - Edukacja i integracja mieszkańców
CEL 1 - Działalność szkoleniowo-edukacyjna
PROJEKTY:
1.1.

Organizowanie szkoleń i kursów dla różnych grup mieszkańców

1.2.

Spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu

1.3.

Organizowanie kursów komputerowych, językowych, itp.

CEL 2 - Działalność integracyjna wśród mieszkańców
PROJEKTY:
2.1.

Organizowanie rodzinnych pikników i festynów wiejskich

2.2.

Organizowanie

spotkań

tematycznych

wynikających

z

tradycji

oraz imprez okolicznościowych
2.3.

Organizowanie turniejów, meczy, rozgrywek sportowych

PRIORYTET 3 - Tworzenie warunków do rozwoju małej przedsiębiorczości
CEL 1 - Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych
PROJEKT:
1.1.

Edukacja mieszkańców tworzących gospodarstwa agroturystyczne

1.2.

Inwentaryzacja kwater agroturystycznych

1.3.

Tworzenie nowych kwater

1.4.

Standaryzacja kwater agroturystycznych

CEL 2 - Rozwój małego biznesu
PROJEKTY:
2.1.

Szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

2.2.

Wykorzystanie zdolności i umiejętności mieszkańców (rękodzieło)

i

obyczajów

6. Harmonogram wdrażania planu

Najważniejsze dla naszej wsi projekty, które są najbardziej pożądane przez mieszkańców,
które powinny być realizowane w pierwszej kolejności określa:
Priorytet 1 - Tworzenie i modernizacja infrastruktury
Ważnym celem dla naszej społeczności jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, jak
również

i

ich

rodzicom,

warunków

do

wspólnego i efektywnego

spędzania

czasu.

Co zaoferujemy dzisiaj naszym dzieciom, to w przyszłości będzie miało wpływ na ich rozwój
zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Dlatego głównym celem będzie:
Cel 1 – Budowa bazy kulturalno - sportowej, w ramach którego projektem wykonywanym w naszej
wsi, przez Gminę Kamienna Góra, będzie:
„Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego z salą na 50 osób wraz z infrastrukturą techniczną
i komunikacyjną – świetlicy wiejskiej przy boisku sportowym”.
Koszt budowy został oszacowany na sumę 743 tys. złotych.
Okres realizacji lata 2005 – 2006.
Budowa placu zabaw dla dzieci zostanie zrealizowana w 2005 roku siłami mieszkańców wsi.
Projekty celu 2 już zrealizowano, co miało pozytywny wpływ na rozwój i reklamę wsi.
Realizacja projektów zawartych w cel 3 wymaga ścisłego współdziałania z władzami gminy jak i
powiatu, ich realizacja będzie przebiegała w dłuższej perspektywie czasu. Rada Sołecka będzie
wnioskować o ich ujęcie w wieloletnich planach inwestycyjnych.
Realizacja

projektów, które zostały do wykonania, określonych w celu 4 rozpocznie się

w najbliższym czasie i będzie wykonywana sukcesywnie. Ich realizacja wymaga zaangażowania się
mieszkańców wsi.

Priorytet 2 - Edukacja i integracja mieszkańców
Projekty zawarte w celu 1 będą realizowane we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i z
Powiatowym Urzędem Pracy. Z chwilą oddania do użytku projektowanej świetlicy wiejskiej będzie

możliwość organizacji niektórych spotkań i szkoleń na miejscu we wsi.
Projekty zawarte w celu 2, są również bardzo ważne, mają duży wpływ na życie wsi i na integrację
mieszkańców. Ich realizacją zajmują się sami mieszkańcy skupieni w Radzie Sołeckiej, w
Stowarzyszeniu LZS i w Kole Gospodyń Wiejskich.
Priorytet 3 – Tworzenie warunków do rozwoju małej przedsiębiorczości
Kolejnymi działaniami, które mogą znacznie wpłynąć na zmianę życia w naszej wsi będą
wszelkie projekty związane z usługami agroturystycznymi oraz rozwojem małego biznesu. Jest to
wielka szansa na poprawę warunków bytowych zarówno pojedynczych gospodarstw jak i całej
społeczności wiejskiej.
Projekty zawarte w celach 1 i 2 będą realizowane w najbliższej przyszłości we współpracy
z odpowiednimi służbami Urzędu Gminy i Powiatowego Urzędu Pracy.

7. Zarządzanie
Za realizację „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem dla wsi Raszów”
odpowiedzialna będzie Rada Sołecka wsi Raszów.

