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ANALIZA ZASOBÓW 
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z  nią obszaru, które mogą być 

wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. 

Zwrócić uwagę na elementy specyficzne  i rzadkie (wyróżniające wieś).  Opracowanie: Ryszard Wilczyński 

 
Rodzaj zasobu 

 
Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje 

Znaczenie  
zasobu 

Ma
łe 

D
u
ż
e 

wyróżniają
ce 

Przyrodniczy 

walory krajobrazu, rzeźby 
terenu 

Wieś położona wśród pół, w dolinie Koiszkówki, 
otoczona pagórkami z dobrymi punktami 
widokowymi na Karkonosze i m. Legnica 

       x 

stan środowiska Dobry        x        

walory klimatu Klimat łagodny, najcieplejszy region Polski 
       x        

walory szaty roślinnej Wieś położona wśród pól, roślinności zielnej, 
dominuje roślinność segetalna, kilkadziesiąt 
pomnikowych drzew w wiosce, przede wszystkim lipy.  
Obręb Raczkowa, podobnie jak cała gmina, ma 
najniższy stopień lesistości w regionie i powiecie  

      x  

cenne przyrodniczo obszary 
lub obiekty 

Skupiska róży francuskiej objętej ochroną, duża ilość 
drzew ponad 100 letnich lip o wymiarach 
pomnikowych. Uznane Uchwałą RG Pomniki przyrody 
(wierzba krucha) wzdłuż rowu u podnóża Góry 1-maja 
od strony wioski. Użytek ekologiczny „Dębowa dolina 
Koiszkówki” między Raczkową a Koiszkowem. 
Pojedyncza grusza na Strażniku jako przykład starej, 
poniemieckiej odmiany.  

       x  

świat zwierzęcy (ostoje, 
siedliska) 

Duża populacja dzików, saren, bażanty kuropatwy 
(gatunek ginący w skali kraju, związany z siedliskami 
agrarnymi bogatymi w miedze), lęgowe żurawie, 
sowy: uszatka i puszczyk oraz historycznie stanowiska 
ginących w skali kraju sów: pójdźka i płomykówka), 
nietoperze.  Siedliska płazów, w tym traszki 
grzebieniastej i zwyczajnej, rzekotki drzewnej, 
ropuchy zielonej i szarej oraz kumaka nizinnego. 
Potencjalne siedliska prostoskrzydłych.  

      x 
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wody powierzchniowe (cieki, 
rzeki, stawy) 

Rzeki Koiszkówka i Wierzbiak, dwa małe stawy. Sieć 
rowów melioracyjnych stale prowadzących wodę. 
Źródlisko na zboczu Góry 1- maja  

       x 

wody podziemne Obszar poza zasięgiem GZWP       x   

gleby Klasy gruntu od II do VI       x   

kopaliny Udokumentowane złoża gliny i żwirów        x   

walory geotechniczne     

Kulturowy 

walory architektury  (rodzaj 
zabudowy) 

- wieś z zabudową przydrogową przebiegającą w 
kierunku wschód – zachód 
- dominuje budownictwo jednorodzinne oraz 
przedwojenne 
- pozostałości zabudowy folwarcznej z dobrze 
zachowywanym fragmentem górnej części wrót na 
bramie wjazdowej vis a vis przystanku w centrum wsi. 
- zabytkowy budynek mieszkalny gdzie mieściła się 
pierwsza szkoła w chwili obecnej przekształcony na 
mieszkania 

      x  

walory przestrzeni wiejskiej 
publicznej (zabudowa zwarta 
lub rozproszona) 

Zaplecze sportowe z  remizą strażacką, boisko 
wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia, zakątek różany, 
siedziba fundacji FOPiT GOBIT z tradycyjnymi jurtami 
mongolskimi, wiatą rekreacyjną 

   

elementy krajobrazu 
(wzniesienia, aleje itp.) 

Punkty widokowe na górze Strażnik i górze 
Kiernickiego, pozostałości alei lipowej, zabytkowa 
droga z kostki brukowej, dolina Koiszkówki pomiędzy 
Raczkową i Koiszkowem 

       x 

walory przestrzeni wiejskiej 
prywatnej 

Zadrzewienia i estetyczne ogrody, zadbane posesje 
prywatne 

     x  

zabytki i pamiątki historyczne - budynek starej remizy strażackiej z typową wieżą do 
suszenia węży  
- pałac w Raczkowej przekształcony na lokale 
mieszkalne 
- pozostałości zabudowy folwarcznej (brama 
wjazdowa) 
- Maślana droga 
- ruiny spalonej szkoły 

     x 

 
 

 

osobliwości kulturowe     

miejsca, osoby i przedmioty 
kultu 

- krzyż przydrożny granitowy z tabliczką 
upamiętniającą ofiary II wojny światowej oraz posąg 
Madonny 
- pomnik upamiętniający założycieli straży pożarnej i 
żołnierzy niezłomnych przy remizie strażackiej 

   

święta, odpusty, pielgrzymki Pielgrzymkowy szlak św. Jakuba (Droga królewska –
Via regia) 

  x 
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tradycje, obrzędy, gwara - spotkania opłatkowe 
- dożynki gminne 
- festyny rodzinne 
- dzień dziecka 
- Mikołajki 
- turnieje i imprezy tematyczne organizowane przez 
Fundacje Ochrony Przyrody i Turystyki FOPiT Gobi 

      x 

legendy, podania i fakty 
historyczne 

- puszczanie wianków w noc Kupały 
- palenie i topienie Marzanny w pierwszy dzień 
wiosny 
- stanowiska archeologiczne pozostałości po osadach 
łużyckich 
- działalność oddziału AK tzw. Grupa Kiernickiego 
- budynek w którym straszy przy stawie hodowlanym 
- tajemnicze morderstwo opisywane w źródłach 
niemieckich przy drodze na Koiszków 

     x 

przekazy literackie Przewodnik „Dookoła Legnicy” E.Wiśniewski, 2019, 
Publikacje IPN, Książki autorstwa A Buckiego „Dobre 
Pole”  

     x  

ważne postacie i przekazy 
historyczne 

 
   

specyficzne nazwy Góra I maja 
Góra Kiernickiego 
Góra Strażnik 
Droga Maślana 
Polanka 
Garbaty most 
Spalona szkoła, 
Lasek Kisielowskiego 

     x 

 

specyficzne potrawy - ziemniaki z parnika   
    x       

 

produkty lokalne i regionalne - nalewki ziołowe i przetwory z dzikiej róży 
      x 

 

dawne zawody Wcześniej wieś typowo rolnicza uprawa roślin i 
hodowla zwierząt, dawne zawody we wsi 
- kowal 
- wikliniarstwo 
- gorzelnictwo  
- stelmach 
- tkactwo 
- szewc 
- stolarstwo 

    x  

 

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę 
mieszkaniową 

Liczne działki pod zabudowę, miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 

          x  

działki rekreacyjno -  
   



6 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Raczkowa w Gminie Legnickie Pole 

letniskowe 

działki pod zakłady usługowe i 
przemysł 

 
   

działki gminne na cele 
społeczne 

Teren rekreacyjny z boiskiem sportowym, inne do 
zainwestowania ( skrzyżowania dróg gruntowych np. 
na Gniewomierz i na Czarnków) 

     x 

pustostany mieszkaniowe Kilka opuszczonych domów      x   

pustostany poprzemysłowe  
   

tradycyjne nie użytkowane 
obiekty gospodarskie (stodoły, 
spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) 

- stodoły po zabudowie folwarcznej, prywatne 
częściowo użytkowane,  

     x   

miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Jest obejmuje całą miejscowość  
      x      

inne - Jurty mongolskie, wiata i miejsce na ognisko 
- Ranczo 13 paintball      x 

 

Infrastruktura społeczna 

place publicznych spotkań, 
festynów 

Plac przy zapleczu rekreacyjno sportowym, plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko, krzyż – miejsce 
spotkań ”majówkowych” 

     x 

sale spotkań, świetlice, kluby Zaplecze sportowe (świetlica) 
     x 

miejsca uprawiania sportu Zaplecze sportowo rekreacyjne, siłownia zewnętrzna, 
boisko, Tor do Ekstreme Trailla (konkurencja 
westernowa) przy jurtach, tor łuczniczy do łucznictwa 
tradycyjnego 

     x 

miejsca rekreacji Zaplecze sportowo rekreacyjne, plac zabaw, boisko 
     x 

ścieżki rowerowe, szlaki 
turystyczne 

Szlaki turystyczne 
- szlak św. Jakuba,   
- szlak dookoła Legnicy 
- szlak bitwy legnickiej 
- szlak czterech bitew 

      x     

szkoły     

przedszkola     

biblioteki     

placówki opieki społecznej  
   



7 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Raczkowa w Gminie Legnickie Pole 

placówki służby zdrowia     

Infrastruktura techniczna 

wodociąg infrastruktura wodociągowa       x   

Kanalizacja i inne rozwiązania Infrastruktura kanalizacyjna 
      x   

drogi (nawierzchnia, 
oznakowanie oświetlenie) 

Kostka brukowa, oświetlenie drogi powiatowej 
głównej i bocznych gminnych w słabym stopniu       x   

chodniki, parkingi Chodnik wzdłuż drogi, parking przy zapleczu 
sportowym 

      x   

przystanki Dwa przystanki autobusowe: stara i nowa wiata 
      x   

Dostęp do technologii 
teleinformatycznych 

Sieć światłowodowa w budowie 
Sieć teleinformatyczna naziemna, Internet słaby            x  

telefonia komórkowa Zasięg zróżnicowany raczej słaby       x   

inne     

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile? ) W rolnictwie, transporcie, firmach usługowych 
     x   

znane firmy produkcyjne i 
zakłady usługowe. i ich 
produkty 

- Usługi transportowe Dark – Trans 
- Sklep spożywczy 
- HAVAC serwis i montaż klimatyzacji 
- Instalatorstwo sanitarne 
- Zakład stolarski 
- Gaśnice-Serwis P.Poż 

    x       

gastronomia     

miejsca noclegowe     

gospodarstwa rolne (liczba) Kilkanaście gospodarstw rolnych od kilku do kilkuset 
ha 

     x   

uprawy hodowle Uprawy zbóż i roślin okopowych      x   

możliwe do wykorzystania 
odpady produkcyjne 

 
   

zasoby odnawialnych energii Panele solarne i fotowoltaniczne na zabudowaniach 
prywatnych 

     x   

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane przez 
gminę (np. fundusz sołecki) 

Fundusz sołecki  średnio 26000zł 
Inicjatywa lokalna      x  

środki wypracowywane (np. 
projekty) 

Praca społeczna mieszkańców 
       x 

https://www.zumi.pl/1841753,Gasnice-Serwis_P.Poz_Wladyslaw_Kostun._Firma_Autoryzowana_GZWM__BOXMET_Piskorzow,Raczkowa,firma.html
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Środki  rzeczowe     

inne Pozyskiwane przez organizacje pozarządowe 
      x  

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Liczba mieszkańców 297       x  

Autorytety i znane postacie we 
wsi 

K. Strynkowski  
A. Kostuń 

      x  

Krajanie znani w regionie, w 
kraju i zagranicą 

 
   

Osoby o wyjątkowej wiedzy 
lub umiejętnościach ważnych 
dla sołectwa, m.in. 
informatycznych 

K. Strynkowski - przyrodnik 

      x  

Przedsiębiorcy, sponsorzy Podmioty działające na terenie wsi       x   

Organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne 

- Ochotnicza Straż Pożarna 
- Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki 
FOPiT GOBI 
- Stowarzyszenie Raczkowa 
- Nieformalne grupy wolontariuszy 

     x 

Zespoły artystyczne, twórcy  
   

Kontakty zewnętrzne (np. z 
mediami) 

Współpraca z dziennikarzami lokalnych mediów …. 
Piotr Krzyżanowski, Wojciech Obrembski, Lidia 
Sadowska …   

     x   

Współpraca zagraniczna i 
krajowa 

Współpraca z Ambasadą Mongolii, Współpraca z 
Międzynarodową Federacją Łucznictwa Konnego        x  

Aktywność sołectwa (imprezy i 
wydarzenia cykliczne, 
działalność edukacyjna, 
działania na rzecz wsi) 

- spotkania opłatkowe 
- dożynki gminne 
- festyny rodzinne 
- dzień dziecka 
- Mikołajki 
- zabawy andrzejkowe, sylwestrowe i karnawałowe 
- zajęcia świetlicowe dla dzieci 

      x 

Sukcesy sołectwa (nagrody, 
dyplomy itp.) 

Sołectwo roku 2019 - 1 miejsce w powiecie legnickim 
w plebiscycie Mistrzowie Agro Gazety Wrocławskiej      x  

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki Publikacja : Powiat Legnicki Człowiek i Przyroda 
(2018r.) 

      x   

Strony www, inne sposoby 
promocji 

Facebook strony: OSP Raczkowa, Stowarzyszenie 
Raczkowa, Sołectwo Raczkowa, FOPiT GOBI 

 
    x 
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ANALIZA SWOT                                   

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Aktywnie działające organizacje pozarządowe 
(FOPiT GOBI, OSP Raczkowa, Stowarzyszenie 
Raczkowa) - J 
2. Dobrze zagospodarowany kompleks sportowo 
– rekreacyjny -  S 
3. Cykliczne uroczystości/imprezy lokalne  - J 
4. Walory przyrodnicze (starodrzew, róża 
francuska, wierzby kruche)  - T 
5. Liczne szlaki turystyczne przebiegające przez 
Raczkową  -  J 
6. Umiejętność pozyskiwania środków 
zewnętrznych przez organizacje -  B 
7. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt i 
Ekomuzeum Bitwy Legnickiej, Jurty Mongolskie 
- T 
8. Bliskie położenie Legnicy -  J 
9. Atrakcyjne położenie krajobrazowe wsi z 
widokiem na Karkonosze – T 
10. Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Wsi  - B 
11. Ciekawa historia i zabytki wsi – T 
12. Zaangażowana i aktywna grupa liderów – J 
13. Funkcjonujący system komunikacji o 
sprawach wsi – FB  - J 
14. Funkcjonujące podmioty gospodarcze na 
terenie wsi – B 
15. Współpraca z organizacjami z kraju i 
zagranicy przy organizacji imprez – J 
16. Wieś zwodociągowana i skanalizowana - S 
 
 
 
 
 

1. Niski poziom zainteresowania sprawami wsi u 
części mieszkańców (niska frekwencja na 
zebraniach i przy inicjatywach) - J 

2. Niska akceptacja społeczna aktywnych postaw 
- J 

3. Brak komunikacji publicznej - J 
4. Brak bezpiecznych ścieżek rowerowych i 

bezpiecznych szlaków komunikacji z pobliskimi 
miejscowościami - S 

5. Niedostateczna infrastruktura turystyczna - B 
6. Zły stan zabytków - T 
7. Niezagospodarowane nieużytki, zaniedbane 

rowy oraz niektóre wjazdy do posesji i ogródki 
przydomowe - S 

8. Za mało zajęć na świetlicy -  J 
9.  Brak Koła Gospodyń Wiejskich -  J 
10.Słaby zasięg (telefon i internet) -  S 
11.Niewystarczające oświetlenie miejscowości - S 
12.Brak gazyfikacji – S 
13 Niski poziom zadrzewień – T 
14. Słaba promocja wsi w regionie  - B 
15. Brak części chodnika  - S 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Pozyskanie środków na projekty, inicjatywy i 
działania we wsi - B 
2. Rozwój organizacji pozarządowych, np. 
Stowarzyszenia, OSP i Fundacji - J 
3. Wdrożenie Sołeckiej Strategii Rozwoju - J 
4. Odtworzenie KGW – J 
5. Rozwój sieci szlaków rekreacyjnych wokół 
Legnicy  -  J 
6. Promocja oferty wsi tematycznej - T 

1. Brak spójności społeczeństwa i konflikty - J 
2. Starzejące się społeczeństwo we wsi - J 
3. Emigracja młodzieży - J 
4. Zagrożenie obniżenia wód gruntowych ze 
względu na suszę i zmiany klimatu - J 
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ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WSI 

Tożsamość wsi i wartość życia wiejskiego    (+) + 

4 1 

2 - 

Wnioski: obszar mocny i otoczenie mocne 

Zalecenia: wykorzystać mocne strony i szanse rozwojowe w Odnowie wsi 

Standard życia (warunki materialne)     (-) = 

     2 - 

6 - 

Wnioski: obszar słaby a  otoczenie obojętne 

Zalecenia: wyeliminować słabe strony 

Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe)  (+) = 

7 4 

5 4 

Wnioski: obszar bardzo mocny a otoczenie  słabe 

Zalecenia: wykorzystać liczne mocne strony w poszukiwaniu szans w tym obszarze 

Byt (warunki ekonomiczne)    (+) + 

3 1 

2 - 

Wnioski: obszar mocny  i otoczenie mocne 

Zalecenia: wykorzystać silne strony i szanse w procesie Odnowy wsi. 
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Wizja hasłowa 

 Raczkowa – lipowa wieś pełna róż  

 

Wizja opisowa 

Raczkowa to spokojna wieś tonąca w zieleni z widokiem na Karkonosze, 

promująca swoje dziedzictwo przyrodnicze -  róże i lipy. Miejscowość z 

rozwiniętą infrastrukturą, bezpiecznie i wygodnie połączona z pobliską Legnicą. 

Mieszkańcy są zaangażowani w różne aspekty społecznej aktywności i w 

podniesienie  jakości życia wsi. Na terenie Raczkowej znajduje się tętniące 

życiem miejsce rekreacji i spotkań przy świetlicy i remizie. Organizacje 

pozarządowe współpracują ze sobą i pozyskują środki na rozwój sołectwa. 

Raczkowa eksponuje ciekawą historię i tradycje, jej mieszkańcy dbają o swoją 

tożsamość. 

                   

 

PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI 
na okres: czerwiec 2020 – czerwiec 2021 r. 

 

Kluczowy 

problem 

 

Odpowiedź 

 

Propozycja projektu 

Czy nas stać na 

realizację? 

(tak/nie) 

Punkt

acja 

Hierarchi

a 
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(nazwa) Organiza

cyjnie 

Finanso

wo 

 

Co nas 

najbardziej 

zintegruje? 

Powrót do 
zapomnianych 
smaków  

Stworzenie przepiśnika 
mieszkańców 
Raczkowej zakończony 
wspólnym spotkaniem 
z degustacją 
przygotowanych 
potraw 

Tak Tak 3 III 

 

Na czy nam 

najbardziej 

zależy? 

Pokazanie 
wyróżnika wsi - 
róży 

Nasadzenia dzikiej róży 
francuskiej przy 
posesjach prywatnych i 
terenie rekreacyjnym 

Tak Tak 4      II 

 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

Mało warunków 
do aktywności 
seniorów  

Organizacja kawiarenki 
senioralnej wraz z 
prezentacją starych 
pamiątek  

Tak Tak 1     V 

 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

Poprawa 
wizerunku i 
rozpoznawalności 
wsi 

Konkurs na witacz dla 
naszej wsi, następnie 
realizacja projektu 

Tak Nie 
5 

 
    I 

 

Co nam 

przyjdzie 

najłatwiej? 

Wspólna praca 
przy świetlicy 

Założenie łąki kwietnej 
na terenie 
rekreacyjnym  

Tak Tak 2     IV 

 



 

 

PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI Raczkowa 
Wizja: Raczkowa – pachnąca wieś pełna róż 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 

 
1. Cele jakie musimy 
osiągnąć by urzeczy-
wistnić wizję naszej 

wsi 

2. Co nam pomoże osiągnąć cel? 

3. Co nam 
może prze-
szkodzić? 

 
Projekty, przedsięwzięcia 

 jakie wykonamy? Zasoby  
Czego użyje-

my? 

ATUTY 
 Silne strony 

i Szanse  
Co wykorzy-

stamy? 

BARIERY 
Słabe strony 

Co wyeliminu-
jemy? 

Zagrożenia 
Czego  unik-

niemy? 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

Rozwijanie 
tożsamości wsi 

Wieś w 
dolinie 
Koiszkówki 
Skupiska róży 
francuskiej 
Duża 
populacja 
dzików, saren 
Budynek 
starej remizy 
strażackiej  
Punkty 
widokowe 
Fundusz 
sołecki  
Praca 
społeczna 

Walory 
przyrodnicze 
Ośrodek 
Rehabilitacji 
dzikich 
zwierząt 
Atrakcyjne 
położenie 
krajobrazowe 
Ciekawa 
historia i 
zabytki wsi 
Promocja 
oferty wsi 
tematycznej  

Zły stan 
zabytków 
Niski poziom 
zadrzewień  

 
1.Utworzenie i oznakowanie punktów widokowych znajdujących się na wzniesieniach wokół wsi 
2. Dosadzenie róż francuskich na terenie rekreacyjnym i posesjach prywatnych oraz drzew/ lip na 
terenie miejscowości 
3. Spójna identyfikacja wizualna wsi, tabliczki z numerem posesji nawiązujące do wizerunku róży 
4. Stworzenie przepiśnika mieszkańców Raczkowej z tradycyjnymi recepturami i przepisami 
kulinarnymi która w ten sposób uchronimy od zapomnienia 
5. Założenie łąki kwietnej na terenie rekreacyjnym wraz z domkami dla owadów 
6. Opracowanie oferty produktów i usług związanych z wioską różaną 
7. Opracowanie monografii historycznej wsi (legendy, tradycje, typowe nazwy) 
8. Nawiązanie kontaktu z byłymi mieszkańcami Raczkowej 
9. Prowadzenie cyklu spacerów edukacyjnych o tematyce  „Przyroda i historia regionu” 
 
 
 
 
 



 

 

B. STANDARD  ŻYCIA 

Podniesienie 
standardu życia 
mieszkańców  

Świetlica 
Zaplecze 
sportowe 
Teren 
rekreacyjny 
przy świetlicy 
Przystanki 
autobusowe 

Dobrze 
zagospodaro
wany 
kompleks 
sportowo-
rekreacyjny 
Wieś 
zwodociągow
ana i 
skanalizowan
a 
 

Brak 
bezpiecznej 
sieci szlaków 
rowerowych 
Niezagospoda
rowane 
nieużytki i 
rowy 
Słaby zasieg 
telefonii 
Brak 
gazyfikacji 

 
1. Budowa brakującego odcinka chodnika we wsi 
2. Dobudowa zaplecza gospodarczego świetlicy wiejskiej 
3. Dokończenie realizacji projektu sieci światłowodowej 
4. Budowa bezpiecznych ścieżek rowerowych 
5. Rewitalizacja starego przystanku autobusowego 
6. Stworzenie miejsc postojowych przy szlakach turystycznych 
7. Założenie instalacji do gromadzenia i wykorzystania deszczówki  
8. Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy i remizie oraz budynkach prywatnych 
9. Stworzenie miejsca na ognisko z wiatą biwakową na terenie rekreacyjnym przy świetlicy 

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

Wzrost integracji, 
aktywności  i 
zainteresowania 
sprawami wsi 
mieszkańców  

Stowarzyszen
ie Raczkowa  
Fopit Gobi 
OSP Grupy 
nieformalne 
Teren 
rekreacyjny z 
boiskiem 
sportowym  
Fundusz 
sołecki 
Praca 
społeczna 
mieszkańców 
 

Aktywnie 
działające 
organizacje 
pozarządowe 
Cykliczne 
uroczystości/ 
Imprezy 
wiejskie 
Bliskie 
położenie 
Legnicy 
Zaangażowan
a i aktywna 
grupa liderów 

Niski poziom 
zainteresowa
nia sprawami 
wsi 
Brak 
komunikacji 
publicznej 
Za mało zajeć 
na świetlicy 
Brak KGW 
Starzejące się 
społeczeństw
o wsi 

1. Cykliczne imprezy integrujące mieszkańców 
- festyn rodzinny 
- dzień kobiet 
- mikołajki 
- zabawy taneczne (Sylwester, Zabawa karnawałowa, Andrzejki) 
- turniej łucznictwa historycznego i tradycyjnego 
2. Wzbogacenie oferty zajęć na świetlicy wiejskiej: 
- szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i ppoż. Prowadzone przez OSP Raczkowa 
- prelekcje edukacyjne dla seniorów i młodzieży 
- zajęcia z jogi 
- zajęcia edukacyjne z obsługi komputera i pakietu MS OFFICE 
- warsztaty rękodzielnicze 
3. Założenie Koła Gospodyń Wiejskich 
4. Organizacja kawiarenek senioralnych o różnej tematyce przewodniej 
5. Organizacja wizyt studyjnych  w innych aktywnych wioskach 



 

6. Rozwijanie systemu komunikacji elektronicznej z mieszkańcami 
7.Prowadzenie zebrań wiejskich w sposób aktywizujący mieszkańców 
 
 
 
 
 
 

D. BYT 

Promocja wsi 

Podmioty 
gospodarcze  
Fundusz 
sołecki 
Praca 
społeczna 
mieszkańców 

Funkcjonując
e podmioty 
gospodarcze 
Pozyskanie 
środków na 
projekty wsi 
 

Niedostateczn
a 
infrastruktura 
turystyczna 
Słaba 
promocja wsi 
w regionie 

1. Dodatkowe tablice informacyjne (przystanek, teren rekreacyjny) 
2. Organizacja imprez promujących  wieś (Święto Róży) 
3. Sprzedaż wyrobów własnych na imprezach lokalnych wytworzonych prze Koło Gospodyń i 
Gospodarzy Wiejskich 
4. Konkurs na projekt witaczy we wsi i jego realizacja na podstawie wybranego projektu  
5. Stworzenie i usytuowanie tablicy informacyjnej z planem miejscowości i rozmieszczeniem 
punktów widokowych wokół wsi. 
6. Wydanie mapki w formie papierowej 
7. Promocja miejscowości w mediach społecznościowych 
8.Promocja szlaków turystycznych przebiegających przez wieś i okolice 
9. Opracowanie oferty wsi tematycznej 

 



 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

           

UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 
 


