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„Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich mùodzie¿y

chowanie”.

Jan Zamoyski

Wprowadzenie
Przystêpuj¹c do opracowania programu rozwoju oœwiaty, kultury i sportu na terenie

gminy Radków kierowano siê poczuciem dobra wspólnego, jakie jest generalnie rozwój
gminy i polepszenie ¿ycia jej mieszkañców. Podstawowym dla podjêcia analizy byùo

przekonanie, ¿e trzy obszary ¿ycia spoùecznego, jakimi s¹: oœwiata, kultura i sport, jak
równie¿ rozwój spoùeczno – gospodarczy s¹ wspóùzale¿ne. Przekonanie to nakazaùo uznanie
owych zagadnieñ jako procesów zùo¿onych i wielokierunkowych.

Myœlenie strategiczne, analityczne i planistyczne – programowe - charakteryzuje siê

nastêpuj¹cymi cechami: innowacyjnoœci¹, systematycznoœci¹ oraz praktycznoœci¹. Jest w nim

równie¿ miejsce na nowatorskie rozwi¹zania. Myœlenie strategiczne opiera siê na
podstawowych relacjach miêdzy zjawiskami, jest odejœciem od uproszczonych schematów
myœlowych. W planowaniu strategicznym wyró¿niã mo¿na dwie fazy:

- planowanie strategiczne, które obejmuje dziaùania poznawcze: ustalanie celów,

formuùowanie dokumentu

- wdra¿anie programu – obejmuje dziaùania wynikaj¹ce z planowania strategicznego,

administrowanie, kontrolê.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest planowanie, programowanie rozwoju

odnosz¹ce siê do edukacji, kultury i sportu.
Jako

punkt

wyjœcia

przyjmuje

siê

zdiagnozowanie

okreœlonego

aspektu

funkcjonowania spoùecznego, jakim jest edukacja, kultura i oœwiata. Kolejne etapy to

nakreœlenie obszarów zainteresowania programu, przeprowadzenie analizy SWOT formuùuj¹c
szanse i zagro¿enia, scharakteryzowanie problemów, wyznaczenie misji uzasadniaj¹cej jej

istnienie na ro¿nych poziomach ¿ycia spoùecznego. Nastêpnie zostaj¹ okreœlone cele
strategiczne w poszczególnych obszarach, bêd¹cych podstaw¹ do nakreœlenia kierunków

dziaùañ, a nim bezpoœrednio id¹cych zadañ. Koñcowym etapem jest okreœlenie sposobu
zarz¹dzania i monitoringu programu.
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1. Krótka charakterystyka obszarów spoùecznych objêtych
projektem

1.A. Edukacja
Maj¹c na uwadze fakt, i¿ przeùom cywilizacyjny, jakiego doœwiadczamy, spowodowany

jest rosn¹c¹ rol¹ nauki i edukacji, mo¿na stwierdziã, i¿ podstawowym zasobem epoki

postindustrialnej, epoki spoùeczeñstwa ucz¹cego siê, jest wiedza. Jako podstawa rozwoju
przyczynia siê do sukcesu jednostek, organizacji i instytucji, jest na usùugach sùu¿by

publicznej, przejawia siê w dziaùalnoœci na rzecz dobra wspólnego, w dziaùalnoœci
obywatelskiej, w dziaùaniach na rzecz ochrony œrodowiska itp. Úwiadomoœã tak wielkiego
znaczenia gospodarki opartej na wiedzy ù¹czy siê z oczekiwaniami pod adresem polityki o
œwiatowej pañstwa, samorz¹dów regionalnych, organizacji pozarz¹dowych, oczekiwaniami
dotycz¹cymi edukacji: ró¿nicowania ofert i form ksztaùcenia, jego jakoœci i adekwatnoœci do
potrzeb rynku pracy, aspiracji i potrzeb edukacyjnych jednostek.

Podnoszenie jakoœci ksztaùcenia na wszystkich poziomach, sprzyjaj¹c wyrównywaniu

szans, zwiêksza jednostkow¹ mobilnoœã, indywidualn¹ zaradnoœã i przedsiêbiorczoœã.

Zaùo¿enia reformy i efekty, jakie za sob¹ niesie, odpowiadaj¹ na wyzwania cywilizacyjne i
wyzwania

o

charakterze

bardziej

lokalnym.

Jej

realizacja

wymaga

wzajemnego

porozumiewania siê ró¿nych stron i podmiotów ¿ycia spoùeczno -gospodarczego, partnerstwa
edukacyjnego na szczeblu regionu i lokalnym. W raporcie Miêdzynarodowej Komisji UNESCO
do spraw Edukacji dla XXI wieku podkreœla siê, i¿ wobec rozlicznych wyzwañ wspóùczesnoœci

edukacja jawi siê jako szansa na drodze realizacji ideaùów pokoju, wolnoœci i sprawiedliwoœci

spoùecznej, odgrywaj¹c doniosù¹ rolê w staùym rozwoju jednostek i spoùeczeñstw. Jej
wùaœciwy wymiar i sens zawiera siê w hasùach: uczyã siê , aby wiedzieã, uczyã siê, aby

dziaùaã, uczyã siê, aby ¿yã wspólnie z innymi i uczyã siê, aby byã (Delors, 1998). Takie
rozumienie oœwiaty sprzyja myœleniu strategicznemu, le¿¹cemu u podstaw stanowienia
strategii rozwoju oœwiaty na ró¿nych poziomach, stanowi¹c o jej swoistoœci i znaczeniu dla
rozwoju regionalnego.
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1.B. Kultura
Kultura to caùoksztaùt materialnego i duchowego dorobku ludzkoœci, gromadzony,

utrwalany i wzbogacany w ci¹gu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie. W

skùad tak pojêtej kultury wchodz¹ nie tylko dobra materialne i instytucje spoùeczne, ale tak¿e
zasady wspóù¿ycia spoùecznego, sposoby postêpowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i

molarnych przyjête w danej zbiorowoœci i wyznaj¹ce obowi¹zuj¹ce zachowania (Leksykon
PWN).

Kulturê definiowaã mo¿na na ró¿ne sposoby. Jednym z najszerzej znanych,

akceptowanych i stosowanych jest rozró¿nienie znakomitej polskiej badaczki, prof. Antoniny

Kùoskowskiej, która podzieliùa kulturê na kulturê bytu, kulturê spoùeczn¹ i kulturê

symboliczn¹. W szerokim rozumieniu sùowo „kultura” obejmuje sztukê, religiê, politykê,
gospodarkê, komunikacjê (kultura symboliczna, kultura spoùeczna, kultura bytu). W w¹skim
rozumieniu kultura to system czynnoœci i wytworów, których podstawow¹ cech¹ jest

obecnoœã znaków posiadaj¹cych spoùeczn¹ wartoœã i akceptacjê (kultura symboliczna: religia,

nauka, sztuka, zabawa/rozrywka). Kultura to tak¿e, w rozumieniu historycznym, dziedzictwo
narodowe – wytwory i czynnoœci danego narodu, nale¿¹ce do kategorii kultury symbolicznej,
maj¹ce wyj¹tkow¹ powszechn¹ wartoœã szczególnie dla danego narodu – daj¹c¹ poczucie

identyfikacji oraz buduj¹c¹ wiêzi. Kultura warunkuje rozwój spoùeczny i gospodarczy,
ksztaùtuje postawy obywateli i formy instytucjonalne pañstw. Nie jest wiêc tylko elementem

systemu, ani tym bardziej dziedzin¹ ¿ycia spoùecznego, ale podstaw¹ do wszelkich zmian

instytucjonalno - ekonomicznych spoùeczeñstw. Byã mo¿e wùaœnie dlatego art. 6.1.
Konstytucji stanowi: „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego

dostêpu do dóbr kultury, bêd¹cej êródùem to¿samoœci narodu polskiego, jego trwania
i rozwoju”. Spojrzenie na kulturê obejmuje ró¿norakie punkty odniesienia. Z punktu widzenia
to¿samoœci, dziedzictwa i tradycji wa¿ny jest narodowy punkt odniesienia, aczkolwiek

pamiêtaã te¿ trzeba o szerszych krêgach, jakie na przykùad w naszym przypadku tworzy
europejski system odniesienia.

Wspóùczeœnie kultura jest jednym z podstawowych czynników rozwoju regionu

w odniesieniu do kapitaùu intelektualnego, wyrównywania szans, rozwoju ekonomicznego
(w tym szczególnie zwiêkszenia atrakcyjnoœci jednostek terytorialnych dla wspólnoty

terytorialnej oraz inwestorów i turystów). Kultura jako podstawowy czynnik rozwoju
spoùecznego:

 kreuje potencja ù intelektualny regionów, buduj¹c kapitaù ludzki,

 tworzy, poprzez popularyzacjê ró¿norodnoœci kulturowej, spoùeczeñstwo œwiadome i
kieruj¹ce siê normami etycznymi, otwarte.
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 przeciwdziaùa patologiom spoùecznym,
 jest spoiwem integracji spoùecznej,
 jest treœci¹ to¿samoœci narodowej,
 pielêgnuje wiêzi lokalne,

 jest baz¹ nawi¹zywania wspóùpracy i komunikacji miêdzyludzkiej,

 realizuje zaùo¿enia polityki równouprawnienia pùci, równoœci rasowej i solidarnoœci
spoùecznej,

 pomaga przywracaã osoby upoœledzone i inwalidów do ¿ycia spoùecznego i zawodowego
(np. terapie przez kulturê, zmiana mentalnoœci i pokonywanie uprzedzeñ ),

 zmniejsza dysproporcje rozwoju osobowego obywateli,

 stanowi jedn¹ z form i wymiarów awansu spoùecznego.

1.C. Sport
Definicji, czy pojêã kultury fizycznej i sportu jest wiele, nie mniej jednak s¹ dwie,

które wydaj¹ siê zasùugiwaã na szczególn¹ uwagê. Kultura fizyczna to czêœã skùadowa kultury
spoùeczeñstwa, która obejmuje zwi¹zane z dbaùoœci¹ o zdrowie, budowê i postawê ciaùa,

rozwój fizyczny ka¿dego czùowieka, ksztaùtowanie oraz doskonalenie jego uzdolnieñ

ruchowych, sprawnoœci i wydolnoœci fizycznej, jak równie¿ systemu zachowañ oraz potrzeb

indywidualnych i spoùecznych. Kulturê fizyczn¹ tworz¹: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja
fizyczna, rehabilitacja ruchowa oraz turystyka.

Jedn¹ z zasùuguj¹cych na uwagê okreœleñ sportu jest definicja mówi¹ca, ¿e sport to -

œwiadoma i dobrowolna dziaùalnoœã lub aktywnoœã ruchowa czùowieka maj¹ca na celu
podnoszenie sprawnoœci fizycznej i jej manifestowanie, uprawiana systematycznie wedùug

okreœlonych reguù, w której wystêpuje pierwiastek wspóùzawodnictwa i d¹¿enia do
osi¹gniêcia jak najlepszych wyników, rozwijana w otoczeniu publicznym, dostarczaj¹ca nie

tylko zawodnikom, ale tak¿e otoczeniu publicznemu okreœlonych emocji i prze¿yã, w tym
masowej rozrywki, bêd¹cej wa¿nym elementem kulturowo - cywilizacyjnym.

Kultura fizyczna i sport stanowi¹ w dzisiejszym spoùeczeñstwie zasadnicz¹ sferê

kultury ¿ycia ka¿dego czùowieka. Wychowanie w kulturze fizycznej i sporcie powinno byã
jedn¹ z podstawowych dziedzin wychowania czùowieka do ¿ycia w spoùeczeñstwie.

Aktywnoœã ruchowa powinna obejmowaã caùe ¿ycie czùowieka - od urodzenia, do ustania

mo¿liwoœci aktywnoœci ruchowej. Dziêki niej osi¹ga siê dobry stan zdrowia (fizycznego i

psychicznego) i samopoczucia, realizuje wiele osobistych potrzeb oraz zamiùowañ, utrzymuje
siê dobr¹ sprawnoœã psychofizyczn¹ (odnowa i zabezpieczenie siù i zdrowia
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W rozwiniêtych spoùeczeñstwach sport staù siê dobrem powszechnym, dostêpnym w

ró¿nych

formach

-

stosownie

do

mo¿liwoœci

i zainteresowañ

œwiadomego

tego

dobrodziejstwa obywatela. Czynnikiem ksztaùtowania zdrowia i osobowoœci, rozwijania
nawyków i prozdrowotnych postaw - a tak¿e wartoœciowej formy spêdzania wolnego czasu.
S¹ to równoczeœnie istotne skùadowe systemów edukacyjnych.

Sport zwi¹zany z natur¹ czùowieka i stanowi wa¿n¹ potrzebê w wymiarze iloœciowym,

jak równie¿ jakoœciowym. Czùowiek nie jest bytem zamkniêtym, bowiem jego aktywnoœã
wpisana jest w jego naturê. W tym znaczeniu sport jest z jednej strony doskonaùym
sposobem wyùadowania nadmiaru energii witalnej, któr¹ przejawia mùodzie¿, z drugiej strony

jest niezbêdnym warunkiem zachowania zdrowia i odpowiedniej kultury fizyczno biologicznej. Nikt nie powinien zaniedbywaã ró¿nych form sportu, takich jak codzienna
gimnastyka poranna, gdy¿ jest to konieczne dla dobrego samopoczucia. Obok wùaœciwej

diety, higieny, pracy, odpoczynku - wysiùek fizyczny nale¿y do podstawowych kanonów
zdrowotnoœci czùowieka. Ka¿dy rodzaj sportu speùnia funkcjê zdrowotn¹, choã nie w równym
zakresie.

Wychowanie fizyczne stwarza pozytywne warunki rozwoju ¿ycia spoùecznego i zwraca

uwagê na znaczenie œrodowiska przyrodniczego oraz spoùecznego. Sport wymaga od
uczestników pewnego wspóùdziaùania, wspólne ãwiczenia zbli¿aj¹ ludzi do siebie, ucz¹
wspóùpracy w grupie oraz rodz¹ cenne dla ka¿dego przyjaênie. Kultura fizyczna i sport uczy
ka¿dego czùowieka wzajemnego poszanowania siebie nawzajem, koniecznej pomocy
drugiemu czùowiekowi, przez co rywalizacja sportowa staje siê bezsprzecznie znakomit¹
przesùank¹ rozwoju charakteru osoby ludzkiej, poprzez szacunek dla przeciwnika oraz
wyrabianie zasady uczciwoœci w sporcie - postawy fair play

Sport speùnia istotn¹ funkcjê w zakresie kultury masowej. Dostarcza ka¿demu

czùowiekowi nie tylko przyjemnoœci widowiskowej, lecz tak¿e okreœlonych emocji, wra¿eñ
oraz rozrywki. Zaspokaja potrzebê du¿ej czêœci spoùeczeñstwa patrzenia na rywalizacjê
sportow¹, st¹d te¿ trofea sportowe staj¹ siê wùasnoœci¹ nie tylko tych, co zwyciê¿yli, lecz

tak¿e staj¹ siê wùasnoœci¹ klubu sportowego i caùego narodu. Przez to sport przyczynia siê do
budzenia w ludziach patriotyzmu.
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2. Diagnoza sytuacji edukacji, kultury i sportu na terenie
gminy Radków

2.A. System edukacji
Na terenie gminy

wychowawcze:.

aktualnie funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce placówki

oœwiatowe i

1. Zespóù Szkolno - Przedszkolny w Wambierzycach,

2. Zespóù Szkolno – Przedszkolny w Úcinawce Dolnej
3. Zespóù Szkóù w Úcinawce Úredniej

4. Publiczna Szkoùa Podstawowa w Radkowie
5. Gimnazjum w Radkowie

6. Gminne Przedszkole publiczne z grup¹ ¿ùobkow¹ w Radkowie

Wedùug stanu z pocz¹tku 2004 roku w placówkach oœwiatowych zatrudnionych jest 115
nauczycieli, w tym nauczycieli dyplomowanych 3, mianowanych 78, kontraktowych 25 i 9
sta¿ystów.

Ogóùem w przedszkolach (169/12), szkoùach podstawowych (691/37) i gimnazjach (432/21)
uczy siê 1292 uczniów w 70 oddziaùach.

Strukturê uczniów w poszczególnych klasach przedstawia poni¿sza tabela:
Wyszczególnienie

SP
I

II

III

IV

A- uczniowie

108

96

93

135 123 136 691 147 143 142 432

B- oddziaùy

6

6

6

7

A/B

18

16

15,
5

19,
3

V

6

20,
5

VI

Gimnazja

6

22,
7

Og. I

37

18,
7

7
21

II

III

Og.

7

7

21

4

3

6

20,

20,

20,

P
16
9

Ogóùem

1292

12

70

14

18,5

Na jednego nauczyciela zatrudnionego w oœwiacie przypada wiêc œrednio: 11,2 osoby.

Badanie audytowe przeprowadzone w oparciu o dane z Banku Danych Regionalnych GUS w
zakresie edukacji dostarczyùo nastêpuj¹cych informacji.
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Wsk. nr - 121 - Liczba miejsc w przedszkolach na 1000 ludnoœci. Na ogóln¹ liczbê ludnoœci
wynosz¹c¹

10056

osób,

przypada

227

miejsc.

Wskaênik

a w porównywanych gminach 17,84 miejsc na 1000 osób.

osi¹ga

wartoœã

22,57,

Wsk. nr - 122 - Liczba dzieci w przedszkolach na 1000 ludnoœci. Na ogóln¹ liczbê ludnoœci

wynosz¹c¹ 10056 osób z przedszkoli korzysta 198 dzieci. Wskaênik osi¹ga wartoœã 19,69,
a w porównywanych gminach 16,68 dzieci na 1000 osób.

Wsk. nr - 124 - Liczba dzieci w przedszkolach na 100 dzieci w wieku 3-6. Na ogóln¹ liczbê
dzieci w wieku 3-6 lat wynosz¹c¹ 438, z przedszkoli korzysta 198 dzieci. Wskaênik osi¹ga
wartoœã 45,21, a w porównywanych gminach 36,76 miejsc na 100 dzieci.

Wsk. nr - 125 - Liczba dzieci w przedszkolach na 1 nauczyciela. Na ogóln¹ liczbê nauczycieli
wynosz¹c¹

16

osób,

przypada

198

dzieci.

Wskaênik

a w porównywanych gminach 15 dzieci na jednego nauczyciela.

osi¹ga

wartoœã

12,38,

Wsk. nr - 126 - Uczniowie szkóù podstawowych na 1000 ludnoœci. Na ogóln¹ liczbê ludnoœci

wynosz¹c¹ 10056 osób, przypada 780 uczniów. Wskaênik osi¹ga wartoœã 77,57,
a w porównywanych gminach 86,79 uczniów na 1000 osób.

Wsk. nr - 128 - Liczba uczniów na nauczyciela w szkoùach podstawowych. Na ogóln¹ liczbê
nauczycieli wynosz¹c¹ 66,27 osób, przypada 780 uczniów. Wskaênik osi¹ga wartoœã 11,77,
a w porównywanych gminach 13,79 uczniów na jednego nauczyciela.

Wsk. nr - 129 - Uczniowie gimnazjum na 1000 ludnoœci. Na ogóln¹ liczbê ludnoœci wynosz¹c¹

10056 osób, przypada 471 uczniów. Wskaênik osi¹ga wartoœã 46,84, a w porównywanych
gminach 47,61 uczniów na 1000 osób.

Wsk. nr - 130 - Liczba uczniów na nauczyciela w gimnazjach. Na ogóln¹ liczbê nauczycieli

wynosz¹c¹ 30,17 osób, przypada 471 uczniów. Wskaênik osi¹ga wartoœã 15,61, a w
porównywanych gminach 15,56 uczniów na jednego nauczyciela.

Niepokoj¹ce informacje odnoœnie przyszùej liczby dzieci uczêszczaj¹cych do szkoùy

pùyn¹ ze Spisu Powszechnego Ludnoœci. Wedùug danych w nim zawartych w kolejnych latach

do klasy „1” (7 lat) uczêszczaã bêdzie od roku szkolnego 2004/2005: 117, 85, 102, 92, 88,
72 uczniów w roku 2009/2010.
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2.B Kultura
2.B.1 Dziedzictwo kulturowe
Na terenie gminy znajduje siê wiele miejsc bêd¹cych œwiadectwami œwietnoœci tej ziemi.
 Radków - przygraniczne miasteczko poùo¿one w dolinie Poœny, u podnó¿a Gór Stoùowych.

Jedno z najstarszych miast Ziemi Kùodzkiej, prawdopodobnie ju¿ w XI w. istniaù tu gródek
przy szlaku handlowym z Kùodzka do Bromowa (Czechy), wzmiankowany w kronice
Kosmana pod nazw¹ Hradek. Prawa miejskie osada otrzymaùa za czasów Jana

Luksemburczyka przed 1322r. zostaùy one uzupeùnione w 1418r. przez Wacùawa IV

czeskiego, dziêki czemu Radków staù siê obok Kùodzka, Bystrzycy Kù. i L¹dka Zdr. jednym z

miast królewskich. W 1425r. husyci zdobyli i spalili miasto. Kolejne wojny, epidemie i
po¿ary sprawiùy, ¿e miasto caùkowicie podupadùo. Ponowny rozkwit Radków zacz¹ù

prze¿ywaã w XIX w., kiedy to staù siê znacz¹cym oœrodkiem przemysùowym z s¹dem
miejskim, szkoù¹ katolick¹, urzêdem celnym, poczt¹ królewsk¹, aptek¹, browarem, 6
gorzelniami, 2 mùynami, cegielni¹, kamienioùami i wieloma warsztatami rzemieœlniczymi.

Du¿e o¿ywienie w rozwoju miasta wynikùo z napùywu turystów zd¹¿aj¹cych têdy na

Szczeliniec Wielki, a jego atrakcyjnoœã wzrosùa po zbudowaniu w latach 1867 - 70 Szosy Stu
Zakrêtów. Celem wycieczek po okolicy byùy: Wodospady Poœny, Ochota Magdaliñska i

Wambierzyce. Kiedy to w 1903r. doprowadzono liniê kolejow¹ ze Úcinawki Úredniej, Radków
byù

ju¿

znan¹

miejscowoœci¹

letniskow¹.

Renomy

przysparzaùy

tak¿e

miejscowe

kamienioùomy, zaliczane do najwiêkszych w Niemczech, których piaskowcem wykùadano
wiele reprezentacyjnych gmachów w Europie.

W latach 70-tych wykonano obwodnicê starego miasta, zbudowano zalew na

Cervenohorskym potoku, uporz¹dkowano miasto, zaczêto rozwijaã turystykê. Dziêki
gospodarnoœci gmin Radków i Szczytna - laureatek konkursu "Gmina 2000" powstaùo
pierwsze w Polsce "Konsorcjum Turystyczna Szóstka" zrzeszaj¹ce okoliczne miasta i gminy,
dla których gùówn¹ gaùêzi¹ gospodarki powoli staje siê turystyka.
Warto zobaczyã:

Radków zachowaù œredniowieczny ukùad urbanistyczny w obrêbie starego miasta i

pomimo wielokrotnych zniszczeñ du¿y zespóù zabytkowej zabudowy.

figura wotywna Matki Boskiej Szkaple¿nej z 1680 r. - w obrêbie rynku,
renesansowy ratusz z 1545r.
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fragment kamiennych murów obronnych z pierwszej poùowy XV w.

wczesnorenesansowy koœcióù parafialny œw. Doroty wzniesiony w latach 1570-88 wielokrotnie
przebudowywany. Wewn¹trz bogate wyposa¿enie barokowe.

Neobarokowo-secesyjny koœcióù z lat 1905 œw. Andrzeja Boboli.
 Wambierzyce - niewielka miejscowoœã (ok. 1000 mieszkañców), usytuowana malowniczo

miêdzy trzema wzgórzami w dolinie rzeki Cedron u podnó¿a Gór Stoùowych. W centrum
króluje bazylika z ukoronowan¹ w 1980 r. figurk¹ Matki Boskiej Wambierzyckiej Królowej
Rodzin. Pierwotna tradycja ustna spisana w XVIII w. w formie barwnej opowieœci, odsùania
pocz¹tki kultu maryjnego w Wambierzycach. W pierwszych latach XIII stulecia niewidomy

Jan z Raszewa odzyskaù wzrok, modl¹c siê przed figurk¹ Maryi z Dzieci¹tkiem,
umieszczonej na potê¿nej lipie. Wieœã o cudownym wydarzeniu rozeszùa siê szybko. Przed

figurkê zaczêùy napùywaã coraz wiêksze grupy pielgrzymów. Dla uùatwienia praktyk
religijnych u stóp lipy z figurka ufundowano kamienny oùtarz, kropielnicê i lichtarz

(przechowywane obecnie w kru¿gankach bazyliki) a ju¿ wkrótce na miejscu uzdrowienia
stan¹ù maùy koœcióù pod wezwaniem Nawiedzenia Najœwiêtszej Marii Panny.

Dat¹ przeùomow¹ w dziejach Wambierzyc jest rok 1677, kiedy to wùaœcicielem osady

zostaù Daniel Paschazjusz von Osterberg, który postanowiù stworzyã w swoich dobrach jakby
miniaturê œwiêtego miasta Jerozolimy.Do tego celu doskonale nadawaùy siê Wambierzyce,

sùynne ju¿ z cudownych ùask. W 1681r na okolicznych wzgórzach stanêùo kilkanaœcie kaplic
zmieniaj¹c wambierzycki oœrodek kultu maryjnego na maryjno-kalwaryjski.

W latach 1695-1711 wzniesiona zostaùa nowa œwi¹tynia, która w wyniku wadliwej

konstrukcji ju¿ w 1715 r. zostaùa zburzona. Jeszcze w tym samym roku, nowy wùaœciciel

Wambierzyc hr. Franciszek von Götzen przyst¹più do odbudowy koœcioùa. Budowla wzniesiona

w latach 1715 - 20 przetrwaùa do czasów obecnych. Na pocz¹tku naszego wieku w fasadzie
zainstalowano oœwietlenie elektryczne w postaci 1390 ¿arówek. W 1936 r. papie¿ Pius XI

podniósù godnoœã œwi¹tyni do rangi bazyliki mniejszej. Od pocz¹tku istnienia ¿ycie wsi toczyùo
siê w cieniu uroczystoœci religijnych i pielgrzymek. Kult maryjny w Wambierzycach

zapocz¹tkowali i podtrzymywali w ci¹gu nastêpnych stuleci p¹tnicy, którzy przybywali z
Czech. Moraw, Austrii i Górnego Úl¹ska.

Wielka encyklopedia Herdera podaje, ¿e rokrocznie przybywaùo do Wambierzyc okoùo

200 tysiêcy pielgrzymów. Od 1703 r. kiedy to konsystorz arcybiskupi w Pradze zatwierdziù
Kalwariê Wambierzyck¹ urz¹dzon¹ na wzór Miejsc Úwiêtych, Wambierzyce czêsto s¹
nazywane "Jerozolim¹ Dolnoœl¹sk¹".
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Warto zobaczyã:

Bazylika pod wezwaniem Nawiedzenia Najœwiêtszej Marii Panny, fasada utrzymana w stylu
póênego renesansu, wyposa¿enie wnêtrza barokowe, na szczególn¹ uwagê zasùuguje oùtarz
gùówny i ambona.

Kalwaria nale¿¹c¹ do najwiêkszych i najcenniejszych w Europie, obejmuj¹c¹ 79 stacji
pochodz¹cych z czasów przebudowy w XVIII/XIX w. Figury w kaplicach i reszta wystroju z
XIX / XX w.

Ruchoma szopka, najwiêksza na Ziemi Kùodzkiej, która mieœci siê w budynku przy
ul. Objazdowej 6. Jej twórc¹ byù miejscowy œlusarz L. Wittig,,który w ci¹gu 28 lat do 1882r.

wyrzeêbiù ok. 800 figurek z drewna lipowego, z których ok. 300 poruszanych jest
mechanizmem zegarowym.

Skansen (przedmiotów gospodarstwa domowego) oraz niewielkie ZOO
 Ratno

Dolne

–

du¿a wieœ

ùañcuchowa

usytuowana

wzdùu¿

Poœny.

Jest

star¹

rozlegùych dóbr obejmuj¹cych

m.in.

œredniowieczn¹ osad¹ zwi¹zan¹ z miejscowym zamkiem, a póêniej maj¹tkiem ziemskim. W
XVII/XVIII

w.

Ratno

Dolne

byùo

centrum

Wambierzyce. Ozdob¹ miejscowoœci jest malowniczo usytuowany zamek z 1506r.
przebudowany w koñcu XVII w. nale¿¹cy do okazalszych i cenniejszych na ziemi Kùodzkiej.

Malownicza, rozczùonkowana bryùa z naro¿n¹ wie¿¹ otoczona jest oran¿eri¹, ogrodami
tarasowymi oraz parkiem krajobrazowym z pocz¹tku XIX w., w którym znajduje siê du¿y
staw. Obecnie jest w posiadaniu prywatnego wùaœciciela.

 Ratno Górne – wieœ ùañcuchowa usytuowana wzdùu¿ rzeki Poœny. Powstaùa jako wieœ

rycerska we wczesnym œredniowieczu. Jego dzieje œciœle wi¹¿¹ siê z Radkowem i Ratnem
Górnym. We wsi sporo jest przydro¿nych krzy¿y, figur i kapliczek zwi¹zanych z drogami
prowadz¹cymi do sanktuarium w Wambierzycach, w wiêkszoœci pochodz¹cych z XIX w.

 Úcinawka (310 – 350 m.n.p.m.) najwiêksza wieœ gminy Radków, poùo¿ona w dolinie
Úcinawki, podzielona administracyjnie na czêœci Doln¹, Úredni¹ i Górn¹. Nale¿y do bardzo
starych osad, powstaùa jeszcze w okresie przedlokacyjnym, a pierwsza wzmianka o niej
pochodzi z 1322 r. i dotyczy ju¿ istniej¹cej wsi. W jej dziejach brak wiêkszych wydarzeñ,

gùównie byùy to klêski ¿ywioùowe, jak ogromna powódê z 1829 r. Obecnie jest du¿¹ wsi¹
rolniczo przemysùow¹ (tartak, odlewnia, cegielnia) z niewielkim wêzùem kolejowo drogowym.
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Warto zobaczyã:

 Úcinawka Dolna
o
o
o
o

Koœcióù parafialny œw. Jakuba Apostoùa – neoromañski z lat 1900 – 04,

Dwór renesansowy z ok. 1590 r. przebudowany czêœciowo na barokowy,
Zespóù mùyna z drugiej poùowy XIX w.

Wiele kapliczek i figur przydro¿nych z XVIII i XIX w.

 Úcinawka Úrednia
o

Koœcióù parafialny œw. Marii Magdaleny – gotycki z XIV w., gruntownie

o

Koœcióù pomocniczy Bo¿ego Ciaùa – pierwotny koœcióù wzmiankowany w 1417

przebudowany na barokowy w latach 1738 – 39,
r.

W

poùowie

XVIII

w.

wzniesiono

wykorzystaniem murów starszego,
o

obecny

barokowy

ze

znacznym

Dwór renesansowy z pocz¹tku XVI w. przebudowany ok. 1730 r. Obecnie
czêœciowo u¿ytkowany powoli popada w ruinê.

 Úcinawka Górna
o

zespóù dworski, jeden z lepiej zachowanych w regionie, którego najcenniejsz¹
czêœã stanowi renesansowy dwór z 1590 r. Prawdziw¹ perù¹ obiektu jest

bogaty wystrój malarski wykonany w 1738 r. przez wybitnego œl¹skiego
malarza barokowego Franza Hoffmana. Stworzyù on tu wspaniaù¹ polichromiê
iluzjonistyczn¹ pokrywaj¹c¹ sklepienie i œciany,
o

Obok dworu z XVIII w mieœci siê oficyna mieszkaniowa i renesansowo - barokowy
spichlerz z pocz¹tku XVII w. przebudowany w XVIII i XIX w.

 Karùów (720 – 780 m.n.p.m.) wieœ poùo¿ona w centrum Gór Stoùowych, u stóp Szczeliñca
Wielkiego. Swój pocz¹tek osada wi¹¿e z powoùaniem tu, z inicjatywy Karola VI w 1730 r.

leœnictwa, któremu nadano miano Carlsberg. Ju¿ w XIX w. Karùów staù siê znacz¹cym

oœrodkiem turystycznym dziêki inicjatywie Franciszka Pabla, który przystosowaù Szczeliniec
do zwiedzania. W uznaniu jego zasùug w 1813 r. mianowano go królewskim

przewodnikiem – jest to pierwszy znany tego typu akt w Europie. Po zbudowaniu drogi z
Radkowa do Kudowy, Karùów staù siê centrum ruchu turystycznego w rejonie Gór

Stoùowych. Jako jedyne w Polsce góry o charakterze pùytowym, w skutek swego
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unikatowego krajobrazu s¹ jednym z najatrakcyjniejszych regionów kraju. Fantastyczne
formy skalne o ksztaùtach grzybów, baszt, maczug, postaci ludzkich i zwierzêcych

tworz¹cych swoist¹ krainê baœni i legend, zostaùy objête szczególn¹ ochron¹ poprzez
utworzenie w 1993 r. Parku Narodowego Gór Stoùowych.

 Pasterka (680 – 715 m.n.p.m.) maùa wioska usytuowana w centrum Gór Stoùowych,

u podnó¿a Szczeliñca Wielkiego. Powstaùa w XV w. w wyniku kolonizacji czeskiej tego
obszaru.

W poùowie XIX w. byù tu urz¹d celny i kilka warsztatów rzemieœlniczych nastawionych na
obsùugê doœã o¿ywionej turystyki.

Warto zobaczyã:

koœcióù œw. Jana Chrzciciela z 1789 r. z barokowym wyposa¿eniem wnêtrza,

na skaùach przy drodze do Karùowa wystêpuje endemit w skali krajowej – w¹trobowiec
(Plectocolea subelliptea).

 Tùumaczów (340 – 400 m.n.p.m.) graniczna wieœ poùo¿ona w dolinie Úcinawki. Pierwsza

wzmianka o Tùumaczowie pochodzi z 1348 r. W ostatnich latach jest to prê¿nie rozwijaj¹ca
siê osada, zwi¹zana z przejœciem granicznym do Otowic w Czechach. Stanowi ono
najdogodniejsze poù¹czenie z czeskimi Górami Stoùowymi.

Warto zobaczyã

barokowy koœcióù œw. Piotra i Pawùa o gotyckim pochodzeniu : obecna forma z 1663 r.
 Raszków i Suszyna – to niewielkie wsie rolnicze poùo¿one na Wzgórzach Úcinawskich.
Pierwsze wzmianki pochodz¹ z 1316 r.

2.B.2 Dziaùalnoœã kulturalna
Dziaùalnoœã kulturalna w gminie obejmuje organizowanie ró¿nego rodzaju imprez

plenerowych, konkursów plastycznych i fotograficznych, wystaw, pokazów, prelekcji oraz

prowadzenie staùej dziaùalnoœci merytorycznej wyra¿onej w ró¿norodnych sekcjach i koùach

zainteresowañ. W roku 204 funkcje instytucji kultury peùniùo Gminne Centrum Kultury w
Radkowie z sieci¹ œwietlic œrodowiskowych na terenach wiejskich oraz Biblioteka Publiczna w
Radkowie. Zmiana warunków funkcjonowania oraz postawienie przed instytucjami kultury
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nowych zadañ sprawiùo, i¿ zaszùa koniecznoœã wprowadzenia zmian organizacyjnych.

W

zaùo¿eniu maj¹ one polegaã na skonsolidowaniu dziaùañ w zakresie kultury i sportu
realizowanych dotychczas przez wspomniane wczeœniej GCK oraz OSiR.
Biblioteka

Publiczna

wraz

z

filiami

zapewniaj¹cymi

czytelnikom

fachow¹

i

kompetentn¹ obsùugê to osobna placówka dziaùaj¹ca na polu kultury na terenie gminy
Radków.

GCK powadziùo staù¹ dziaùalnoœã podzielon¹ na sekcje: muzyczna - zespoùy

instrumentalno

–

wokalne:

TO

BEE

FREE,

Pol-a-nie,

Zmora

Muchomora

oraz

niezorganizowani muzycy, którzy ãwicz¹ na instrumentach, nauka gry na instrumentach

(pianino, gitara, keyboard), nauka œpiewu, fotograficzna, tañca nowoczesnego: grupa break
dance – grupa chùopców, grupy dziewcz¹t, koùo plastyczne. Dziaùa równie¿ kawiarenka
internetowa, Klub Seniora. Imprezy na staùe wpisane w kalendarz wydarzeñ to miêdzy
innymi:












zabawy: sylwestrowa, karnawaùowe, walentynkowa;
Polsko-czeski
kameralnej;

wieczór

literacki

poù¹czony

z

koncertem

muzyki

"Przegl¹d Jaseùek", "Wielkanocna Plastyka Obrzêdowa";
"Dzieñ Babci i Dziadka", "Dzieñ Mamy i Taty"
Festyn Rodzinny "Radkowska Majówka"

Dolnoœl¹ska Majówka Europejska – „Europejski Dzieñ Dziecka”
"Dni Radkowa - Emiliada"

"Pi¹tkowe Úwiêto Dzieci" –wakacje

"Kultura znana i nieznana czyli radkowskie spotkania z Folklorem"
"Kiedy Mikoùaj przyjdzie Úwiêty ","Popoùudnie z Kolêd¹"

Niezale¿nie od dziaùalnoœci instytucji kultury na terenie gminy organizowane s¹ corocznie:


koncert im. Ignacego Reimanna, którego gùównym organizatorem jest Stowarzyszenie



Do¿ynki gminne



im. Ignacego Reimanna
Festyny wiejskie
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2.C Sport
Na terenie Gminy Radków znajduj¹ siê nastêpuj¹ce obiekty:
boiska do gier wielkich
o
o
o

boisko piùkarskie z widowni¹ na terenie Radkowa oraz

boisko piùkarskie przyszkolne przy ul. Mickiewicza w Úcinawce Úredniej,

wiejskie boiska do piùki no¿nej w Úcinawce Dolnej, Górnej, Wambierzycach oraz
Tùumaczowie

boiska do gier maùych:
o
o

boisko wielofunkcyjne przy ul. Mickiewicza w Úcinawce Úredniej
boisko wielofunkcyjne przy ul. Jagielloñskie j w Radkowie

Na terenie Gminy notuje siê ewidentny brak peùnowymiarowej hali sportowej, sal

i pawilonów specjalistycznych umo¿liwiaj¹cych wszechstronny rozwój fizyczny mieszkañców
oraz pozwalaj¹cy na rozszerzenie oferty dziaùalnoœci klubów sportowych. Ponadto brak
obiektów i infrastruktury dla uprawiania sportów zimowych. Najbli¿sza pùywalnia znajduje siê
w oddalonej o kilkanaœcie kilometrów Nowej Rudzie, Polanicy i Kudowie Zdroju.

Dziaùaj¹ równie¿ sekcje sportowe i kluby, LZS – y: Klub sportowy MLKS „Zjednoczeni”

Úcinawka Úrednia - liga wojewódzka seniorów w szachach; II liga Juniorów w szachach; piùka

no¿na klasa A i 2 dru¿yny terenowe trampkarze i juniorzy); klub sportowy MLKS Radków –
piùka no¿na klasa B i 2 dru¿yny (trampkarze i juniorzy); 2 dru¿yny piùkarskie LSZ klasa B;

sekcja piùki siatkowej LZS (amatorska liga powiatowa); UKS „Iluminacja” Wambierzyce 9
sekcja tenisa stoùowego liga powiatowa).

W podsumowaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wspóùzawodnictwa

sportowego dzieci i mùodzie¿y za rok 2003 w klasyfikacji gmin nasza gmina zdobyùa 4 punkty
w klasyfikacji – s¹ to pierwsze punkty uzyskane przez gminê w jej historii. Do najwiêkszych
sukcesów indywidualnych zaliczyã nale¿y: szachy - 7 miejsce w Polsce w kategorii dziewcz¹t

do lat 10, 17 miejsce w Finale Ogólnopolskiej Spartakiady Mùodzie¿y Dziewcz¹t do lat 14.
Osi¹gniêcia posiada tak¿e mùodzie¿ skupiona w Klubie sportowym MLKS Úcinawka Úrednia w

dziedzinie piùki no¿nej – wielu wychowanków reprezentowaùo gminê w Kadrze Polski
Juniorów.
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3. Analiza SWOT
T¹ czêœã planowania strategicznego rozpocznie wzajemne dopasowanie systemu i

otoczenia - dopasowanie sùabych i mocnych stron edukacji, kultury i sportu do
odpowiadaj¹cych im szans i zagro¿eñ tkwi¹cych w otoczeniu.
Analiza otoczenia

Mocne strony








Sùabe strony








Analiza edukacji, kultury, sportu

Szanse









Zagro¿enia








Zastosowana analiza strategiczna stanowi z zaùo¿eniu podstawê do formuùowanie

programu rozwoju edukacji, kultury i sportu na terenie gminy Radków. Koncepcja przyjêta

przy formuùowaniu niniejszego programu polega na dopasowaniu zasobów systemu oraz
mo¿liwoœci jego rozwoju z uwzglêdnieniem wpùywu i oczekiwañ otoczenia zewnêtrznego.
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3.A Analiza SWOT edukacji na terenie gminy
MOCNE STRONY

SZANSE

- Znajomoœã œrodowiska ucznia.

- Podnoszenie kwalifikacji przez

- Zwiêkszenie oferty zajêã z j. obcego w

- Rodzice jako wspóùpartnerzy w szkole.

- Dodatkowe kwalifikacje nauczycieli

- Zwy¿kowa tendencja œredniej ocen

- Peùnienie funkcji opiekuñczych.

- Dobry przepùyw informacji miêdzy

- Wspóùpraca z instytucjami

- Zaanga¿owanie organu prowadz¹cego

- Wysoki wskaênik promowania uczniów

- Rozbudowa szkoùy i terenu wokóù

- Uczniowie maj¹ mo¿liwoœã

- Poùo¿enie geograficzne.

ksztaùceniu zintegrowanym.
(ponad 50%).

wspomagaj¹cymi i innymi szkoùami.

prezentowania swoich osi¹gniêã w

nauczycieli.

koñcoworocznych

nauczycielami a rodzicami i uczniami.
w ¿ycie szkoùy
obiektu.

szkole i w œrodowisku.
- Posiadanie Internetu.

- Projekty MENiS i UE

- Pomoc socjalna uczniom

- inicjatywy œrodowiskowe

- Dobra atmosfera w szkoùach

- wspóùpraca z DODN

potrzebuj¹cym.

- Kompleksy boisk sportowych przy

Gimnazjum w Radkowie oraz Zespole
Szkóù w Úcinawce Úredniej

- Wewnêtrzne mierzenie jakoœci pracy
szkoùy prowadzone od 2000r.

- Owocna wspóùpraca z Rad¹ Rodziców.
- Zajêcia pozalekcyjne
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S£ABE STRONY

ZAGROÝENIA

- - œrodki na ksztaùcenie nauczycieli

- Wystêpowanie zjawisk patologicznych w

- Wyposa¿enie szkoùy w pomoce

- Spadek demograficzny.

- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

- Wzrastaj¹ca iloœã dzieci z dysfunkcjami.

- Techniczne wyposa¿enie szkoùy.

- Trudne warunki bytowe.

dydaktyczne.

- Agresja sùowna.

rodzinach.

- Malej¹ce zainteresowanie rodziców
problemami dzieci.

- Brak odpowiedniej iloœci stanowisk w

- ubo¿ej¹ce spoùeczeñstwo

- Problemy lokalowe.

- niewystarczaj¹ce œrodki bud¿etowe na

pracowni komputerowej.

funkcjonowanie szkoùy

- Dwuzmianowoœã w Szkole Podstawowej
w Radkowie.

- Brak œwietlicy socjoterapeutycznej.

- ograniczony dostêp do dóbr kultury

3.B Analiza SWOT kultury na terenie gminy
MOCNE STRONY
-

Spoùeczna akceptacja rozwoju

- Szeroka promocja gminy co za tym idzie

ponoszonych na ni¹

kulturalnych

kultury i wydatków publicznych

-

SZANSE

Bogaty ksiêgozbiór

szeroka promocja wszelkich dziaùañ
- Rozwój inwestycji w gminie

przyci¹gaj¹cych nowych mieszkañcównabywców dóbr kultury

-

Silne spoùeczne poczucie obowi¹zku
w sferze dbaùoœci o dziedzictwo

- Proregionalna polityka gminy Radkównacisk na wypromowanie tzw. produktu
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kulturowe przejawiaj¹ce siê w

postaci konkursów dotycz¹cych

regionalnego

historii gminy oraz akcji uczniów
adaptuj¹cych zabytki kultury w
gminie Radków.
-

Du¿a liczba ludowych twórców i
artystów amatorów

- Pogùêbiaj¹ca siê indywidualizacja potrzeb
odbiorców kultury co niesie za sob¹

koniecznoœã sukcesywnego poszerzania
oferty i podnoszenia kwalifikacji kadry
pracowników zwi¹zanych z kultur¹

-

Potencjaù merytoryczny w postaci

- Podpisywanie porozumieñ partnerskich

dziedzinie muzyki, plastyki

granic¹ – wymiana doœwiadczeñ

uznanych twórców kultury w

-

Aktywnie dziaùaj¹ca grupa osób
których celem jest krzewienie

kultury lokalnej i promowanie

zarówno z miejscowoœciami w kraju jak i za
- Rozwój informacji i innych technik
przekazu

produktu regionalnego
-

Twórczoœã ludowa przejawiaj¹ca siê
kultywowaniu tradycji

-

Bogata i ciekawa historia gminy

-

Dobra sieã i oferta œwietlic

- Rozwój instytucji zewnêtrznego mecenatu
nad kultur¹ i sztuk¹

œrodowiskowych i bibliotek
-

Bogata spuœcizna architektoniczna –
sakralna i œwiecka-dziedzictwo
narodowe

-

Dostêpnoœã do bazy oœwiatowej na
terenach wiejskich – szkoùa jest
miejscem gdzie zaczynaj¹ siê

ksztaùtowaã potrzeby preferencje
kulturalne dzieci i mùodzie¿y
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S£ABE STRONY

ZAGROÝENIA

- Brak jasno okreœlonej polityki kulturalnej

- Zerwanie ci¹gùoœci kulturowej- zmiana

- Brak zarz¹dzania strategicznego –

- Spadek uczestnictwa w kulturze oraz

pañstwa

koncentracja na zarz¹dzaniu operacyjnym

sytemu wartoœci pomiêdzy pokoleniami
potrzeb kulturowych odbiorców.

konsekwencja mo¿e byã fakt i¿ oferta nie
znajdzie nabywcy

- Ograniczone nakùady finansowe na kulturê

- Degradacja zabytków

- brak sprzêtu nagùaœniaj¹cego

- Niechêã œrodowiska kultury do zmian

- Zùy stan techniczny infrastruktury

- Brak przygotowania merytorycznego do

instytucji kultury

- brak pracowni umo¿liwiaj¹cych
prowadzenie zajêã zgodnych z

zapotrzebowaniem spoùecznym

pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej

- Malej¹ce nakùady na ochronê zabytków,

uzupeùnianie sprzêtu i materiaùów do pracy
z dzieãmi i mùodzie¿¹

- Brak systemu oceny jakoœci pracy i
rozwoju zarówno instytucji jak i

stowarzyszeñ zwi¹zanych z kultur¹ na
terenie gminy

- Brak powi¹zania systemu dystrybucji

œrodków finansowych z systemem jakoœci i
oceny przedsiêwziêã kulturalnych

- Brak efektywnych instrumentów

motywuj¹cych przedstawicieli sektora
prywatnego do inwestycji w kulturê
- Brak badañ i bazy informacyjnej

dotycz¹cej dziaùalnoœci kulturalnej, twórców
kultury, stowarzyszeñ

- Niska aktywnoœã instytucji kultury i

rekreacji w zakresie organizacji i promocji
wydarzeñ rekreacyjnych i kulturalnych,
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zwùaszcza w sezonie turystycznym
- Oferta kulturalna skierowana szczególnie
dla dzieci, brak popoùudniowych i

wieczornych form aktywnoœci kulturalnej dla
dorosùych oraz pakietów kulturalnych dla
ró¿nych grup turystów

- Sukcesywnie zmniejszaj¹ca siê grupa
odbiorców czynnych i biernych kultury

spowodowana zù¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹

mieszkañców, brak szkolnictwa œredniego,
migracje ludnoœci szczególnie mùodzie¿y

3.C Analiza SWOT sportu na terenie gminy
MOCNE STRONY
- funkcjonowanie klubów sportowych

SZANSE
- aktywna polityka promowania sportu
szkolnego – ponadlokalne programy
rozwoju sportu i rekreacji

- gmina Radków regionem o wyj¹tkowych
warunkach przyrodniczych

- du¿a liczba mùodzie¿y zrzeszona klubach
sportowych

- du¿e zainteresowanie dzieci i mùodzie¿y
zajêciami pozalekcyjnymi sportowymi

- zwiêkszenie puli œrodków dostêpnych w

gospodarce na realizacjê ró¿nego rodzaju
przedsiêwziêã o charakterze publicznym
- Promocja walorów przyrodniczych
spowoduje wzrost zainteresowania

problemami kultury fizycznej i sportu
- Promocja przez wùadze powiatu i

województwa stowarzyszeñ i klubów kultury
fizycznej i sportu, które osi¹gaj¹ wysokie
wyniki sportowe.

- zwiêkszaj¹ca siê liczba imprez sportowych

- wsparcie finansowe z zewn¹trz
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organizowana na terenie gminy

programów w zakresie kultury fizycznej i

- wùaœciwy system wspóùzawodnictwa

- Rozwijanie ró¿nych form kultury fizycznej i

sportu dla dzieci i mùodzie¿y

sportowego
-

ni¿ piùka no¿na)

Realizowanie

programów

w

zakresie

kultury fizycznej i sportu dla dzieci i
mùodzie¿y

sportu dzieci i mùodzie¿y szkolnej (innych

przez

jednostki

samorz¹du

terytorialnego oraz stowarzyszenia i kluby

- Promowanie sportowców osi¹gaj¹cych

wysokie wyniki sportowe w skali kraju nie

tylko finansowo, lecz tak¿e poprzez media.

sportowe.

- budowa peùnowymiarowej hali sportowej

- Wejœcie Polski do Unii Europejskiej mo¿e

spowodowaã przeniesienie standardów

europejskich odnoœcie sportu masowego,

wyczynowego i sportu niepeùnosprawnych
- zainteresowanie naszym regionem

znanego w skali kraju i œwiata sportowca,
co spowoduje zainteresowanie mùodzie¿y
uprawianiem sportu – nauka przez
modelowanie

S£ABE STRONY
- niska aktywnoœã instytucji kultury i

rekreacji w zakresie organizacji i promocji
wydarzeñ rekreacyjnych i kulturalnych,

ZAGROÝENIA
- brak zainteresowania inwestorów z uwagi

na zapóênienia tetelinformatyczne regionu

zwùaszcza w sezonie turystycznym

- uboga, nie modernizowana i nieefektywnie

- spychanie na margines problemów w

i rekreacyjna

województwa i powiatu

wykorzystywana baza sportowa

- brak w gminie peùnowymiarowej hali
sportowej

dziedzinie
-

sportu

przez

samorz¹dy

Pogùêbiaj¹cy siê ni¿ demograficzny

powoduj¹cy spadek liczby dzieci i
mùodzie¿y
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- bardzo ograniczona oferta klubów
sportowych – piùka no¿na, szachy

-

Maùo skuteczny system finansowania

kadry trenerskiej oraz instruktorsko szkoleniowej zajmuj¹cej siê kultur¹
fizyczn¹ i sportem.

- brak tradycji uprawiania sportu

-

Spadek sprawnoœci fizycznej i

ruchowej dzieci i mùodzie¿y, wynikaj¹cej z
braku aktywnoœci ruchowej.

- wsie niemal pozbawione bazy sportowej

-

Brak sprecyzowanego programu

rozwoju klubów oraz akcji doszkalania
kadry – organizatorów dziaùalnoœci
sportowej.

- Nieumiejêtnoœã wykorzystania naturalnych
walorów œrodowiskowych w tworzeniu
nowych oœrodków sportu.

- Brak wykorzystania przygranicznego
poùo¿enia

-

Rozwijaj¹ce siê patologie spoùeczne:

-

Ogólne zubo¿enie spoùeczeñstwa,

narkomania, alkoholizm, nikotynizm.

którego nie staã na uprawianie sportu.

- Ograniczone mo¿liwoœci finansowe gminy

- Emigracja najzdolniejszych zawodników do

bezrobocia.

województwo z przyczyn finansowych.

wynikaj¹ce z recesji gospodarczej i du¿ego

innych stowarzyszeñ sportowych poza

- Niewystarczaj¹ca iloœã dziaùaj¹cych

- Zmniejszaj¹ca siê liczba sponsorów.

- Utrzymuj¹ce siê niskie nakùady œrodków

- Brak pozytywnych trendów

stowarzyszeñ kultury fizycznej

finansowych na funkcjonowanie

stowarzyszeñ i klubów sportowych.
- Brak koordynacji dziaùañ pomiêdzy

stowarzyszeniami a jednostk¹ samorz¹du
terytorialnego.

metodologicznych w pracy trenerskiej.
- Brak tanich kredytów na budowê
inwestycji sportowych.

- Utrzymuj¹cy siê niski poziom

wykwalifikowanej kadry trenerskiej oraz
instruktorsko - szkoleniowej.

- Niewystarczaj¹ca iloœã godzin wychowania
fizycznego w szkoùach.
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- Obni¿aj¹cy siê poziom sprawnoœci
fizycznej dzieci i mùodzie¿y.

- Pozostawianie "samym sobie" zawodników

sportowych, którzy rozpoczynaj¹ uprawianie
sportu wyczynowego (brak œrodków
finansowych)

- Niewystarczaj¹cy przepùyw informacji i
sùaba promocja imprez sportowych.

- Brak odpowiedniej gratyfikacji finansowej
dla sportowców osi¹gaj¹cych wysokie

wyniki sportowe w skali kraju – stypendia.
- oferta kulturalna skierowana szczególnie
dla dzieci, brak popoùudniowych i

wieczornych form aktywnoœci kulturalnej

dla dorosùych oraz pakietów kulturalnych
dla ró¿nych grup turystów

- sùabe wyposa¿enie sprzêtowe instytucji
kultury, brak dziaùañ zmierzaj¹cych do
zmiany tego stanu rzeczy

- Brak kompleksowych programów
rewitalizacji zabytków

4. Charakterystyka problemów w poszczególnych obszarach
4.1. Problemy w edukacji
A) Ksztaùcenie
-

brak pomocy naukowych,

realizacja ksztaùcenia specjalnego w ramach planowych zajêã dydaktycznych,
sùabo wyposa¿ona biblioteka,

brak pomocy dzieciom ze strony rodziców,

niewùaœciwe warunki do prowadzenia zajêã wychowania fizycznego,

brak pedagoga – terapeuty do prowadzenia zajêã korekcyjno – kompensacyjnych,
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-

zagêszczenie uczniów przy stanowiskach komputerowych,
wyniki sprawdzianów poni¿ej œredniej w województwie

brak znacz¹cych sukcesów w olimpiadach o konkursach na szczeblu powiatowym i
wojewódzkim

-

brak funduszy na doksztaùcanie i doskonalenie nauczycieli

brak pozalekcyjnych zajêã z wykorzystanie najnowszych wynalazków techniki
nisko poziom motywacji dzieci do nauki

niedostatecznie rozwi¹zana kwestia ksztaùcenia niepeùnosprawnych umysùowo
niewystarczaj¹ca iloœã pomocy audiowizualnych

znikoma iloœã encyklopedycznych wydañ i innych interesuj¹cych woluminów w
bibliotekach

-

rosn¹ca liczba dzieci z dysfunkcjami: wady wymowy, dysleksja, nadpobudliwoœã

B) Opieka
-

niezaspokojone podstawowe potrzeby uczniów( wy¿ywienie, ubranie, wyposa¿enie w
przybory szkolne),

-

do¿ywianie maùej iloœci uczniów,

zapewnienie peùnej opieki podczas dowo¿enia uczniów,

wzmocnienie dodatkowym opiekunem pieczy nad dzieãmi w szczytowych godzinach
pracy œwietlicy szkolnej, zbyt maùe pomieszczenia, lub brak oddzielnych

-

brak pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej, korekcyjnej i kompensacyjnej,
Niewystarczaj¹ca opieka logopedyczna

Trudnoœci w dostosowaniu form opieki do wszystkich potrzebuj¹cych uczniów
Niewystarczaj¹ca liczba godzin zajêã reedukacyjnych
Du¿a liczba dzieci doje¿d¿aj¹cych

Zbyt maùa iloœã nakùadów finansowych na wycieczki, zielone szkoùy, kolonie itd.
Brak zdiagnozowanych wad postawy wœród uczniów, co powoduje utrudnione
dziaùania je niweluj¹ce

C) Wychowanie
-

niska dyscyplina i kultura uczniów,

brak kontynuacji w podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli w zakresie zachowañ
interpersonalnych ( warsztaty, superwizje ),
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-

niskie zaanga¿owanie rodziców uczniów wymagaj¹cych wsparcia.
zbyt maùe zaanga¿owanie rodziców w proces wychowania

dùugi czas oczekiwania na konsultacjê z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
zaniedbania œrodowiskowe – rodziny patologiczne, popegeerowskie, bezrobocie,
trudnoœci wychowawcze, alkoholowe itd.

-

zbyt maùa liczba dzieci wyje¿d¿aj¹c¹ na letni wypoczynek

D) Zarz¹dzanie
-

sùaba znajomoœã prawa oœwiatowego,

sùaba komunikacja nauczycieli w rozwi¹zywaniu bie¿¹cych problemów szkolnych,
brak formalnych ustaleñ w zakresie administrowania pracowni¹ internetow¹,
promowanie szkoùy w œrodowisku lokalnym,

maùa skutecznoœã w pozyskiwaniu sponsorów, pozabud¿etowych êródeù finansowania
spadek demograficzny i zmiany w organizacji pracy.
Niska efektywnoœã pracy nauczycieli

Trudnoœci w przekazywaniu informacji

Brak sprzêtu do gromadzenia i przetwarzania danych dla kadry pedagogicznej

E) Baza
-

maùa iloœã klasopracowni i pomieszczeñ pomocniczych,
ciasne korytarze,

sùabe wyposa¿enie techniczne szkoùy,
brak sali gimnastycznej,

maùa i sùabo wyposa¿ona œwietlica szkolna,
brak auli,

brak poù¹czeñ korytarzowych miêdzy budynkami,
sùabe zagospodarowanie przyszkolnych boisk,
brak terenu rekreacyjnego.
Zùy stan sanitariatów

Obiekty niedostosowane do potrzeb osób niepeùnosprawnych

Brak pracowni wyù¹cznie do zajêã korekcyjno – kompensacyjnych czy gabinetu
pedagoga.

-

Maùa powierzchnia sal lekcyjnych
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-

Niewystarczaj¹ce zaopatrzenie w sprzêt ergonomiczny: biurka, krzesùa, ùawki itd.
Stara instalacja elektryczna
Brak pracowni jêzykowych

E) Wspóùpraca ze œrodowiskiem
-

sùaba dziaùalnoœã œrodowiska na rzecz szkoùy

-

niewystarczaj¹ca maùo efektywna wspóùpraca z osobami i instytucjami wspieraj¹cymi

-

brak instytucji wspomagaj¹cych np. poradni psychologiczno – pedagogicznych,

-

maùe zaanga¿owanie rodziców z ¿ycie szkoùy

wychowanie, profilaktykê
logopedy,

psychiatry

uzale¿nionych i ich rodzin

dzieciêcego,

punktu

konsultacyjnego

wspieraj¹cego

- utrudnione docieranie do rodziców z informacj¹ o dziecku

- nieefektywna dziaùalnoœã promocyjna szkoùy w œrodowisku

- brak zaanga¿owania nauczycieli w organizowanie imprez dla œrodowiska i ze
œrodowiskiem

4.2. Problemy w kulturze
W ostatnich latach w sferze kultury daje siê zauwa¿yã systematyczny kryzys

finansowo-instytucjonalny. Jednym z podstawowych objawów pogùêbiania siê tego kryzysu
jest zmniejszanie siê dostêpnoœci do dóbr i usùug kultury. Dostêpnoœã ta wyra¿a siê w trzech
grupach wskaêników:

- sieci (dostêpnoœci geograficznej)
- jakoœci zbiorów i usùug

- dostêpnoœci ekonomicznej kultury dla gospodarstw domowych
Jednoczeœnie wyraênie zmniejszyùo siê uczestnictwo spoùeczeñstwa w kulturze

- nale¿y pamiêtaã o zjawisku inflacji, a tak¿e o znacz¹cym wzroœcie w tym okresie cen na
ksi¹¿ki i bilety do instytucji kultury. W roku 2004 sytuacja ta znacz¹co siê pogorszyùa z racji

opodatkowania biletów podatkiem VAT. Aby podoùaã wydatkom zwi¹zanym z zaspokojeniem
najpilniejszych potrzeb wiele rodzin zmuszonych byùo ograniczyã wydatki na kulturê i

wypoczynek, w tym tak¿e wydatki na prasê i ksi¹¿ki. Ograniczenia w tym zakresie byùy
podobne w ci¹gu ostatnich kilku lat.

Nale¿y zwróciã równie¿ uwagê na niskie nakùady na kulturê i niezadowalaj¹cy stan

infrastruktury kulturalnej, zùy stan obiektów i œwietlic œrodowiskowych. Powa¿ny problem
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stanowi równie¿ nieumiejêtnoœã pozyskiwania œrodków zewnêtrznych na rozwój kultury.

Znacz¹cym problemem jest równie¿ niewystarczaj¹ca kadra instytucji kultury, brak szkoleñ
doskonal¹cych. Na terenie gminy Radków dziaùa jedna organizacja pozarz¹dowa, która
realizuje cele na polu kultury dbaj¹c o zabytki Wambierzyc. Iloœã i jakoœã dziaùañ organizacji
pozarz¹dowych w sferze wsparcia dziaùañ samorz¹dowych w dziedzinie kultury jest znikoma.

Powa¿n¹ przeszkod¹ w rozwoju kultury na terenie gminy Radków stanowi¹ braki w

sprzêcie multimedialnym, niezbêdnym do prowadzenia imprez kulturalnych, co z kolei
skutkuje niska jakoœci¹ w/w przedsiêwziêã. Negatywnym skutkiem utrzymuj¹cej siê

negatywnej tendencji jest sùaby marketing gminy, której brakuje ciekawej, atrakcyjnej,
stoj¹cej na wysokim poziomie oferty kulturalno rekreacyjnej.

Pogùêbiaj¹ce siê zniechêcenie ci¹gù¹ nieciekaw¹ ofert¹ kulturaln¹ spowodowaùo

wytworzenie u mùodzie¿y negatywnej postawy do uczestnictwa w kulturze lokalnej. Coraz

mniej dzieci uczêszcza na zajêcia plastyczne, muzyczne, coraz mniejsza jest liczba dzieci

korzystaj¹cych z bibliotek (z uwagi na niskie nakùady na nowy ksiêgozbiór). Poza tym rozwój
techniki i komputeryzacja, jak równie¿ du¿a odlegùoœã od wiêkszych aglomeracji miejskich
kojarzonych z ùatwiejszym dostêpem do dóbr kultury spowodowaùy, i¿ dzieci coraz rzadziej
wyje¿d¿aj¹ do kina, teatru czy muzeum.

4.3 Problemy z sporcie
W wyniku zùego stanu gospodarczego w bud¿etach jednostek samorz¹dowych jest

coraz mniej œrodków finansowych na kulturê fizyczn¹ i sport, a szczególnie na sport dzieci i
mùodzie¿y. Zùy stan infrastruktury sportowej, zaniedbane tereny boisk sportowych, basenu,

nie modernizowana baza powoduj¹, i¿ sport masowy (poza piùk¹ no¿n¹) istnieje dla gminy
Radków jedynie w sferze planów. Na powstawanie problemów sportu na terenie gminy
Radków skùada siê wiele czynników. Podstaw¹ jest brak funduszy na inwestycje i

nieumiejêtnoœã pozyskiwania ich z zewn¹trz. Bardzo widoczne s¹ równie¿ braki kadrowe –
zbyt maùa iloœã menagerów sportu powoduje nisk¹ jakoœã usùug w tym zakresie. Mimo i¿

kalendarz imprez sportowych obfituje w wydarzenia, s¹ one jednak monotematyczne:
dotycz¹ dwóch, trzech dziedzin sportu i obejmuj¹ swym zasiêgiem jedynie szkoùy lub kluby

sportowe. W gminie Radków dominuj¹ trzy dziedziny sportu: piùka no¿na, szachy i tenis
stoùowy. Funkcjonuj¹ na terenie gminy 4 kluby sportowe, które oferuj¹ swym zawodnikom

wybór miêdzy w/w trzema dziedzinami sportu. Oœrodek Sportu i Rekreacji ogranicza siê

jedynie do organizowania festynów sportowo - rekreacyjnych i organizowania wyjazdów na
pùywalniê kryt¹ w pobliskiej miejscowoœci Nowa Ruda.
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Nie istnieje system wyùaniania mùodych talentów, a zdolni mùodzi zawodnicy emigruj¹

do klubów, które mog¹ zapewniã im lepsze warunki rozwoju.

5. Misja i wizja rozwoju edukacji, kultury i sportu
Diagnoza stanu edukacji, kultury i sportu przeprowadzona w roku 2004 oraz

zasygnalizowane w poprzednim rozdziale problemy w zakresie w/w dziedzin, takie jak:
identyfikacja problemów metod¹ SWOT, ogólne problemy i tendencje w zakresie edukacji,

kultury i kultury fizycznej, daj¹ podstawê do okreœlenia misji, kierunków rozwoju, jak równie¿
zadañ do podjêcia - nie tylko przez samorz¹d lokalny, ale te¿ przez inne organizacje i
instytucje dziaùaj¹ce w trzech omawianych w niniejszym dokumencie sferach.

MISJA

Wszechstronnie
obywatelskiej,

rozwiniête,

zdrowe

i

wyksztaùcone,

aktywne

sportowo

œwiadome

swej

spoùeczeñstwo,

wartoœci

efektywnie

wykorzystuj¹c dostêpne zasoby oraz pojawiaj¹ce siê szanse rozwoju edukacji,
kultury i sportu, dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego i racjonalnie
korzysta z jego dóbr.

WIZJA

1.

Gmina

Radków

obszarem

rozwoju

kultury

fizycznej

i

rekreacji,

2.

Gmina

Radków

obszarem

dostêpu

do

3.

Gmina

Radków

obszarem

osi¹gania

4.

Gmina Radków obszarem przyjaznym dla rozwoju twórczoœci artystycznej

wielokierunkowej edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowego, aktywnego stylu ¿ycia.
sportowo – rekreacyjnej dla otoczenia.

nowoczesnej

wysokich

wyników

infrastruktury

mùodzie¿owym w zakresie kultury fizycznej i sportu na arenie ogólnopolskiej

w

sporcie
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5.

Gmina Radków obszarem ksztaùcenia m¹drych, wartoœciowych, kulturalnych,

6.

Gmina Radków obszarem dbaj¹cym o dziedzictwo kulturowe regionu

zdrowych i przygotowanych do ¿ycia w spoùeczeñstwie mùodych ludzi
7.

Gmina Radków obszarem rozwoju mùodych talentów

6. Cele strategiczne i szczegóùowe
Wa¿nym dla caùej istoty formuùowania programu rozwoju edukacji, kultury i sportu na

terenie gminy Radków jest proces ksztaùtowania jej celów. Cele ksztaùtuj¹ strategiê globaln¹,

gdy¿ decyduj¹ o ogólnych i szczegóùowych zamierzeniach polityki spoùecznej (w ogóle) czy

poszczególnych instytucji i placówek. Cele planowania strategicznego nie tylko maj¹
zmniejszyã ryzyko bùêdnych decyzji w planowaniu strategicznym, ale w ich stanowieniu

zwraca siê uwagê na okolicznoœci, które decyduj¹ o zùo¿onoœci i dynamice warunków
otoczenia, wpùywaj¹cych tak¿e na rodzaj formuùowanych celów.

6.1 Cele w dziedzinie edukacji
1. podniesienie wskaêników skolaryzacji i poziomu jakoœci edukacji,

2. wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i mùodzie¿y na wszystkich poziomach
ksztaùcenia niezale¿nie od jej pochodzenia i miejsca zamieszkania,

3. zapewnienie dro¿noœci systemu ksztaùcenia w perspektywie edukacji ustawicznej,

4. dostosowanie systemu oœwiatowego do wyzwañ spoùeczeñstwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy,

5. rozwijanie aktywnej wspóùpracy ró¿nych podmiotów lokalnego ¿ycia gospodarczego,
spoùecznego i politycznego na rzecz edukacji,

6. zwiêkszenie efektywnoœci zarz¹dzania oœwiat¹
7. przygotowanie

uczniów

do

uczestnictwa

w

dalszym

procesie

edukacyjnym,

zrealizowania zadañ wynikaj¹cych z przynale¿noœci do danej spoùecznoœci lokalnej
oraz rozwój osobisty uczniów

8. zapewnienie dostêpnych form pracy na potrzeby ka¿dego ucznia
9. osi¹gniêcie wysokich kwalifikacji przez wszystkich nauczycieli

10. stworzenie efektywnych programów profilaktycznych i wychowawczych we wszystkich
szkoùach i ich systematyczna realizacja.
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11. stworzenie sprawnego i efektywnego systemu zapewniania jakoœci
12. wyksztaùcenie

dobrego,

wartoœciowego,

m¹drego,

kulturalnego,

zdrowego,

odpowiedzialnego, przygotowanego do ¿ycia w spoùeczeñstwie, otwartego na innych
ludzie, wra¿liwego mùodego czùowieka

13. zbudowanie aktywnego systemu wspierania szkoùy, zwùaszcza przez rodziców
14. unowoczeœnienie bazy edukacyjnej
15. inwestycje w edukacji

16. stworzenie systemu pozyskiwania œrodków zewnêtrznych na realizacjê celów
edukacyjnych

17. wdro¿enie projektu rozwojowego w ka¿dej szkole
18. szeroka

wspóùpraca

w

zakresie

pozytywnych doœwiadczeñ w rozwoju

edukacji

z

zagranic¹,

wykorzystywanie

ich

6.2 Cele w dziedzinie kultury
1. Zwiêkszenie czynnej i biernej aktywnoœci kulturalnej mieszkañców gminy

2. Aktywizacja i poprawa jakoœci dziaùania instytucji kultury na terenie gminy Radków
3. Wykreowanie Radkowa jako oœrodka edukacji artystycznej i kulturalnej
4. Poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury

5. Racjonalizacja kosztów funkcjonowania instytucji kultury
6. Wsparcie dziaùalnoœci programowej w zakresie kultury
7.
8.
9.

Wspóùtworzenie

i

upowszechnianie

intelektualnych oraz grup spoùecznych

kultury

poprzez

integracjê

Prowadzenie wielokierunkowej dziaùalnoœci rozwijaj¹cej i zaspakajaj¹cej

spoùeczeñstwa w zakresie kultury

Upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i poza jego granicami

10. Wspóùtworzenie
twórczych

i

upowszechnianie

kultury

poprzez

integrowanie

krêgów
potrzeby

œrodowisk

11. Tworzenie warunków do realizacji wa¿nych projektów z dziedziny edukacji
kulturalnej, daj¹cych mo¿liwoœã wpùywania na ksztaùtowanie mùodego czùowieka, jego
wielostronne wzbogacenie, na jego wra¿liwoœã spoùeczn¹, moraln¹, estetyczn¹, a

tak¿e powoduj¹cych wyzwalanie ekspresji i postaw twórczych; ogromne znaczenie w
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tym zakresie ma edukacja miêdzykulturowa, pomagaj¹ca mùodemu pokoleniu
odnalezienia siê we wspóùczesnym œwiecie, otwarciu „na innego”.

12. Zwiêkszenie zakresu, zasiêgu i atrakcyjnoœci form edukacji kulturalnej realizowanej
przez instytucje kultury, szczególnie na terenach wiejskich; niezbêdne jest
rozszerzenie wspóùpracy w tym zakresie pomiêdzy instytucjami kultury.

13. Zapewnienie kontaktu z dzieùami sztuki i szeroko pojêtym dziedzictwem kulturowym,
14. Objêcie opieki nad zabytkami i aktywne pozyskiwanie œrodków na ich renowacjê
15. Upowszechnianie tradycji kulturalnych i historycznych gminy Radków

16. Tworzenie warunków do kontynuowania i rozwoju rêkodzieùa i sztuki ludowej,
folkloru, kultury tradycyjnej

17. Tworzenie lokalnych centrów informatyzacji (w tym tzw. kafejek internetowych) na

obszarach wiejskich i w maùych miasteczkach, wykorzystuj¹c w tym celu np. bazê
lokalow¹ likwidowanych placówek lub zmianê profilu dziaùania ju¿ istniej¹cych

18. Stworzenie w samorz¹dzie wyodrêbnionego funduszu na wspieranie ksztaùcenia dzieci
i mùodzie¿y uzdolnionych artystycznie

6.3 Cele w dziedzinie sportu
Celem gùównym strategii rozwoju sportu w naszej gminie jest wytyczenie i dokonanie

niezbêdnych zmian i usprawnieñ w dotychczasowym systemie, funkcjonowanie sportu tak,
aby mógù wejœã na drogê szybkiego rozwoju.

Cele szczegóùowe w rozwoju sportu na terenie gminy Radków.

1. w wychowaniu fizycznym – poprawa sprawnoœci fizycznej naszych dzieci i mùodzie¿y
oraz rozbudzenie zainteresowañ sportowych i wdro¿enie do prowadzenia zdrowego
trybu ¿ycia w okresie ¿ycia dorosùego,

2. dalsza poprawa wyposa¿enia szkóù w podstawowe obiekty i urz¹dzenia sportowe,

3. dalszy rozwój sportu szkolnego poprzez rozszerzenie programu „Powszechny sport”,

4. podniesienie na wy¿szy poziom organizacyjny i zwiêkszenie efektywnoœci szkolenia
dzieci uzdolnionych sportowo,

5. prowadzenie akcji edukacyjno – promocyjnych maj¹cych na celu zmianê œwiadomoœci
spoùeczeñstwa co do walorów aktywnoœci fizycznej, uczestnictwa w sporcie,
ksztaùtowaniu pro zdrowego trybu ¿ycia,

6. umo¿liwienie lepszego dostêpu do zajêã sportowo – rekreacyjnych ludziom dorosùym
i osobom niepeùnosprawnym,
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7. dalszy rozwój widowiskowych dyscyplin sportu, nadanie priorytetu dyscyplinom
ciesz¹cym siê popularnoœci¹, maj¹cym dobr¹ bazê i sprawdzon¹ kadrê trenersk¹,

8. powstanie sportu osób niepeùnosprawnych,

9. modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych,

10. wprowadzenie systemu doskonalenia kadr nauczycielsko – trenerskich,

11. upowszechnianie osi¹gniêã ró¿nych dziedzin nauki oraz wiedzy o sporcie,
12. nawi¹zanie wspóùpracy z AWF we Wrocùawiu

13. Zintensyfikowanie dziaùañ w celu zwiêkszenia iloœci imprez sportowych.

14. Objêcie jak najwiêkszej iloœci mùodzie¿y szkolnej zawodami sportowymi.

15. Rozwijanie ró¿nych form kultury fizycznej i sportu dzieci i mùodzie¿y szkolnej.
16. Rozwijanie zainteresowañ sportowych mùodzie¿y szkolnej.

17. Promowanie przez samorz¹dy stowarzyszeñ i klubów kultury fizycznej i sportu
gromadz¹cych dzieci i mùodzie¿.

18. Promowanie dzieci i mùodzie¿y uzdolnionej sportowo poprzez stypendia oraz nagrody
rzeczowe.

19. Udostêpnienie lokalnej spoùecznoœci istniej¹cych obiektów sportowych w celu

stworzenia warunków do masowego uprawiania sportu jako uniwersalnej formy
rekreacji i czynnego wypoczynku:

20. zoptymalizowanie

stanu

technicznego

i

wartoœci

ogólnou¿ytkowej

obiektów

sportowych na terenie Gminy w celu ich dostosowania do standardów wymaganych
przy organizowaniu masowych imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych.

7. Zestawienie zadañ do realizacji w zakresie edukacji,
kultury i sportu

7.1 Zadania w sferze oœwiaty
1. prowadzenia zajêã koùa komputerowego

2. zaùo¿enie internetu w bibliotece szkolnej

3. prowadzenie zajêã wyrównawczych, kompensacyjno-korekcyjnych

4. praca z uczniem zdolnym na lekcjach, po lekcjach - przygotowywanie do konkursów

5. praca z uczniem sùabym: samopomoc kole¿eñska, praca pedagoga w ramach œwietlicy
6. wspomaganie dziaùalnoœci Wiejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego i LZS- sekcji
mùodzików.
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7. tworzenie programów naprawczych

8. spoùeczne zajêcia maj¹ce na celu doskonalenie techniki rozwi¹zywania testów,
równie¿ w pracowni internetowej

9. stosowanie metod aktywizuj¹cych w nauczaniu

10. doskonalenie i doksztaùcanie nauczycieli zgodnie z potrzebami placówek
11. wspóùorganizowanie z rodzicami uroczystoœci szkolnych, konkursów

12. organizowanie dochodowej imprez, loterii w celu pozyskania dodatkowego êródùa
finansowania na potrzeby szkoùy

13. Diagnozowaã mo¿liwoœci uczniów w celu dopasowania do nich procesu dydaktycznowychowawczego.

14. Dostosowywaã SZPN do mo¿liwoœci szkoùy i uczniów.

15. Organizowaã: koùa zainteresowañ, zajêcia wyrównawcze, pomoc nauczycielsk¹ i
kole¿eñsk¹, prowadziã „tablice mistrzów” ró¿nych umiejêtnoœci, itp.

16. Uczestniczyã w konkursach zewnêtrznych.

17. Organizowaã wewnêtrzne konkursy przedmiotowe.

18. Organizowaã imprezy szkolne i miêdzyszkolne rozwijaj¹ce twórcze postawy dzieci.

19. Rozwin¹ã wspóùpracê z s¹siednimi szkoùami poprzez organizowanie wspólnych imprez
i konkursów - integracja œrodowiska gminnego.

20. Utworzenie sklepiku szkolnego w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy przez RR.
21. wspóùdziaùaã z innymi organizacjami i instytucjami: UmiG Radków, policj¹, stra¿¹
miejsk¹, kuratorem itd.

22. Organizowaã superwizje dla nauczycieli.

23. Kontynuowaã opiekê i profilaktykê zdrowotn¹.
24. Rozwijaã tradycje szkolne.

25. Realizowaã programy profilaktyczne eliminuj¹ce agresjê sùown¹ i fizyczn¹. Prowadziã
pedagogizacjê rodziców w tym zakresie oraz wspóùdziaùaã z rodzicami w celu

zapobiegania przejawom agresji – opracowywaã strategiê wspólnych dziaùañ.

26. Rozwijaã samorz¹dnoœã uczniowsk¹.

27. Prowadziã nadzór pedagogiczny w kierunku poprawy jakoœci pracy szkoùy.

28. Powoùywaã zespoùy zadaniowe do planowania i przeprowadzania diagnozy potrzeb
edukacyjnych

29. Poszerzenie przez nauczycieli swoich kompetencji i kwalifikacji w celu prowadzenia
ró¿norodnych i nowatorskich typów zajêã pozalekcyjnych.
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30. Motywowaã nauczycieli do rozwoju zawodowego, kreatywnoœci i zdobywania

kolejnych stopni awansu zawodowego poprzez dodatki motywacyjne, nagrody
dyrektora, burmistrza, itp.

31. Na bie¿¹co œledziã przepisy prawa oœwiatowego i aktualizowaã dokumentacjê szkoln¹
w zespoùach zadaniowych.

32. Prowadziã prace modernizacyjne i remontowe w budynkach szkóù
33. dokoñczyã budowê nowego gimnazjum

34. zracjonalizowaã politykê oœwiatow¹ w gminie

35. Doposa¿yã pracownie w pomoce dydaktyczne.

36. Doposa¿yã biblioteki szkolne gùównie w nowe zestawy lektur szkolnych oraz w
literaturê popularno naukow¹.

37. opracowanie programu dla dzieci uzdolnionych

38. organizowanie zajêã indywidualnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

39. zapewnienie opieki psychologicznej, logopedycznej
40. organizowanie zespoùu terapeutycznego

41. organizowanie warsztatów dla rodziców – „Szkoùa dla rodziców”
42. pozyskiwanie œrodków na do¿ywianie

43. opracowanie planu wykorzystania budynków szkolnych po powstaniu nowego
gimnazjum

7.2 Zadania w sferze kultury
1. Prowadzenie ewidencji i badañ wszystkich kategorii zabytków przy wspóùpracy i
ù¹czeniu œrodków finansowych administracji rz¹dowej, samorz¹dowej, wùaœcicieli i

u¿ytkowników w celu stworzenia warunków do konserwacji, rewaloryzacji i
zagospodarowania dóbr kultury z po¿ytkiem dla spoùecznoœci lokalnych i regionu

2. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego – najbardziej wartoœciowe pod

wzglêdem kulturowym i przyrodniczym obszary winny otrzymaã studia wartoœci

kulturowych i przyrodniczych do wykorzystania w opracowywanych planach
zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to przede wszystkim obszarów parków
narodowych i krajobrazowych
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3. Rewaloryzacja form zagospodarowania degraduj¹cych krajobraz m. in. poprzez
œwiadome porz¹dkowanie i ksztaùtowanie detalu architektonicznego oraz „maùej

architektury” w najbli¿szym otoczeniu, cech zabudowy i gospodarki przestrzennej, a
przede wszystkim – zahamowania patologicznych zjawisk.

4. Ochrona zabytkowych parków

5. Promowanie programów ochrony i zagospodarowania zespoùów i obszarów o

wartoœciach kulturowo-przyrodniczych w formie ofert dla inwestorów jako narzêdzie
w d¹¿eniu do zachowania dziedzictwa kulturowego. Dziaùania tego typu bêd¹
czynnikiem

lokalnego

rozwoju

gospodarczego

prywatnego i œrodków pozabud¿etowych.

z

zaanga¿owaniem

kapitaùu

6. Rozwijanie wspóùpracy miêdzynarodowej

7. Kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji kulturowych w œcisùej wspóùpracy

z regionalnymi towarzystwami kultury i towarzystwami miùoœników ziemi radkowskiej
m.in. poprzez organizacjê izb rêkodzieùa ludowego, warsztatów rêkodzielniczych i in.

8. Tworzenie warunków do kontynuowania i rozwoju rêkodzieùa i sztuki ludowej,
folkloru, kultury tradycyjnej poprzez:

-

gromadzenie i dokumentowanie twórczoœci ludowej oraz innych zjawisk ¿ycia

kulturalnego i spoùecznego regionu poprzez zapis autentycznych pieœni, obrzêdów
i zwyczajów ludowych, charakterystycznych i dotychczas kultywowanych w naszej
gminie,

wydawanie

zeszytów

repertuarowych

œpiewaczych, katalogów twórczoœci ludowej
-

zespoùów

folklorystycznych

i

objêcie opiek¹ merytoryczn¹ wszystkich zespoùów, kapel i œpiewaków ludowych
z terenu gminy, przygotowanie ich do udziaùu w imprezach, przegl¹dach i festiwalach
o ró¿nym zasiêgu i charakterze, a tak¿e ich prezentacja i promocja,

-

kultywowanie

tradycji

kulturowych

regionu

ze

szczególnym

uwzglêdnieniem

zwyczajów i obrzêdów zgodnie z „Kalendarzem obrzêdowym wsi” i programem
ratowania „gin¹cych

zawodów” – organizowanie cyklicznych imprez zwi¹zanych z

ochron¹ tradycji kulturowych narodowoœci zamieszkuj¹cych gminê (festiwale,
przegl¹dy, konkursy, targi, jarmarki, warsztaty),
-

promowanie twórców ludowych poprzez umo¿liwienie eksponowania i sprzeda¿y ich
wytworów, wydawanie folderów zespoùów artystycznych i twórców,

-

pomoc przy organizacji warsztatów pokazowych i pracowni rêkodzielniczych
w miejscach zamieszkania i pracy twórców ludowych jako formy popularyzowania
rêkodzielniczych tradycji lokalnych sùu¿¹cej rozwojowi etno- i agroturystyki,

-

promowanie bogactwa tradycyjnych kuchni regionalnych.
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9. Wypracowanie przez instytucje i organizacje kulturalne, jednostki oœwiatowe wspólnej
strategii w dziedzinie:
-

ksztaùcenia i doksztaùcania kadr dla potrzeb edukacji kulturalnej,
opracowania i wdra¿ania programów edukacyjnych,
wprowadzenia

systemu

wyró¿niania

i

nagradzania

najciekawszych dziaùañ z dziedziny edukacji kulturalnej,

autorów

i

realizatorów

10. Zwiêkszenie zakresu, zasiêgu i atrakcyjnoœci form edukacji kulturalnej realizowanej
przez instytucje kultury, szczególnie na terenach wiejskich

11. Wspieranie dziaùañ zwi¹zanych ze stworzeniem szansy na ujawnienie talentów dzieci

pochodz¹cych z terenów zaniedbanych pod wzglêdem ekonomicznym i kulturowym

oraz prowadzeniem edukacji estetycznej w zakresie znajomoœci sztuki, wybitnych
osi¹gniêã kultury, adresowanej do tej grupy dzieci i mùodzie¿y

12. Popularyzacja lokalnych wartoœci kulturowych i przyrodniczych w odniesieniu do
zabytków, tradycji oraz krajobrazu kulturowego

13. Wù¹czenie regionalnych mediów do dziaùañ na rzecz edukacji kulturalnej dzieci
i mùodzie¿y

14. Komputeryzacja i automatyzacja bibliotek publicznych, dostêp do Internetu

15. Staùe uzupeùnianie zbiorów bibliotecznych o nowoœci wydawnicze oraz brakuj¹ce

egzemplarze wydawnictw wczeœniejszych, w tym czasopiœmiennicze – peùniejsze
zaspokojenie potrzeb czytelniczych

16. Prowadzenie edukacji literackiej wœród dzieci i mùodzie¿y
17. Wyksztaùcenie kadr menad¿erskich w sferze kultury.

18. Kontynuacja i dalsze rozwijanie systemu nagród za osi¹gniêcia twórcze (w ró¿nych

dziedzinach) i stypendiów na realizacjê projektów twórczych (zwùaszcza dla mùodych
artystów) jako jedn¹ z form peùnienia przez samorz¹d roli mecenasa kultury.

19. Wspieranie wartoœciowych projektów artystycznych realizowanych przez instytucje
kultury, indywidualnych twórców, organizowanie szerokiej promocji tych dziaùañ.

20. Zapewnienie udziaùu twórców z naszego regionu w dziaùaniach promuj¹cych gminê i
powiat w kraju i za granic¹.

21. Tworzenie mo¿liwoœci jak najszerszej wspóùpracy twórców z dziaùaj¹cymi na terenie
gminy instytucjami kultury.

22. Wspieranie pism artystycznych.

23. Dbanie o wysoki poziom merytoryczny instytucji kultury
24. Wspóùpraca

z

mediami

regionalnymi

artystycznych lokalnych twórców.

w

zakresie

upowszechniania

dokonañ
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25. Podjêcie dziaùañ umo¿liwiaj¹cych uczestnictwo w ¿yciu kulturalnym osób dorosùych,
dzieci i mùodzie¿y zamieszkuj¹cych tereny wiejskie (np. organizacja

dowozu do

teatrów, muzeów, filharmonii, czy te¿ organizacja zdarzeñ artystycznych na terenach
wiejskich).

26. Wspóùfinansowanie

uczestniczenia

amatorskiego ruchu artystycznego.

dzieci

i

mùodzie¿y

w

ró¿nych

zespoùach

27. Dbanie o wysoki poziom merytorycznych zadañ statutowych instytucji kultury.

28. Wspóùpraca z mediami w zakresie promocji istotnych wydarzeñ i dziaùañ kulturalnych
29. Promowanie regionu poprzez rozwój pami¹tkarstwa.

30. Rozwijanie miêdzynarodowej wspóùpracy partnerskiej miast, stowarzyszeñ, grup
twórczych oraz realizacja wspólnych projektów z zakresu kultury.

31. organizowanie kóù i klubów zainteresowañ, sekcji zespoùów itp.

32. Dziaùalnoœã na rzecz integracji osób niepeùnosprawnych w zakresie kultury,
rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej

33. Stworzenie dzieciêcego zespoùu muzycznego opartego na œpiewie wielogùosowym z
opracowanymi ukùadami choreograficznymi., który zgromadziùby dzieci i mùodzie¿ z
terenu gminy anga¿uj¹c jednoczeœnie do pracy dyrektorów szkóù oraz nauczycieli
muzyki i sztuki.

34. Zorganizowanie studia nagrañ

35. Organizowanie imprez muzycznych bez wzglêdu na rodzaj i charakter muzyki ,
skierowanych do ka¿dego odbiorcy

36. Stworzenie pracowni ceramiki i gipsu, fotografii cyfrowej

37. Redagowanie i utrzymanie witryny internetowej www.kulturaradkowklodzki.pl
38. aplikowanie o œrodki zewnêtrzne na rozwój kultury

39. Produkcja filmów o ro¿nych aspektach kultury i dziedzictwa kulturowego gminy
Radków jako pomocy naukowej dla szkól lub narzêdzia promocji regionu

40. Stworzenie i aktualizacja bazy danych twórców ludowych z gminy Radków
41. rozbudowa i unowoczeœnienie bazy obiektów kulturalnych
42. doposa¿enie w sprzêt multimedialny

43. budowa lub zakup profesjonalnej sceny

44. budowa amfiteatru do organizowania imprez w plenerze z wykorzystaniem piêkna
krajobrazu

45. budowa lub adaptacja budynku na utworzenie kina b¹dê Sali koncertowej
46. utworzenie pracowni: plastycznej, muzycznej, tanecznej itd.
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7.3 Zadania w sferze sportu
1. zwiêkszenie aktywnoœci ruchowej dzieci i mùodzie¿y, jako skutecznej formy promocji
zdrowia, ksztaùtowania pozytywnych cech osobowoœci oraz integracji rodziny

2. osi¹ganie

wysokiego

prozdrowotn¹

stanu

zdrowia

mùodego

pokolenia

poprzez

edukacjê

3. zahamowanie negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym dzieci i mùodzie¿y,
maj¹cych zwi¹zek z niedostatkiem aktywnoœci ruchowej, jak równie¿ regresu
wskaêników sprawnoœci oraz wydolnoœci fizycznej

4. stymulowanie rozwoju fizycznego dzieci i mùodzie¿y poprzez formy aktywnoœci
dostosowane do ich poziomu rozwoju fizycznego,

5. poprawienie

stopnia

powszechnoœci

w podstawowych obszarach kultury fizycznej

oraz

dostêpnoœci

uczestnictwa

6. zwiêkszanie iloœci czasu poœwiêcanego problematyce sportu dzieci i mùodzie¿y

7. wspieranie szkolenia dzieci i mùodzie¿y w dyscyplinach sportowych, w których
odnotowuje siê najwiêksze sukcesy w rywalizacji ogólnopolskiej,

8. zapewnienie wysokiego standardu bazy sportowej przeznaczonej dla sportu
kwalifikowanego (modernizacja istniej¹cych obiektów, doposa¿enie w specjalistyczny
sprzêt sportowy oraz budowa nowych obiektów),

9. d¹¿enie do zapewnienia uczestnictwa wszystkim grupom osób niepeùnosprawnych w

aktywnym ¿yciu sportowym, we wszystkich formach zgodnie z zainteresowaniami i
mo¿liwoœciami,

10. rozwój ró¿norodnych form ksztaùcenia i doskonalenia kadr dla potrzeb kultury
fizycznej i sportu osób niepeùnosprawnych

11. rozwój

wszelkich

niepeùnosprawnych

form

promocji

aktywnoœci

sportowej

i

rekreacyjnej

osób

12. upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej i sportu oraz innych form aktywnego
wypoczynku na terenie gminy ze szczególnym uwzglêdnieniem œrodowiska wiejskiego

13. stwarzanie utalentowanej sportowo mùodzie¿y mo¿liwoœci osi¹gania mistrzostwa
sportowego

14. dziaùanie na rzecz rozwijania urz¹dzeñ i obiektów sportowych na obszarach wiejskich,

15. d¹¿enie do wychowania zdrowego, mùodego pokolenia wsi pocz¹wszy od pierwszych
klas szkoùy podstawowej
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16. zacieœnianie wspóùpracy ze zwi¹zkami sportowymi, która dziêki ich pomocy przyczyni
siê do wzrostu poziomu sportu, szczególnie wœród dzieci i mùodzie¿y

17. wspieranie realizacji imprez masowych, o ugruntowanej tradycji

18. upowszechnianie aktywnoœci ruchowej i zdrowego stylu ¿ycia w œrodowiskach
najmniej zaanga¿owanych w uprawianie sportu,

19. wspóùdziaùanie w realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla rodzin,
20. tworzenie

dobrego

wizerunku

aktywnoœci

sportowej

poprzez

bezpoœrednie

zaanga¿owanie œrodowiska decydentów i pracowników samorz¹dów lokalnych w
udziaù w imprezach rekreacyjno-sportowych oraz rozgrywkach samorz¹dowych

21. czynne wykorzystanie infrastruktury turystycznej w realizacji imprez sportoworekreacyjnych.

22. promowanie sportu poprzez akcje w lokalnej prasie, radiu i telewizji,

23. inspirowanie ju¿ istniej¹cych stowarzyszeñ kultury fizycznej do rozwijania dziaùalnoœci
w zakresie kultury fizycznej i sportu

24. dalsza poprawa wyposa¿enia szkóù w podstawowe obiekty i urz¹dzenia sportowe,

25. prowadzenie akcji edukacyjno – promocyjnych maj¹cych na celu zmianê œwiadomoœci
spoùeczeñstwa co do walorów aktywnoœci fizycznej, uczestnictwa w sporcie,
ksztaùtowaniu pro zdrowego trybu ¿ycia,

26. modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych,

27. wprowadzenie systemu doskonalenia kadr nauczycielsko – trenerskich,

28. szkolenie animatorów sportu mùodzie¿owego organizuj¹cych zajêcia i imprezy
sportowo – rekreacyjne dla dzieci i mùodzie¿y,

29. wspieranie rozwoju klas sportowych

30. poprawa warunków sanitarnych na obiektach sportowych
31. promocja

ró¿norodnych

systemów

spóùzawodnictwa

sportowego

na

œrodowiskowym, pozwalaj¹cym na speùnienie naturalnych d¹¿eñ do rywalicaji

szczeblu

32. stworzyã warunki do powstawania nowych sekcji sportowych, tak aby mùodzie¿ miaùa
mo¿liwoœã wyboru dyscyplin spoœród wiêkszego wachlarza dyscyplin

33. nawi¹zaã wspóùpracê ze stowarzyszeniami dziaùaj¹cymi na rzecz kultury fizycznej i
sportu na terenie Polski i za granic¹

8. Zarz¹dzanie realizacj¹ programu
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Za skuteczn¹ realizacjê wy¿ej wymienionych celów odpowiedzialne s¹ poszczególne

jednostki dziaùaj¹ce na terenie gminy na polu edukacji kultury i sportu. Realizacja programu

zostanie wsparta dziaùalnoœci¹ organizacji pozarz¹dowych, jak równie¿ wszystkich jednostek i
osób bezpoœrednio zainteresowanych rozwojem edukacji, kultury i sportu na terenie gminy
Radków.

Nale¿y w tym miejscu podkreœliã, i¿ niezbêdnym elementem efektywnej realizacji

niniejszego programu jest pozyskiwanie podmiotów wspieraj¹cych merytorycznie i finansowo
zaprogramowane dziaùania.

Realizacjê programu rozwoju trzech w/w dziedzin ¿ycia spoùecznego nadzoruje

Burmistrz Miasta i Gminy Radków przy wspóùpracy Komisji Oœwiaty. Sprawozdania
merytoryczne – roczne z wykonania zadañ zapisanych w programie na rêce Burmistrza oraz
Komisji bêd¹ skùadaã poszczególne podmioty realizuj¹ce zadania wynikaj¹ce z programu.

Realizacja zapisów Programu rozwoju edukacji, kultury i sportu na terenie gminy

Radków na lata 2005-2015 domaga siê staùego monitorowania zjawisk zachodz¹cych w

zakresie kultury fizycznej i sportu, edukacji i kultury gminy oraz umiejêtnego reagowania

koordynuj¹cego, w momencie pojawiania siê niekorzystnych, w odniesieniu do zaùo¿onych
tendencji zmian.

Monitorowanie i ocena podejmowanych dziaùañ odbywaã siê bêdzie na nastêpuj¹cych

pùaszczyznach:





merytorycznej

terminowoœci wykonania powierzonych zadañ (ocena wykonania, zleconych zadañ,
dotrzymywanie ustalonych terminów zawartych w umowach),

wypeùniania obowi¹zków w zakresie sprawozdawczoœci naùo¿onych poprzez ustawê o
finansach publicznych, o po¿ytku publicznym i o wolontariacie
zachowania

partnerskich

pozarz¹dowymi

zasad

wspóùpracy

gminy

Radków

z

organizacjami
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Podsumowanie
Ka¿da aktywnoœã czùowieka, edukacja, kultura i sport podlega ocenie i pewnemu

wartoœciowaniu. Staje siê ono szczególnie wa¿ne wtedy, gdy dotyczy to szczególnie tak
istotnych wartoœci jak zdrowie czùowieka, ksztaùcenie czy wartoœci kulturowe. Wydaje siê

niemo¿liwe sformuùowanie najbardziej trafnej zasady, która bêdzie podstaw¹ rozwoju kultury

fizycznej i sportu, edukacji i kultury, gdy¿ w zale¿noœci od tego, jak czùowiek jest rozumiany i
jak bêdzie on widziany, ró¿nie bêd¹ oceniane poszczególne jego wysiùki, dlatego bardzo
wa¿ne miejsce w konstrukcji niniejszego opracowania przypisano opiniom i ocenom

bezpoœrednio z jednostek na co dzieñ pracuj¹cych i rozwi¹zuj¹cych problemy pojawiaj¹ce siê
na polu edukacji, kultury i sportu. Zastosowana w pracy metoda analityczno - syntetyczna,

pomogùa w zaprojektowaniu pewnego obrazu stanu obecnego. W diagnozie przytoczono

informacje, opinie, oceny i stanowiska ludzi z podmiotów ankietowanych, którzy
odpowiedzialni s¹ za stan rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Na zakoñczenie nale¿y jeszcze raz wyraziã nadziejê, ¿e niniejsze opracowanie bêdzie

wykorzystane w konkretnych dziaùaniach zmierzaj¹cych do poprawy stanu edukacji, kultury i
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. Na podstawie tego dokumentu podejmowane

bêd¹ kolejne dziaùania i tworzone bêd¹ nowe zaùo¿enia poprawy stanu omówionych w
programie dziedzin ¿ycia spoùecznego, szczególnie dzieci i mùodzie¿y, które posùu¿¹ pomoc¹
dla jednostek samorz¹du terytorialnego, stowarzyszeñ, zwi¹zków, klubów sportowych.
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