
UCHWAŁA NR XLVII/332/2014
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Raszowa na lata 2015-2020”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm1.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan odnowy miejscowości Raszowa” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Rudolf Urban

1] zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072
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Każda praca jest możliwa do wykonania jeśli 
podzielić ją na małe odcinki. 

— Abraham Lincoln 
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1.  Wstęp 

 

Idea Odnowy Wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana             
i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce 
zamieszkania   i wypoczynku, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i 
jakość życia. Jednym z ważniejszych elementów Odnowy Wsi jest opracowanie 
strategicznego dokumentu określającego kierunki rozwoju miejscowości jakim 
jest Plan Odnowy Miejscowości. Specyfika tego dokumentu polega na tym, że 
jest to dokument planowania na najniższym szczeblu, czyli na poziomie sołectwa, 
ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentrujący się na 
prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy 
standardu i jakości życia mieszkańców.                                           

Plan Odnowy Miejscowości Raszowa opracowany został, aby wykorzystać 
szansę, jaką na rozwój wsi dają środki z Unii Europejskiej. 
          Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Raszowa jest obszar tej 
miejscowości. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, 
inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, 
planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem 
i harmonogramem działań. 
Niniejszy plan jest dokumentem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji          
w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Mogą tu być 
dopisywane nowe zadania,  a także może zmienić się kolejność ich realizacji. 
         Plan odnowy miejscowości Raszowa ma pobudzić mieszkańców do 
wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności. Określa najważniejsze 
działania, istotne dla swojego sołectwa, działania, które pomogą rozwiązać 
problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane cele. Ujęte w planie zadania 
społeczność lokalna uznała za realne, możliwe do zrealizowania, przy 
wykorzystaniu środków z budżetu gminy i funduszy unijnych oraz 
zaangażowaniu społecznym. 
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2. Charakterystyka miejscowości 

 

2.1  Położenie 
 

            Sołectwo Raszowa leży w centralnej części województwa Opolskiego,  
w powiecie opolskim, w gminie Tarnów Opolski. Wieś znajduje się w odległości 
17 km od Opola i 12 km od Ozimka. Jednak w samej miejscowości panuje 
spokojna sielankowa atmosfera, ponieważ żaden z wymienionych szlaków 
samochodowych nie przebiega przez samą wieś tylko na jej obrzeżach co czyni 
wieś bardzo atrakcyjną dla turystów chcących odpocząć od zgiełku życia 
miejskiego. 
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2.2  Historia miejscowości 

             Wieś Raszowa usytuowana przy drodze z Ozimka do Krapkowic.                       
Po raz pierwszy wzmianka o tej wsi pojawiła się w dokumentach z dnia 16.IX.1297 
roku, kiedy to biskup wrocławski Jan III, na prośbę dziedzicznego pana Raszowej 
Adama – zwanego Thulecz, przekazał dziesięcinę nowo poświęconego wtenczas, 
kościołowi w Raszowej, do którego dołączył następujące wsie: Raszowa, Mokrodaniec, 
Dobrodębie, Nakło, Krasnołękę i Grabów.                                                            

           Od tej daty aż do początku XVII wieku nie spotykaliśmy żadnych dalszych 
wieści o tej wsi. Wiemy tylko tyle, że były to stulecia burzliwe. Częste wojny, pożary i 
choroby niszczyły dorobek oraz dziesiątkowały ludność. Prawie po dziś dzień 
przetrwała jednak wieść o „wiezysku”. Najstarsi mieszkańcy wiedzą, że nazywano tak 
pagórek użytkowany na południowym zachodzie Raszowej. „Wiezysko” pochodzi od 
wieży. Istotnie w XIII wieku istniała tu wieża zwana także basztą lub strażnicą. Książę 
opolski Bolesław i (1283 – 1313r) mając swoją rezydencję w Opolu, nie tylko umacniał 
swój zamek na „Pasiece”, ale daleko dookoła Opola, na najważniejszych szlakach 
handlowych stawiał specjalne baszty. Nie wiadomo jednak, co stało się z basztą 
Raszowej. Czy ją później spalili obcy wojownicy, czy też sama uległa zniszczeniu. Dziś 
pozostała już tylko nazwa „wiezysko”, ale każde porządne zamczysko, stary młyn czy 
kapliczka przydrożna ma przecież swoją historię lub legendę, a zatem i nasza raszowska 
wieża ją ma. Jedna z legend mówi, iż żyli w tym zamku bardzo niedobrzy ludzie, którzy 
dręczyli uboga ludność tej osady.  Wiezysku, albo dzisiejszej „Zyłowej grobli”, 
przypisano jeszcze inne nieczyste sprawy, bo stary Kuba Jancików, kiedy wracał od 
karczmarza Tygla „naprany” do domu, tak sobie śpiewał: 
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„Na zyłowej grobli, tańcowali 
 dwa diołbli, jak potańcowali, 

 to sie popijali”. 

Według urbarza z 1618 roku w Raszowej mieszkało: 10 kmieci, 2 młynarzy, 5 
ogrodników na 16 czynazowych łanach. W 1783 roku było tu 11 kmieci, 7 zagrodników, 
6 chałupników i 37 chałupników zagonowych. W 1829 roku było w Raszowej 60 
domów mieszkalnych, szkoła katolicka i młyn wodny. W 1844 roku liczba domów 
wzrosła do 69. Na miejscu było już 4 rzemieślników. W 1863 roku było 9 kmieci, 7 
zagrodników, 6 chałupników i 37 chałupników zagrodowych. Poza tym znajdowali się 
tu: 1 młynarz, 1 garncarz, 2 kowale, 11 zagrodników chałupników 108 wyrobnic oraz 8 
murarzy. Murarze i wyrobnicy w okresie letnim, byli przeważnie zatrudnieni po za 
miejscem zamieszkania. O szkole wspomina dokument z roku 1301. Przypuszczalnie 
była to najstarsza szkoła ludowa w dawnym powiecie opolskim. Zbudowany w 1687 
roku kościół drewniany spłonął w 1781 roku. Na jego miejscu powstał murowany w 
stylu barokowym, który istnieje do dziś. Liczba mieszkańców kształtowała się 
następująco:  

Rok Liczba 
mieszkańców 

1783 225 
1829 300 
1855 465 
1871 537 
1900 580 
1925 691 
1939 723 
1946 641 
1965 793 

Żyd Scheier uruchomił w roku 1880 w Raszowej ceglarnię. Początkowo pracował tu 
tylko piec polny. Ceglarnię tą dopiero w kilkadziesiąt lat później zmodernizował 
następny właściciel Wilhelm Bolik. Czynna była aż do roku 1932. Wilhelm Bolik został 
zastrzelony przy napadzie rabunkowym na jego sklep. Przestępcy nie schwytano. 
Dopiero po II wojnie światowej przyznał się na łożu śmierci jeden mieszkaniec ze 
Suchej o tym haniebnym czynie. Dziś na miejscu dawnej cegielni zamieszkuje p. 
Zoglowek, a po wybranej glinie pozostał duży, głęboki staw. Po I wojnie światowej 
utworzono w Raszowej słynną kapelę wiejską braci Lisów. Grali w niej: Jan na 
piszczałce, Aleksander na tenorze, Franciszek na basie, i Zefel na trąbce. Z owych 
muzykantów dziś już nikt nie żyje. Dwie wojny światowe również i w tej miejscowości 
zebrały swoje obfite żniwo. Na I wojnie zginęło 45 mężczyzn, zaś w czasie II wojny 
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światowej 56 mieszkańców Raszowej poniosło śmierć. Wieś Raszowa jest od dawna 
podzielona na trzy części. Od strony Ozimka na dzielnicę zwaną „Białoń”, Biało 
kierunku Dąbrowie na „Dąbrowę”, a ta trzecia środkowa część to „Wieś”. Od 
niepamiętnych czasów były w Raszowej także dwie karczmy. Do „Tygla” chodzili tam 
bawili się robotnicy, zaś do „Kampy” bogaci gospodarze.  Stary zwyczaj „wodzenie 
niedźwiedzia” jest tu nadal żywy. Do niedawna pielęgnowało się też dawną sztukę l 
udową: malowanie na porcelanie i rysowanie „kruszonek” pieknymi starymi motywami.  

Sztuki tej dokonywali m. in. A. Bronder, Gertruda Mateja, Piotr Wysada oraz 
Hildegarda Wysada. Ich arcydzieła znane są daleko poza granicami naszego kraju. 
Raszowa na początku lat 80-siątych XX wieku liczyła ponad 900 stałych mieszkańców. 
Gospodarowali powierzchnią 571,8 ha gruntów ornych. Około 70% mieszkańców 
Raszowej utrzymywała się z zajęć pozarolniczych. Wieś miała wówczas dobre drogi, 
ośrodek zdrowia, punkt apteczny, bibliotekę wiejską o bogatym księgozbiorze (6500 
egzemplarzy), nową szkołę, bazę kółka rolniczego oraz dogodne połączenia 

autobusowe w kierunkach Ozimek, Opole, Strzelce Opolskie i Otmętu. 

Historia ta powstała na początku lat 80-dziesiątych i spisana została przez Pana Konrada 
Mientus z Dańca 

 

 

 

Z historią wsi i jej „życiem” wiąże się 
historia kościoła pod wezwaniem 
Opatrzności Bożej, potwierdzony jest 
fakt konsekracji kościoła w Raszowej 
przez Bpa J. Romkę 16 IX 1279 r. wtedy 
powstała też parafia i określone zostało 
jej uposażenie. Obecny kościół 
prawdopodobnie trzeci z kolei, 
wybudowany w latach 1791-92 w stylu 
barokowym 1938 r. dostawiono nawę 
boczną od strony południowej. Kościół 
filialny w Dańcu, wybudowany w 1982 
r. Z Raszowej wyodrębniły się parafie: 
Dębie, Krośnica w 1932 i Nakło. 
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2.3  Tradycja i kultywowane obrzędy 

 

Raszowa leży w obrębie województwa opolskiego, które stanowi historyczną, 
administracyjną i kulturową tożsamość. Mieszkańcy wsi identyfikuj się z Opolszczyzną 
i jej kultur. W sołectwie podobnie jak na terenie całej gminy  kultywuje się wiele 
obrzędów i śląskich. Tradycją przekazywaną od pokoleń jest skrobanie wielkanocnych 
jajek i lany poniedziałek. Do barwienia jaj wykorzystywane są naturalne sposoby, takie 
jak gotowanie jaj w łupkach cebuli czy  kory olszy. Młodsze pokolenie często korzysta 
z gotowych barwników kupowanych w sklepach.  Zabarwiona skorupka pokrywana jest 
misternie skrobanym wzorem. Kolorowymi pisankami obdarowywani są chłopcy, 
uczestniczący w śmingusie dyngusie. 
 
Żniwniok – święto plonów, dożynki – dzień w 
którym rolnicy i ogrodnicy dziękują za zebrane 
plony i proszą o jeszcze lepsze w roku przyszłym. 
Ze wcześniej zebranych kłosów zbóż kobiety 
wyplatają koronę żniwną, dekorując ją kwiatami i 
owocami. Uroczystość ma zarówno religijny, jak 
i świecki charakter. Obchody rozpoczynają się w 
chrząstowickim kościele mszą świętą. Po 
południu ulicami wsi przechodzi barwny korowód 
przebierańców. Następnie wszyscy spotkają się na parkingu przy klubie samorządowym 
na poczęstunku. Organizowane są występy oraz zabawy dla całych rodzin. 
 

Kolejnym zwyczajem 
kultywowanym w sołectwie jest 
„Wodzenie niedźwiedzia”, 
popularnie nazywane „Berami”, 
tradycyjnie co roku pleciony ze 
słomy. Przebierańcy, wśród 
których są m. in. kominiarz, leśnik, 
cyganka, diabeł, lekarz, policjant i 
para nowożeńców na czele z 
Misiem odwiedzają domostwa w 
lutym, na samym początku 
Nowego Roku. Niedźwiedź w tradycji ludowej symbolizuje wszelkie zło, jakie spotyka 
człowieka, z tego też powodu nie jest puszczany wolno, lecz prowadzony na uwięzi. Jak 
tradycja nakazuje każda gospodyni powinna zatańczyć z niedźwiedziem, bo to wróży 
szczęście na cały rok, gospodarz z kolei powinien poczęstować wodzących 
niedźwiedzia wódką.  
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 Niezwykle popularny jest również  polterabend. Kilka dni przed ślubem przed 
domem panny młodej zbierają się goście – rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi i 
czekają na rozśpiewany i przebrany korowód. Na czele kolorowego pochodu idą 
państwo młodzi, za nimi pozostali przebierańcy. Zazwyczaj chłopcy i mężczyźni 
przebierają się w stroje damskie, natomiast dziewczyny i kobiety w męskie. 
Przebierańcom towarzyszy orkiestra. Uczestnicy polterabendu  przynoszą ze sobą szkło, 
które w czasie zabawy tłuczone jest przed wejściem do domu. Ma to przynieść Młodej 
Parze szczęście na wspólnej drodze życia. Głośna muzyka i hałas podczas zabawy ma 
odstraszyć złe duchy. Uczestnicy polterabendu oraz obserwatorzy częstowani są śląskim 
kołoczem i wódką.      

 

 

Opowieści i Legendy 

Legenda o Zamku 

 

„ Na pagórku usytuowanym na zachód od Raszowej stała kiedyś wieża lub baszta, 
albo też umocniony zamek. Mówiono o podziemnym tunelu pomiędzy zamkiem  i 

pierwszym drewnianym kościołem, w kościele istnieć miało ukryte wejście do tunelu, 
prowadzącego do odległego o 300 metrów zamku. Ponieważ ów kościółek był 

drewniany, nie miał charakteru obronnego, więc tunel służyć mógł tylko jako droga 
ucieczki mieszkańcom zamku. Miał w tej budowli zamieszkiwać w XII i XIV wieku 

ów pan dziedziczny Adam wraz ze swoim zięciem o imieniu Gerko, mieli dużo złota i 
srebra, jednak nie byli to dobrzy ludzie i dręczyli ubogą ludność osady. Pan Bóg, z 

którego się wyśmiewali, ukarał ich. Zamek ze wszystkimi bogactwami zapadł się pod 
ziemie. Bogactwo od tego czasu leży w tej ziemi, a dusze owych ludzi czekają jeszcze 
na swoje zbawienie. Ludzie ci będą wybawieni, a skarb odkryty wtedy, kiedy rolnik 

urodzony z dwojaczków orać będzie tę ziemię; a orać będzie wołami, które też 
urodziły się z dwojaczków. To wtedy wyorze ten skarb tam pogrzebany i wybawi 

dusze mieszkańców tego zamku.” 
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Opowieść o Krzyżu 

Z opowiadań i legend wynika, że najstarszych krzyży na terenie Parafii 
Raszowa jest krzyż drewniany stojący przy drodze z Raszowej do Nakła. Między 
tymi miejscowościami znajdują się jednak dwa krzyże. Jako, że Nakło należało aż 
do 1940 r. do parafii Raszowa, krzyże te powstały jeszcze na terenie jednej Parafii. 
Niewykluczone również, że miały jakieś wspólne źródło powstania. Może również 
czas powstania tych dwóch krzyży jest bliski lub równy sobie. Miejsce między tymi 
krzyżami, w opinii mieszkańców, było specyficzne. Pewien mieszkaniec Dańca 
wracając zimą, saniami z Nakła, zauważył w pobliżu, 
gdzie stoi krzyż „nakielski”, źrebaka biegnącego przy 
jego zaprzęgu. Rozejrzał się wokoło i trochę zdziwiony 
skąd tu, w szczerym polu znalazł się młody koń, 
ucieszył się z nowego nabytku. Kiedy jednak dojechał 
do „raszowskiego” krzyża, źrebak zniknął. Jak 
powiadają ludzie wokół miejsca, gdzie dokonała się 
zbrodnia, dusza zbrodniarza krąży, póki nie zazna 
pokoju. Dusze pojawiają się wtedy w różnych 
postaciach: człowieka bez głowy albo z głową pod 
ramieniem, kobiety w bieli, lub jak w powyższym 
przypadku, zwierzęcia (koń, pies, kot, czasem ptak). 
Pojawieniu się tych postaci towarzyszą jęki, chaotyczne 
dźwięki, krzyki, przyspieszone kroki, tętent koni, świst 
lub zawodzenie wiatru. 

Krzyż „raszowski”, jak i miejsce wokół niego, otoczone jest wieloma 
legendami. Jedna z nich podaje, że ludzie w tym miejscu tracili orientację terenu, 
szczególnie zimą, i błądzili po okolicznych mokradłach i na rozległych łąkach. 
Przypadki takie kończyły się zamarznięciem w polu. Ostatni taki przypadek, gdzie 
znaleziono zimą na okolicznych łąkach zamarznięte ciało, wydarzył się w 1979 
roku. Zdarzały się także wypadki, że przejeżdżający tędy ludzie doznawali uczucia 
„straszenia” przez duchy zmarłych. Inne podanie ludowe mówi, że leżał tu pies lub 
cielę, które zionęło ogniem.  
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2.4  Infrastruktura 

 

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków 

Teren sołectwa jest w 100% zwodociągowany. Teren całej miejscowości znajduje się w 
strefie ochronnej dla zbiornika GZPW-333. Na terenie sołectwa znajduje się studnia 
głębinowa, która zaopatruje sołectwo i pobliskie miejscowości w wodę.  

Ścieki z terenu wsi z gospodarstw gromadzone są w szczelnych zbiornikach 
wybieralnych, a następnie przewożone do oczyszczalni w Kosorowicach. 

Gospodarka odpadami 

Sołectwo Raszowa posiada uregulowaną gospodarkę odpadami stałymi. Gromadzone i 
segregowane są one w typowych pojemnikach.  

 

2.5  Gospodarka i rolnictwo 

 

Słabo rozwinięte. Na terenie sołectwa jest kilka dużych gospodarstw rolnych oraz kilka 
małych. Gospodarstwa  rolne    na  terenie  Raszowej   gospodarują  głównie  na  glebach 
słabych IV i V klasy. Gleby  lepszej jakości II i III klasy występują znacznie rzadziej. 
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3. Wstęp do Planu Odnowy 

Elementy wyróżniające sołectwo czyli : Jaka jest wieś Raszowa?                                                       

W poniższej tabeli przeprowadzono diagnozę aktualnej sytuacji sołectwa. 

 

 

Co ją wyró żnia?  

 

Dobrze utrzymane walory krajobrazu, nie zniszczone środowisko naturalne. 

Wiele tradycji, kapliczek w centrum wsi i legend. Mały ruch samochodowy, 

piękny zabytkowy kościół, biblioteka mieszcząca się w zabytkowym budynku, 

Muzeum Wiejskie.  Bliskość do zbiorników wodnych z których korzystają 

wędkarze i ich rodziny. 

 

Jakie pełni funkcje?  

 

Wieś produkcyjno - usługowa. Jednocześnie rozwijają się i funkcjonują małe 

przedsiębiorstwa, małe i średnie gospodarstwa rolne. 

 

Co jest podstaw ą utrzymania?  

 

Zatrudnienie w sektorze prywatnym, własna działalność gospodarcza, 

rolnictwo, świadczenia emerytalno-rentowe, zasiłki dla bezrobotnych. 

 

W jaki sposób s ą zorganizowani 

mieszka ńcy?  

 

Rada Sołecka, DFK, BJDM, Istnieje  klub: Ludowy Zespół Sportowy „Unia 

Raszowa-Daniec”- sekcja piłki nożnej. 

 

 

Jak wygl ąda nasza wie ś? 

 

Domostwa na terenie miejscowości są zadbane. Brak  chodników,      co 

stwarza zagrożenia dla ruchu pieszych. Część dróg są to drogi utwardzone 

przydałaby się zmiana nawierzchni. Nie wykorzystane tereny wokół boiska. 

 

Jakie obyczaje i tradycje s ą u nas 

piel ęgnowane i rozwijane?  

 

Podtrzymywanie tradycji: topienie marzanny, lanie wodą – w drugi dzień Świąt 

wielkanocnych „Lany Poniedziałek”, „kolędowanie” – podczas świąt Bożego 

Narodzenia. Kultywowanie tradycji lokalnych. Dożynki,. Wodzenie 

Niedźwiedzia, Polterabend, robienie kroszonek, korony żniwnej, świniobiicie, 

gwara śląska. 

 

Jaki jest stan otoczenia i 

środowiska?  

 

Środowisko naturalne nie skażone, ale należy zadbać o poprawę infrastruktury 

technicznej zmierzającej do wyeliminowania zagrożeń dla środowiska 

naturalnego. Należy podkreślić, iż władze gminy nie mają żadnego planu 

dotyczące skanalizowania wsi. 

 

Jakie jest rolnictwo?  

 

Rozdrobnione, średniotowarowe o wysokiej kulturze rolnej, wielokierunkowe, 

niedofinansowane. 
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Jakie s ą powi ązania 

komunikacyjne?  

 

Mała ilość połączeń z lokalną siecią autobusów z miastem powiatowym i 

wojewódzkim. 

 

Co proponujemy dzieciom i 

młodzie ży?  

 

Organizowanie kół zainteresowań. Organizowanie okolicznościowych imprez z 

udziałem dzieci i rodziców (dzień matki, pierwszy dzień wiosny, zakończenie 

wakacji itp.). Zachęcanie do czynnego uprawiania sportu w klubie piłkarskim. 

 

4.  Analiza SWOT 

 Za pomoc analizy SWOT przeanalizowano mocne i słabe strony wsi Raszowa oraz 
jej  szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwoliło to na określenie obecnej 
sytuacji w tej miejscowości oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. Uwzględnienie 
wyników oceny trendów w środowisku, oczekiwań społecznych, identyfikacji 
głównych problemów oraz rezultatów analizy SWOT zaowocowało wspólną deklaracją 
misji, która określa strategiczne aspekty rozwoju miejscowości. 

 

SILNE  STRONY 
 

 

SŁABE  STRONY 

• wysokie walory krajobrazowe 

•  czyste otoczenie i środowisko 

naturalne 

•  dużo terenów zielonych i lasów 

•  działki pod budownictwo 

mieszkaniowe 

• korzystne, atrakcyjne s ąsiedztwo, 

blisko do du żej aglomeracji i miasta 

powiatowego  

•  dobrze działaj ący klub sportowy 

• aktywne społecze ństwo działaj ące na 

rzecz promocji i rozwoju 

• dost ęp do bezpłatnego Internetu  

• zlokalizowane na terenie instytucje: 

Stowarzyszeniowy Zespół Szkolno- 

Przedszkolny , filia Gminnego 

Ośrodka Kultury, DFK, BJDM, 

• brak zagospodarowanych miejsc do 

czynnego uprawiania sportu ( ścieżek 

rowerowych)  

• brak chodników wzdłu ż głównej ulicy 

oraz zły stan nawierzchni dróg  

• brak zespołów artystycznych  

• brak  punktów gastronomicznych  

• zaniedbane niektóre budynki 

mieszkalne  

• brak parkingu przy Wiejskim Domu  
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Muzeum Wiejskie, Dom Strażaka,    

filia Gminnej Biblioteki.  
 

SZANSE 
 

 

ZAGROŻENIA 

• blisko ść dużych miast, 

• moda na mieszkanie „za miastem”, 

rozwój budownictwa rodzinnego, 

• zasoby le śne, drogi le śne łączące 

Raszow ą z innymi wioskami, 

• możliwo ść pozyskania inwestorów  

• zła sytuacja rolnictwa, rozdrobnienie 

gospodarstw rolnych i ich 

niedofinansowanie,  

• rosn ące bezrobocie  

• Ograniczone środki finansowe dla 

sołectwa  

 

 

5.  Arkusz planowania 

  

 

PROJEKT  Przypuszczalny 

okres realizacji  
Szacunkowa 

kwota w  PLN  
Nazwa programu  

pomocowego  

Generalny remont i 

modernizacja sali spotkań w 

Domu Strażaka                     

( np. wymiana instalacji 

elektrycznej i grzewczej ) 

 

2013-2018 

 

250 000 

 

Wypracowane środki 
własne, 

PROW,             
Fundusz sołecki, 

Sponsorzy 

Przekształcenie terenu po 

byłym ”kółku rolniczym” na 

plac rekreacyjno-sportowy 

 

2014-2017 

 

10 0 00 

 

Środki gminne, 

PROW 

Sponsorzy 
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Chodnik dla pieszych przy  

ul. Ozimskiej 

 

2014-2018 

 

500 000 
Urząd Gminy 

PZD 
Organizacja imprez o 

charakterze cyklicznym: 

festyny 

 

2013-2018 

 

 

Środki gminne, 

Sponsorzy 

Wymiany międzynarodowe 
 

2013-2018 

 

 
Mniejszość Niemiecka, 

Sponsorzy 

Kultywowanie istniejących 

tradycji: Wodzenie 

niedźwiedzia 

 

2013-2018 

 

 
Wypracowane środki 

własne 

 

 

6.  Podsumowanie 
 

Wizja naszej miejscowości – czyli do czego dążymy i co chcielibyśmy osiągnąć. 

Chcemy: 

• żyć w pięknym i estetycznym otoczeniu, 

• skorzystać z drogi rozwoju, jaką nam daje możliwość pozyskania zewnętrznych 

środków finansowych, 

• dbać o naszą tradycję i historię  

• zapewnić dobre warunki życiowe mieszkańcom, 

• lepiej się poznać i zintegrować. 

Chcemy, aby Raszowa były wsią: 

• nowoczesną, bezpieczną i wygodną – z rozwiniętą infrastrukturą techniczną                     

i społeczną, 

• estetyczną z zadbanymi domostwami i dobrze zagospodarowana przestrzenią 

publiczną, 

• dbającą o zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, 

• dbająca o poprawę walorów przyrodniczych i turystycznych, 

• zintegrowaną i aktywną, 
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• przyjazną dla środowiska naturalnego. 

 

Jak się zorganizujemy: 

Aby skutecznie i efektywnie realizować Plan Odnowy Miejscowości i nakreślone  
w nim zadania planujemy ścisłą współpracę z władzami samorządowymi oraz 
odbywanie regularnych spotkań, które będą służyć koordynacji podejmowanych 
działań, prowadzących do osiągnięcia założonych celów. 

Plan ten jest dokumentem, który podlega może modyfikacjom, wprowadzone 
mogą by dodatkowe zadania uznane za ważne dla mieszkańców, inne mogą być z niego 
usuwane. Decydujący wpływ na jego realizację będzie miało pozyskanie środków ze 
źródeł innych niż budżet gminy. Fakt ten  może  determinować kolejno i zakres 
realizowanych zadań. Zmiany w planie wprowadzone mogą być w sposób analogiczny 
do jego przyjęcia. 
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